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W imieniu Zarządu Platynowe Inwestycje SE mam przyjemność przedstawić Państwu Raport
Roczny za rok obrotowy 2018, zawierający wykaz najważniejszych informacji na temat
działalności Spółki oraz wydarzeń jakie miały miejsce w minionym roku.
Rok 2018 był dla naszej Spółki rokiem wielu zmian przede wszystkim zakresie podstawowej
działalności.
We wrześniu 2018 roku podjęliśmy jako spółka decyzję o aktualizacji strategii rozwoju.
Przekazaliśmy wówczas informację, iż w ramach zaktualizowanej strategii rozwoju zamierzamy
prowadzić działalność w zakresie handlu kryptowalutami i tokenami inwestycyjnymi w celu
maksymalizacji zysków. Spółka podejmuje działania w zakresie handlu kryptowalutami
na platformach transakcyjnych Bitfinex, Bitbay, Nova Giełda (przy wykorzystaniu platformy
Waves.). Handel kryptowalutami dobrze wpisuje się w profil Spółki oraz stanowi źródło
dodatkowych przychodów pozwalających na dalszy rozwój Spółki. Jednocześnie Zarząd zauważył
szanse rynkowe dostępne dla Emitenta jako Spółki Europejskiej związane z ponadnarodowym
charakterem branży kryptowalut. Zarząd wskazał, że przeprowadził niezbędne analizy
opłacalności oraz ryzyka związanego z handlem kryptowalutami oraz uznaje, że posiadane przez
Spółkę doświadczenie pozwala na takie zarządzanie aktywami, które prowadzić będzie do
osiągnięcia przez Spółkę zysku. Zarząd zamierza działalność w obszarze kryptowalut
utrzymywać na bezpiecznym poziomie. Zarząd ocenia rynek i branżę kryptowalut za obiecującą
i znajdującą się na wczesnym stadium rozwoju, co daje Spółce szanse na osiągnięcie
ponadprzeciętnych zwrotów z dokonywanych inwestycji na tym rynku. Jednocześnie Zarząd
poinformował, że nadal będzie rozwijał dotychczasową działalność Spółki.
Główne cele Spółki na 2018 rok to ustabilizowanie pozycji Spółki w obszarach, gdzie Platynowe
Inwestycje SE już oferuje swoje usługi finansowe, dążenie do sprostania wciąż rosnącym
wymaganiom Klientów oraz osiągnięcie dodatnich wyników finansowych, które spełnią
oczekiwania naszych Akcjonariuszy.
Równocześnie składam podziękowania wszystkim Akcjonariuszom za zaufanie jakim obdarzyli
Spółkę inwestując w jej akcje oraz Kontrahentom życząc dalszej, wzajemnie owocnej współpracy.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z treścią niniejszego Raportu.
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