
          

 

Wrocław, 20 stycznia 2016 r. 

AUXILIA – debiut na NewConnect już 22 stycznia 

AUXILIA, spółka działająca w segmencie premium pozyskiwania odszkodowań, już w najbliższy 

piątek zadebiutuje na rynku alternatywnym. Do obrotu zostanie wprowadzonych 679.410 akcji 

zwykłych na okaziciela serii A stanowiących 15% kapitału zakładowego i 12,56% liczby głosów na 

WZA.  

Wprowadzając część akcji serii A do obrotu Auxilia realizuje jeden z warunków umowy inwestycyjnej. 

Przypomnijmy, że w 2015 r. na konta Auxilii wpłynęło 2 mln zł pozyskanych od prywatnych 

inwestorów z przeznaczeniem na rozwój biznesu. Zebrane środki posłużą do zwiększenia portfela 

spraw sądowych – wolumenu sprzedaży oraz na rozbudowę struktur sprzedaży. Do końca 2016 r. 

wrocławska spółka planuje objąć zasięgiem całą Polskę.  

Na koniec III kw. 2015 roku Grupa Auxilia, w skład której wchodzi także wyspecjalizowana kancelaria 

prawna, wypracowała 0,74 mln zł zysku netto przy stracie 0,54 mln zł w analogicznym okresie 2014 r. 

Przychody ze sprzedaży za trzy kwartały 2015 r. wyniosły 6,21 mln zł –  wzrost o 33% r/r. 

AUXILIA SA działa na rynku pozyskiwania odszkodowań, który w opinii zarządu będzie 

podlegał konsolidacji i porządkowaniu. W wyniku tego liczba podmiotów świadczących te 

usługi spadnie, natomiast silna konkurencja pomiędzy największymi graczami wymusi wzrost 

kompetencji spółek odszkodowawczych – z pożytkiem dla poszkodowanych. Wyprzedzając 

te zdarzenia AUXILIA SA już teraz buduje biznes etyczny, oparty na najlepszych praktykach i 

zasobach, gwarantujący bezpieczeństwo wypłaty środków odszkodowania. 

Specjalizująca się w ofercie premium pozyskiwania odszkodowań powypadkowych Auxilia podejmuje 

się jedynie poważnych spraw i dochodzi odszkodowań w procesach sądowych. Dzięki przyjętemu 

modelowi biznesowemu, spółka uzyskuje dla poszkodowanych najwyższe odszkodowania w wyniku 

czego osiąga także wysokie marże. 
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AUXILIA działa na rynku pozyskiwania odszkodowań od 2003 r. Spółka wygrywa ponad 83% spraw 

sądowych. Jak dotąd uzyskała dla swoich klientów ponad 205 mln zł, a rekordowe odszkodowanie 

wyniosło 1,6 mln zł. 

Grupę kapitałową AUXILIA SA spółka tworzy wraz z zależną kancelarią prawną LexBridge Groński 

Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k., wieloletnim partnerem w biznesie prowadzącym dla spółki 

postępowania sądowe i przygotowawcze. 

 

 


