
Inwestycja w NetBrokers



Historia
18 stycznia 2000 powołanie spółki

marzec 2000 do grona udziałowców dołącza ComArch SA
1 czerwca 2000 uruchomienie programu operacyjnego

marzec 2001 uruchomienie aukcyjnego systemu sprzedaży towarów

listopad 2001 podwyższenie kapitału zakładowego

- ZM Duda SA  obejmują 20% udziałów

grudzień 2001 zakup akcji i akredytacja na WGT S.A.

styczeń 2002 osiągnięcie break event point

październik 2002 wdrażanie aukcyjnego programu zakupów

luty 2003 zwiększenie liczby udziałów w NetBrokers:

ZM Duda S.A. - 58,26% ComArch S.A. - 37,2% 
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Działalność Spółki

internetowa baza danych ofert kupna i sprzedaży 

towarów rolnych i spożywczych

serwis informacyjny agrorynku

organizacja aukcji on-line na towary rolne i spożywcze

działalność brokerska na parkiecie WGT S.A.

handel artykułami rolnymi



Klienci

zakłady mięsne

zakłady zbożowe

zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego

producenci rolni

eksporterzy i importerzy towarów rolnych 

biura maklerskie rynku towarowego

sieci handlowe

organizacje branżowe



Wzrost ilości użytkowników programu NetBrokers
(sierpień 2000 - grudzień 2002)
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Branżowy podział klientów programu NetBrokers
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Wyniki finansowe
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Przewagi konkurencyjne NetBrokers

1.Największa baza danych klientów

2.Znajomość rynku poprzez partnera biznesowego

3.Wykwalifikowana kadra

4.Partner zapewniający zaplecze technologiczne - ComArch S.A.

5.Bezpieczeństwo finansowe jako efekt rentowności na działalności podstawowej



Nowe funkcje
systemu :
1. Aukcje zakupowe
2. Modyfikacja programu 

NetBrokers
3. Ułatwienia w komunikacji 

z klientem 

Cel:
1. Zawieranie transakcji 

za pomocą Internetu
2. Uproszczenie korzystania 

z giełdy ofert P
ła
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Plany rozwoju 

NetBrokers, Sp z o.o. 

Dalszy rozwój rynków towarowych :
Mięso, zboża,owoce i warzywa, 
tłuszcze, artykuły sypkie, artykuły 
mleczarskie

Płaszczyzna pozioma




