Warszawa, 10 marca 2017 roku

Szanowni Państwo,

przedkładam Państwu skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za
rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
Rok 2016 był rokiem wielu wyzwań oraz zmian w Grupie Open Finance przede wszystkim w Open
Finance S.A oraz Home Broker S.A. W spółkach tych w celu zwiększenia efektywności operacyjnej
zdecydowaliśmy się na kilka strategicznych ruchów. Najważniejszą z nich była decyzja o przesunięciu
między liniami biznesowymi Open Finance oddziałów w mniejszych miejscowościach, co pozwoliło na
obniżenie kosztów stałych. Drugą kluczową decyzją był nowy model obsługi Klienta przez doradców
dwóch spółek (Open Finance i Home Broker) w jednej wspólnej placówce, co służyć ma zarówno
wygodzie Klienta w korzystaniu z dwóch uzupełniających się usług jak i większej efektywności obu spółek
zarówno kosztowej jak i przychodowej. Te zmiany połączone z inwestycjami w kompetencje doradców i
managerów sieci sprzedaży oraz reorientację celów managerów na generowane marże na sprzedaży i
operacyjne pozwalają z optymizmem patrzeć na wyzwania roku 2017. Na nieoperacyjną część wyniku
Open Finance znaczący wpływ miał wyników testów na bazach danych skutkujący odpisami oraz zmianą
metody amortyzacji oraz jej okresem. Dokonana sprzedaż części udziałów w Open Finance TFI
spowodowała z kolei konieczność rozpoznania wyniku na jego dekonsolidacji.
W 2016 roku podjęliśmy także decyzję o zamiarze połączenia spółek Open Finance TFI S.A. z Noble Funds
TFI S.A. co pozwoli na zbudowanie jednego z liderów rynku w tej branży o bardziej zdywersyfikowanej
palecie produktowej i dystrybucji.
W grudniu 2016 r Zarząd Open Life TU Życie S.A. podpisał porozumienie z Prezesem UOKIK dotyczące
podwyższenie wartości wykupu w ubezpieczeniach na życie z UFK ze składką regularną. Porozumiem
objęci są klienci którzy przystąpili do grupowych umów ubezpieczenia na życie z UFK ze składką
regularną w latach 2011 - 2012 i posiadali nadal aktywne ubezpieczenie na dzień 1 grudnia 2016 roku.
Pragnę podziękować naszym Klientom, którzy w 2016 roku skorzystali z usług spółek z naszej Grupy.
Dziękuję również pracownikom, którzy z rosnącym zaangażowaniem współdecydowali o kierunkach
zmian i z zaangażowaniem wdrażali pomysły w życie. Podziękowania należą się także Partnerom
biznesowym za dobrą współpracę w minionym roku.
W 2017 roku czekają naszą Grupę kolejne wyzwania. Postawiliśmy przed Grupą Open Finance ambitne
zadanie - to przede wszystkim kontynuowanie pozytywnych trendów z roku poprzedniego.

Z poważaniem,

Przemysław Guberow
Prezes Zarządu Open Finance S.A.

