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36.  Biuro Maklerskie 

W dniu 20 maja 2016 roku nastąpił podział Domu Maklerskiego mBanku S.A. („mDM”) oraz mWealth 
Management S.A. („mWM”). 

Podział mDM został dokonany w trybie art. 529 §1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), tj. przez 
przeniesienie na: 

 Bank części majątku (aktywów i pasywów) mDM w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

mDM związanej ze świadczeniem usług maklerskich; 

 mCentrum Operacji sp. z o.o. części majątku (aktywów i pasywów) mDM w postaci zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa mDM związanej z obsługą oraz świadczeniem usług kadrowych oraz 
płacowych. 

Podział mWM został dokonany w trybie art. 529 §1 pkt 1 ksh, tj. przez przeniesienie na: 

 Bank części majątku (aktywów i pasywów) mWM w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

mWM związanej ze świadczeniem usług maklerskich, a także pozostałej działalności niestanowiącej 
Działalności Biura Rynku Nieruchomości oraz Inwestycji Alternatywnych opisanej poniżej; oraz 

 poprzez przeniesienie na BRE Property Partner sp. z o.o., spółkę zależną od mBanku, części majątku 
(aktywów i pasywów) mWM w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa mWM związanej 
z doradztwem oraz pośrednictwem w zakresie nabywania oraz inwestowania w nieruchomości oraz 
inne inwestycje alternatywne (złoto inwestycyjne, srebro inwestycyjne, dzieła sztuki) na rzecz osób 

fizycznych, jak również wykonywaniem analiz w zakresie rynku nieruchomości. 

W związku z podziałem mDM i podziałem mWM, w dniu 20 maja 2016 roku, nastąpiło wykreślenie: 

 mDM z Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

 mWM z Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

Tym samym, zgodnie z art. 530 § 1 ksh, spółka mDM oraz spółka mWM w wyniku odpowiednio podziału 
mDM oraz podziału mWM zostały rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu 
wykreślenia ich z rejestru, natomiast ich działalność została przejęta i jest kontynuowana przez mBank 

oraz inne spółki Grupy. 

Opisany powyżej podział mDM oraz mWM został rozliczony w oparciu o wartości księgowe i nie miał wpływu 
na wynik netto mBanku za 2016 rok ani na aktywa netto mBanku na dzień 31 grudnia 2016 roku. 

Zastosowane zostało ujęcie prospektywne - rachunek zysków i strat oraz bilans mDM i mWM zostały 
włączone do danych finansowych mBanku od daty podziału, natomiast dane porównawcze nie zostały 
przekształcone. 

W wyniku podziału mBank przejął składniki majątku obu spółek związane z działalnością maklerską. 
Główne składniki przejętego majątku to: po stronie aktywów – kasa, środki pieniężne i ich ekwiwalenty, 
środki pieniężne klientów i należności od klientów z tytułu zawartych transakcji a po stronie pasywów – 
zobowiązania wobec klientów z tytułu zawartych transakcji i pozostałe zobowiązania. W efekcie suma 

bilansowa Banku na dzień podziału wzrosła o około 1,0 mld zł. 

 


