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Currency One - nowy gracz na rynku walutowym

InternetowyKantor.pl SA oraz Revelco Sp. z o.o., operator Walutomat.pl, oficjalnie stały się jedną firmą – 

Currency One SA. Formalne połączenie zapowiedziano w maju br., gdy powstał podmiot skupiający udziały 

obu spółek. Nowa spółka ma według szacunków właścicieli 50-procentowy udział w wartym ok. 20 mld zł 

rocznie rynku wymiany walut online.

Połączenie  pierwszego  w  Polsce  e-kantoru  –  serwisu  InternetowyKantor.pl  oraz  pierwszej 

społecznościowej platformy wymiany walut – Walutomat.pl oficjalnie zapowiadane było już w maju, kiedy to 

właścicielem obu platform została spółka GTML sp. z o.o. Od 2 września 2013 nastąpiło oficjalne połączenie  

operatorów serwisów w jedną spółkę – Currency One SA.

W związku z  połączeniem nastąpiła  formalna zmiana operatora.  Właściciele  zapowiadają,  że  oba 

serwisy będą rozwijane pod obecnymi domenami. - Połączenie spółek wzmacnia naszą stabilność finansową  

oraz  daje  synergię  w  istotnych  dla  rozwoju  obszarach.  Niewątpliwie  wpływa  na  zwiększenie  poczucia  

bezpieczeństwa klientów, zapewnia wysoką jakość usług, ale również stwarza nowe możliwości dla serwisów.  

Chcemy  umacniać  pozycję  lidera  branży  i  rozwijać  się  wykorzystując  know-how  oraz  wspólny  kapitał  

finansowy – mówi Michał Czekalski, członek zarządu Currency One SA. 

Currency One obejmie swoim zasięgiem około 50 proc. rynku wymiany walut online. Szacuje się, że w 

2012 roku rynek osiągnął wartość 10 miliardów złotych, a w 2013 roku podwoi sumę obrotów. Walutomat 

wymienił w 2012 roku 3,3 mld zł, a InternetowyKantor.pl – 1,8 mld zł. Pozostali liczący się gracze na tym  

rynku osiągnęli wspólnie obroty na poziomie 5 mld zł.

Rynek  wymiany  walut  przez  internet  rozwija  się  w  Polsce  od  końca  2009  roku  wraz  ze  startem 

Walutomatu. Pierwszy e-kantor powstał w kwietniu 2010r. Aktualnie funkcjonuje prawie 40 kantorów w sieci.  

Z ich usług korzysta ponad 300 tys. osób i firm, kredytobiorców, pracujących za granicą i wyjeżdżających na 

wakacje. 180 tys. z nich obsługuje Currency One.
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