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Szanowni Państwo, 

z wielką przyjemnością przekazuję Państwu pierwsze w tym roku wydanie newslettera
Prosper Capital Dom Maklerski S.A. W bieżącym numerze newslettera znajdą Państwo
artykuł Zespołu Analiz PCDM, w którym autorzy przybliżają kierunki zielonej transformacji
energetycznej. 

Manager Inwestycyjny PCDM - Wawrzyniec Bąk - przygotował dla Państwa ciekawy artykuł
o branży telewizyjnej. Zachęcam również Państwa do zapoznania się z nagraniem z
webinaru edukacyjnego, dot. branży telewizyjnej, który przeprowadziliśmy w związku z
rozpoczętą Publiczną Ofertą Akcji Serii B emitowanych przez Red Carpet Media Group S.A. 

Z uwagi na obecne nastroje rynkowe oraz duże zainteresowanie inwestorów branżą
gamingową, szczególnie polecam zapoznanie się z artykułem Piotra Krasuskiego, w
którym nasz kolega podsumowuje ostatnią sytuację w branży. 

Specjalnie dla Państwa, nasz gość Pan Marcin Banyś - Prezes Zarządu Kancelarii Prawnej
Rubikon sp. z o.o. – przygotował unikatowy artykuł opisujący nowe wyzwania w branży
windykacyjnej, o którym będą mogli Państwo usłyszeć również podczas webinaru
edukacyjnego, który odbędzie się już 4 lutego 2021 roku o godzinie 13:00. Serdecznie
zapraszam do rejestracji na wydarzenie za pośrednictwem naszej strony internetowej. 

Niezmiernie miło mi poinformować Państwa, że w bieżącym miesiącu uruchomiliśmy
dostęp elektroniczny do naszego systemu. Wraz z możliwością zalogowania się do
systemu w celu złożenia zapisów na nasze oferty akcji i obligacji udostępniliśmy
możliwość zawarcia Umowy z PCDM w kanale elektronicznym. 

Zachęcam do kontaktu z pracownikami naszej sieci sprzedaży, u których mogą Państwo
uzyskać pełne informacje dotyczące dostępnych w naszej ofercie rozwiązań finansowych,
z każdej z wyżej wymienionych branż.

Z poważaniem 
Piotr Teleon 
Prezes Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski S.A. 

WSTĘP

Piotr Teleon
Prezes Zarządu 
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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RYNEK PRAW DO EMISJI CO2 

Skala społecznego napięcia jaka towarzyszyła ostatniemu w 2020 r. szczytowi szefów
państw Unii Europejskiej, była tak wielka, że kiedy się okazało, że zakończy się on
konsensusem, przyszło ogólnokrajowe odprężenie. Było ono tym bardziej uzasadnione,
kiedy dokonana się zsumowania tylko trzech podstawowych kwot dotyczących Polski,
tzn.: ok. 66 mld euro uzyskanych tytułem nowej perspektywy budżetowej na lata 2021 –
2027, następnie 23,1 mld euro w ramach bezzwrotnej dotacji oraz 34,2 mld euro w formie
pożyczek ze środków ,,zielonego” i ,,cyfrowego” Funduszu Odbudowy. Łącznie daje to
ok. 123,3 mld euro, które po przeliczeniu po rynkowym kursie z 10 grudnia 2020 roku,
czyli dnia, w którym zapadły te decyzje, przekłada się w przybliżeniu na ok. 545 mld
złotych. Jeśli zaś przyjąć kurs rynkowy na koniec 2020 r., kwota jest wyraźnie wyższa, aż
o 17 mld zł i wynosi ponad 562 mld zł.
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Na fali wielkiego entuzjazmu, a zarazem jakby nieco
w cieniu pekuniarnych ustaleń, odebrano też
informację w sprawie decyzji o wejściu krajów
Wspólnoty Europejskiej na ścieżkę przyśpieszonej
realizacji celów emisyjnych, oznaczającą bardzo
istotne zwiększenie tempa redukcji emisji gazów
cieplarnianych (w przeliczeniu na dwutlenek węgla)
do końca rozpoczętej właśnie dekady. Motywem tej
decyzji jest osiągnięcie przez UE pełnej neutralności
klimatycznej (netto - po uwzględnieniu gazów
absorbowanych z atmosfery) w roku 2050. Rzeczone
przyśpieszenie posiada wymierną postać i polegać
ma na tym, że o ile przed grudniowym szczytem
przy dacie 2030 r. obowiązywał 40% poziom
redukcji emisji CO2, co oznaczało, że za 10 lat w
stosunku do bazowego 1990 r. miał się on
zmniejszyć o 40%, to po szczycie celem jest już
pułap 55%, czyli o +15 p.p. więcej. Przypomnijmy, że
w 2020 r. wchodziliśmy z dotychczasowym
zakresem ograniczenia emisji o 24%. 

Potem przyszła koronawirusowa pandemia, w
wyniku której wprawdzie klimatolodzy odnotowali
istotny spadek emisji CO2 do atmosfery, wynoszący
w skali świata ok. 7%, zaś w UE – 11%, a w USA –
12% w porównaniu z 2019 r., to jednak miał on
charakter raczej przejściowy, w obliczu
uaktywniania się światowej gospodarki w III kw.
2020 r. Jakby zatem nie było, można powiedzieć, że
w ciągu tej dekady należy w przedmiocie ochrony
środowiska zrobić znacznie więcej i w dużo
krótszym czasie - niż udało się tego dokonać na
przestrzeni minionych trzydziestu lat.

Ogrom wyzwań jakie się z tym wiążą sprawia, że
pojawiają się porównania z operacją utworzenia
Strefy Euro. Z kolei w przypadku polskiej gospodarki
kwestie te przynajmniej na ten moment, wiążą się
przede wszystkim z koniecznością dokonania
docelowej, gruntownej przebudowy bilansu
energetycznego. Dla którego, ze względu na
dotychczasowe uzgodnienia z górnikami, przyjmuje
się (jeszcze?) cezurę 2049 r. 

BAROMETR ZIELONEJ TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ



W rzeczywistości wydarzenia ,,na tym odcinku”
mogą bardzo przyśpieszyć,  zaś skalę wyzwań i
towarzyszących temu trudności postrzegać można w
kategoriach ,,średniego trudu” z okresu
transformacji ustrojowej oraz z lat dostosowań
związanych z akcesją do Unii Europejskiej.

Z dniem 30 kwietnia br. upływa termin przesłania do
Brukseli krajowych planów wydatkowania środków
z Funduszu Odbudowy, które w ok. 1/3 wiązać się
mają z realizacją przyjętego w 2019 r. Europejskiego
Zielonego Ładu, a w pozostałej części przynajmniej
się temu nie przeciwstawiać. Z kolei szczegóły tzw.
ekologicznej mapy drogowej poznane będą
zapewne z końcem czerwca. Ponieważ do końca
pierwszego półrocza władze Unii Europejskiej
zobowiązane są pokazać, w jaki sposób zamierzają
doprowadzić do osiągnięcia zadań związanych z
celem klimatycznym na 2030 r., dodajmy też, że
będzie on realizowany w ramach ,,Rozporządzenia o
wspólnotowym wysiłku redukcyjnym”, rozpisującym
zadania dla poszczególnych krajów, które ustalone
zostaną w wyniku negocjacji każdego kraju z UE.

Zaostrzony decyzją unijnego szczytu - reżim
energetyczny - spowodował potrzebę adekwatnej
do perspektywy 55% - nowelizacji różnych
uregulowań dotyczących polityki energetycznej i
klimatycznej. W tym także dostosowania pod tym
kątem jej dwóch, podstawowych narządzi, którymi
są opłaty od emisji CO2, potocznie zwane
,,podatkiem węglowym” oraz uprawnienia do emisji
CO2 (EUA). O ile istota tych pierwszych jest dość
prosta i zrozumiała, ze względu na bezpośredni,
fiskalny charakter, to w przypadku praw do emisji
CO2, rzecz ma się zupełnie inaczej. Z tego więc
powodu, a dokładniej mówiąc ze względu na
powszechnie znikomą znajomość tej ,,materii”
(zwłaszcza w relacji do gwałtownie rosnącego jej
znaczenia), chcielibyśmy czytelnikom naszego
Newslettera u progu 2021 r. w przystępnej formie
kwestie te przybliżyć.
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CZYM SĄ PRAWA DO EMISJI CO2?
 
W anglojęzycznej nomenklaturze finansowej -
prawa do emisji zaliczane są do tzw. kategorii
carbon credits, czyli kredytów węglowych.
Funkcjonujących w obiegu gospodarczym na takiej
zasadzie, że nad podmiotem gospodarczym
zanieczyszczającym środowisko naturalne ciąży
obligo nabywania tych ,,kredytów”. Drogą do
ograniczenia zakresu tego obliga, lub w ogóle
uwolnienia się od niego, jest zmniejszenie, bądź
jeśli to możliwe, docelowe wyeliminowanie emisji
gazów cieplarnianych (wyrażanych w ekwiwalencie
dwutlenku węgla).

Fakt, że koncepcja takiego ekologicznego
instrumentu została opracowana w sferze języka
angielskiego i jego tradycji jurystycznej (tj. USA/
Kanada) spowodował, że w wielu pozostałych
językach trudno o w pełni adekwatne odpowiedniki
terminologiczne. Z kolei przykładem nie mniejszych
problemów wynikających z genezy odmiennej niż
kontynentalna (unijna) kultury prawnej, były
trudności związane z implementacją tego typu
instrumentu do europejskiej Dyrektywy MIFID II.
Można tu przypomnieć, że np. w Polsce przez szereg
lat utrzymywał się pogląd, że w myśl rodzimego
ustawodawstwa, jednoznaczna ocena charakteru
prawnego - praw do emisji CO2,  nie jest w ogóle
możliwa. Problem ten, w oparciu o
uwspólnotowione wysiłki regulacyjne, został w
końcu przezwyciężony, lecz musiało upłynąć trochę
czasu, jak np. w Polsce - zanim prawa do emisji CO2
stały się ,,pełnoprawnymi” rynkowymi
instrumentami finansowymi i jako takie mogły już
trafić do zorganizowanego obrotu rynkowego.

,,Zaostrzony decyzją unijnego
szczytu reżim energetyczny,

spowodował potrzebę adekwatnej
do perspektywy 55%  nowelizacji
różnych uregulowań dotyczących

polityki energetycznej 
i klimatycznej.”



handel emisjami  w formie obrotu
obrachunkowymi jednostkami AAU (ang.
Assignet Amount Unit);
handel emisjami w formie obrotu
obrachunkowymi jednostkami CER, w ramach
mechanizmu czystego rozwoju CDM (ang. Clean
Development Mechanism), utworzonego przede
wszystkim z myślą o takich krajach jak Chiny czy
Indie; 
handel emisjami w formie obrotu
obrachunkowymi jednostkami ERU (ang.
Certified Emission Reduktion), przeznaczonymi
głównie dla Rosji i Ukrainy; 

W świetle powyższego, możemy zatem przyjąć, że
prawa do emisji CO2 są administracyjnym
instrumentem finansowym w formie certyfikatu,
będącego jednocześnie jednostką obrachunkową
umożliwiającą jego nabywcy, czy posiadaczowi
rozliczenie się z wyemitowania określonej ilości
gazów cieplarnianych do atmosfery. W Unii
Europejskiej taką jednostką jest EUA (ang. European
Union Allowance Unit), zaś 1 EUA = 1 tona CO2.

KIEDY ,,KLIMAT” STAWAŁ SIĘ ,,RYNKIEM” 
 
European Union Allowance Unit należy do generacji
instrumentów, które swoje instytucjonalne
podstawy  znajdują w tzw. protokole z Kioto (w 1997
r.), niemniej ich korzenie tak naprawdę są nieco
dłuższe i sięgają wcześniejszego Szczytu Ziemi w Rio
de Janeiro w 1992 r., na którym to, po raz pierwszy
w historii, kwestie postępu środowiskowego stały
się przedmiotem globalnej polityki. Znajdującej
swoją egzemplifikację w ramowej konwencji ONZ,
zawierającej m.in. sławne zdanie o: ,,stabilizacji
gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie,
który zapobiegałby niebezpieczeństwu
antropogenicznemu oddziaływaniu na system
klimatyczny”. Pięć lat później, na szczycie
odbywającym się w Kioto, antycznej stolicy Japonii,
uzgodniono, że walka o poprawę klimatu będzie
prowadzona za pomocą takich narzędzi –
certyfikatów jak:
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handel emisjami w formie obrotu
obrachunkowymi jednostkami JI (ang. Joint
Implementation) z myślą o pozostałych
państwach rozwijających się, wówczas
określanych najczęściej jako Kraje Trzeciego
Świata.

Ogólnoświatowy nadzór nad siecią handlu tymi
certyfikatami, powierzony został wyspecjalizowanej
agendzie ONZ-owskiej ds. zmian klimatycznych
UNFCCC, monitorującej globalny obrót za sprawą
systemu komputerowego International Transaction
Log.

Istotnym jest tu też, aby przypomnieć, że Stany
Zjednoczone - kraj w którym podejście ,,ograniczaj i
handluj” (ang. cap and trade) znalazło swoje
koncepcyjne rozwinięcie i praktyczny (w skali
regionalnej) początek, nie podpisały się pod
postanowieniami z Kioto. Stało się tak głównie
dlatego, że w przeciwieństwie do państw
wysokorozwiniętych, objętych pierwszym z ww.
rodzajem instrumentów (AAU), w przypadku
pozostałych państw, dedykowane im instrumenty
nie miały charakteru innego niż fakultatywny, czyli
nieobowiązkowy. To z kolei w obliczu rosnącej już
wtedy wyraźnie potęgi przemysłowej Chin,
stanowiło dla interesów USA poważne zagrożenie
znajdujące zresztą swój konkretny wyraz w
zaakceptowanej (na miesiąc przed Kioto) przez
amerykański senat rezolucji Byrd – Hagel. Stała się
ona zatem dla prezydenta Billa Clintona i jego
administracji wiążąca, a przeciwstawiała się
wszystkiemu, co mogłoby być odebrane jako
istotnie szkodliwe dla gospodarki Stanów
Zjednoczonych. W tych kategoriach jednoznacznie
oceniono też fakt wyłączenia krajów rozwijających
się z ,,twardego” obowiązku ograniczenia emisji
gazów cieplarnianych.



Z punktu widzenia historii światowych finansów (i
nie tylko) intersującym jest też i to, że w czasach
kiedy USA osiągnęły spektakularny sukces w
wykorzystywaniu tego rodzaju  instrumentów do
wyeliminowania ołowiu z benzyny przez rafinerie, a
zwłaszcza przy późniejszym zwalczaniu problemu
tzw. kwaśnych deszczów, to ówczesnej Europie
Zachodniej - dotkniętej także już ich plagą (np. w
Schwarzwaldzie) takie rozwiązania traktowane były
jako etycznie - wysoce niestosowne.   Przypomnijmy
przy okazji, że kwaśne deszcze to wpływ dwutlenku
siarki (SO2) emitowany przez elektrownie węglowe,
który wchodząc w reakcje w atmosferze zamienia
się w kwas siarkowy,  powodujący m.in.
zakwaszenie jezior, wyginięcie ryb w nich żyjących,
obumieranie lasów, a także przyczynia się do
niszczenia budynków. Z punktu widzenia Ameryki
Północnej końca lat 80. XX wieku, kwaśne deszcze
największe spustoszenie robiły w północnej części
USA i we wschodniej Kanadzie.

Zauważmy jeszcze, że to właśnie wyeliminowanie
zanieczyszczeń z regionu Wielkich Jezior na ścieżce
rozwiązań rynkowych, leżało u podstaw
pierwotnych koncepcji z 1968 r. kanadyjskiego
ekonomisty Johna Dalesa.

W 1990 r. prezydent George H.W. Busch doprowadził
do znowelizowania ustawy z 1970 r. Clean Air Act
wprowadzając w nią zapis o systemie handlu
emisjami – w zakresie redukcji kwaśnego deszczu.
Bodziec rynkowy, zadział wtedy bardzo skutecznie,
szybko stał się bowiem praktyką wśród
amerykańskich przedsiębiorstw dotkniętych tym
problemem i spowodował, że w 2008 r. emisje
kwaśnych deszczy spadły w USA o ok. 60% w
porównaniu z 1980 r. Podobną efektywność
osiągnięto przy wspomnianym już
wyeliminowywaniu ołowiu z benzyny. W 1982 r., na
postawie jeszcze pozaustawowych regulacji,
zezwolono rafineriom handlować miedzy sobą
,,pozwoleniami” dotyczącymi zużycia ołowiu. Wybór
tej metody okazał się na tyle skuteczny, że w 1987 r.
ślad ołowiowy w produkowanej w Stanach
Zjednoczonych benzynie, znikł zupełnie, zaś koszty
tego przedsięwzięcia okazały się dużo mniejsze niż
oczekiwano.

Był to zatem bardzo istotny argument za wpisaniem
rynkowych rozwiązań do znowelizowanej części
Clean Air Act.

Aktualnie Stany Zjednoczone pozostają dość daleko
za Europą w zakresie skali handlu emisjami (vide
Tab. 1.), gdyż ten w USA odbywa się w wymiarze
regionalnym, tj. stanowym (np. Kalifornia,
Massachusetts) i międzystanowym (np. program
Regionalnej Inicjatywy na rzecz Gazów
Cieplarnianych – RGGI, obejmuje 10 stanów do
których dwa kolejne mają dołączyć w latach 2021 -
2022). Niemniej, terytorialny zakres prac
przygotowawczych i koncepcyjnych w tym zakresie,
pozwala przypuszczać, że wiele się wkrótce może w
tym zakresie zmienić.

Już teraz nie można wykluczyć, że to jednak Stany
Zjednoczone, a nie Unia Europejska, będą tymi,
gdzie przynajmniej na szczeblu międzystanowym,
nastąpi objęcie rygorem praw do emisji CO2
transportu drogowego (finalizują się prace nad
międzystanową Inicjatywą Transportowo
Klimatyczną). Z kolei stan Nowy Jork rozważa
rozciągnięcie reżimu klimatycznego na duże
budynki.

Wszystkie tego typu inicjatywy mogą w najbliższym
czasie nabrać jeszcze większego rozmachu pod
skrzydłami nowej administracji waszyngtońskiej.
Urząd Prezydenta USA oraz kontrola władzy przez
Partię Demokratyczną w amerykańskim Kongresie,
stwarza realne podstawy ku temu, aby sądzić, iż
pościg za Europą, jeśli nie już to wkrótce stanie się
faktem.
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,,Już teraz nie można wykluczyć, że
to jednak Stany Zjednoczone, a nie
Unia Europejska, będą tymi, gdzie
(...) nastąpi objęcie rygorem praw

do emisji CO2 transportu
drogowego.”
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Tabela 1.  Emisja gazów cieplarnianych w ujęciu sektorowym w Europie oraz w USA (regionalnie*) 

Źródło: International Carbon Action Partnership; 
*programem RGGI objętych jest 10 stanów: Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Nowy Jork,
Rhode Island  oraz Vermont; 
**dla RGGI

UNIJNY SYSTEM HANDLU EMISJAMI CO2
 
Z obecnej perspektywy może być już trudno znaleźć
precyzyjną odpowiedź na pytanie - jak to się więc
stało, że Zachodnia Europa, czyli obszar, który
jeszcze na przełomie lat 80. i 90. XX wieku
wykazywał daleko idącą dezaprobatę dla
rynkowych sposobów walki z zanieczyszczeniami, w
stosunkowo tak krótkim okresie stał się entuzjastą i
globalnym liderem dla tego rodzaju rozwiązań. Nie
brakuje głosów, że spory w tym udział mogła mieć
porażka z końca lat 90., kiedy to parlamenty
większości krajów tzw. Starej Unii odrzuciły
wspólnotowy ,,podatek węglowy”, interpretowany
jako ograniczenie niezależności ich autonomicznych
systemów fiskalnych. Owocem tej, jakby nie było
zdumiewającej metamorfozy z optyki ,,nakazuj i
kontroluj” (ang. command and control) do
,,ograniczaj i handluj” (ang. cap and trade), jest
European Union Emissions Trading System (EU
ETS), czyli Unijny System Handlu Emisjami.  

w formie darmowej dystrybucji, czyli transferu
praw do emisji CO2, które wg określonego
rozdzielnika znajdują się w gestii
poszczególnych krajów; jest to obszar
zdecydowanie największy; w ramach trzech
zrealizowanych dotychczas programowych faz
rozwoju EU ETS w latach 2005 – 2007 oraz 2008 –
2012, dystrybuowano tą drogą odpowiednio ok.
95% i 90% jednostek EUA, zaś w okresie 2013 –
2020 wielkość ta uległa znaczącej redukcji do
poziomu  ok. 43%;
w formie cyklicznych aukcji, na których,
pozostające jeszcze po gratisowym
rozdysponowaniu w gestii danego kraju, prawa
do emisji CO2, czyli EUA zostają wystawione na
sprzedaż; przy czym może być również tak, że
dany kraj w ogóle odejdzie od darmowej
dystrybucji i wówczas cały przysługujący mu
pakiet EUA zostaje skomercjalizowany, a
uzyskane w ten sposób środki finansowe zasilają
np. nakłady inwestycje w krajowej energetyce;
za przyjęciem takiego właśnie rozwiązania dla
okresu 2021 – 2030 optowało na podstawie
raportu ,,System EU ETS po 2020 r. –
rekomendacje” w 2019 r. rodzime Ministerstwo
Środowiska;

Funkcjonowanie EU ETS obywa się w oparciu o trzy
podstawowe formy jego realizacji, tzn.:

,,(...) jak to się stało, że Zachodnia Europa,
czyli obszar, który na przełomie lat 80. i 90. XX
wieku wykazywał dezaprobatę dla rynkowych

sposobów walki z zanieczyszczeniami, w
stosunkowo tak krótkim okresie stał się
entuzjastą i globalnym liderem dla tego

rodzaju rozwiązań?”



w formie transakcji kupna - sprzedaży na rynku giełdowym (lub/i zorganizowanym, np. OTC)
zdecydowanie najważniejszymi parkietem, pełniącym też funkcje głównego brokera aukcyjnego dla
krajów UE jest lipski EEX (ang. European Energy Exchange), wchodzący w skład grupy kapitałowej
Deutsche  Börse AG, drugim w tym zakresie brokerem aukcyjnym dla krajów UE jest ICE Futures Europe w
Londynie, kontrolowany kapitałowo przez Intercontinetal Exchange. W Polsce po implementacji MIFID II
obrót EUA jest ponownie realizowany od lata 2019 r. na parkiecie Towarowej Giełdy Energii – części grupy
kapitałowej warszawskiej GPW SA, lecz dotychczas handel w tym zakresie miał charakter raczej
incydentalny.
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Tabela 2. Charakterystyka funkcjonowania EU ETS w latach 2005 – 2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych International Carbon Action Partnership. 



RYNKOWY BAROMETR TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ 
 
Jak już wspomniano, unijny system obrotu jednostkami EUA realizowany jest w formule okresowej. O ile
pierwsze dwie fazy z lat  2005 – 2007 oraz 2008 – 2012 miały charakter pilotażowy, a w wyniku hojnego
rozdysponowania praw w sposób darmowy, związek z tzw. realnym rynkiem był dość luźny, to w końcówce
okresu 2013 – 2020, w następstwie m.in. redukcji puli darmowych EUA o przeszło połowę, czynniki rynkowe
stawały się coraz bardziej widoczne. Czego odzwierciedleniem są nie tylko ich ceny, lecz nie w mniejszym
stopniu kursy kontraktów futures na prawa do emisji  CO2.
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Rysunek 1. Kursy zamknięcia z 31 grudnia z lat 2008 – 2020 dla kontraktów ICE CO2  Allowances Futures notowanych na rynku ICE Futures Europe
(ceny w euro) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: stooq.com, data dostępu: 10.01.2021 r.  

W obliczu zaostrzonego rygoru klimatycznego panuje powszechne przekonanie, że notowania EUA będą
kontynuować marsz ,,na północ”. Z przeprowadzonego np.  w połowie 2020 r. szacunku ekspertów Centrum
Analiz Klimatyczno – Energetycznych (CAKE) wynikać ma, że przyśpieszenie w zakresie realizacji celu
ograniczenia emisji CO2 do 55% w 2030 r., oznaczać może progresję cen EUA do ok. 41 euro w 2025 r. oraz ok.
76 euro w 2030 r. Zdaniem analityków CAKE, będzie to z jednej strony, efektem zmniejszanej sukcesywnie
podaży uprawnień EUA, która w latach 2042 – 2045 może już spaść do zera. Z drugiej strony – następstwem
absolutnego odejścia od funkcjonowania EU – ETS na zasadach darmowej dystrybucji praw do emisji CO2.
Prognoz tych nie sposób interpretować inaczej niż w kategoriach ogólnych, czyli przede wszystkim
wektorowych. Pełniących zatem funkcję swoistego rynkowego barometru koniunktury dla zielonej
transformacji energetycznej. Trudno jednak oprzeć się też refleksji, opartej przede wszystkim na
doświadczeniu, które podpowiada nam, że tym co powinno mieć również bardzo istotny wpływ na notowania
EUA, a ze swej istoty wymyka się próbom wszelkiej kwantyfikacji - będzie czynnik spekulacyjny.

OPRACOWANIE

Zespół Analiz Prosper Capital Dom Maklerski S.A.



1 godzinę i 11 minut w grupie wiekowej 55+ lat, 
1 godzinę i 19 minut w grupie 40-54 lat,
33+ minut w grupie 25-39 lat. 

Trend zwiększonego zapotrzebowania na ramówki
telewizyjne nie jest zjawiskiem jedynie
obserwowanym w Polsce. To tendencja światowa,
przede wszystkim w krajach, gdzie wprowadzono
izolację. Tak jak ma to często miejsce w sytuacjach
skrajnych kryzysów, konsumenci chcą pozostawać
na bieżąco z najnowszymi newsami dotyczącymi w
tym wypadku epidemii (mimo pojawiającego się
przesytu). Podążając za tym raportem możemy
dowiedzieć się, że w krajach takich jak Polska,
Słowenia, Chorwacja, Czechy, Węgry, Irlandia, czy
Włochy, w czasie I fali koronawirusa nastąpił wzrost
średniej oglądalności treści w ciągu doby o 52
minuty. I choć czas poświęcony treściom
telewizyjnym zmieniał się w ramach dostosowania
do surowości zamknięć, to pozostawał wysoki. W
Polsce, przykładowo w kwietniu 2020 r. wzrost
oglądalności zwiększył się o:

Wzrost oglądalności dotyczył zarówno prime time,
jak i pasma porannego (od godziny 9.00 do 12.00),
gdzie wzrosty czasu oglądalności były największe.
Jeśli popatrzymy zaś na zmianę ramówek, to
możemy dostrzec trend spadku oglądalności treści
sportowych i muzycznych, a wzrost religijnych,
edukacyjnych, informacyjnych czy polityczno-
gospodarczych. 

Co ważne, segment filmów i seriali zanotował 4%
wzrostu oglądalności. Wszystko to można
wytłumaczyć zamykaniem imprez sportowych i
muzycznych w okresie I fali wirusa, jak również
sporą ciekawością widzów dotyczących
problematyki COVID. Migracja treści katolickich z
kościołów do TV, to główna przyczyna wzrostu
czasu poświęcanego na te programy.

Warto tutaj zatrzymać się i przypomnieć sobie
kwestie listopadowego debiutu na rynkach
kapitałowych Grupy Canal+. To właśnie kanały
sportowe ucierpiały bardzo mocno w czasie
koronawirusa. Dobrze przyjęta emisja przez
inwestorów detalicznych nie uzyskała
potwierdzenia u klientów instytucjonalnych.
Głównie mówiono o tym, że dotychczasowi
akcjonariusze opuszczają pokład (akcje
sprzedawało dwóch mniejszościowych
akcjonariuszy) i to nie zadowalało inwestorów
instytucjonalnych. Inną przesłanką mogły być
informacje o wejściu konkurencji do kanałów
sportowych, obejmujących transmisję niemieckiej
Bundesligi, czy też zbyt duża cena sprzedaży akcji.
Po drugiej stronie rynku, sprzedający narzekali na
timing oferty i planują do niej powrócić. 

Ogólnie rozumiany rynek rozrywki i mediów to segment, który wielu inwestorów z
pewnością wytypowałoby jako defensywny względem obecnego zawirowania
pandemicznego. Z badań zespołu Nielsen Audience Measurement (główna agencja
badająca rynek polskich mediów) dokonanych w kwietniu 2020 r. wynika, że „lockdown”
ma ogromny wpływ na konsumpcję mediów (dobra rozumianego jako potrzebę
spędzenia czasu przed treściami, głównie TV).

QUO VADIS TELEWIZJO?
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Czy jednak klienci odcinający się od „kabla” są
bezpowrotnie zniechęceni do rozrywki, jakimi są
treści telewizyjne? Tak się nie dzieje, przynajmniej
nie całkowicie.  Część takich klientów to tzw. „Cord
Cutters” (z ang. uciąć kabel), czyli gospodarstwa
domowe jakie anulują dostęp w sposób
definitywny. Oni tracą zaufanie do linearnej telewizji
(satelitarna i kablowa) i wybierają inne formy
rozrywki (najczęściej VOD lub nie związane z
treściami telewizyjnymi). Istnieją jednak
gospodarstwa domowe zwanymi „Cord Shavers” (z
ang. ogolić kabel). Tacy domownicy korzystają z
telewizji tradycyjnej (płacą abonamenty), jednak
redukują pakiety kanałów (często poprzez mniejszy
czas poświęcany tej formie kanałów TV). Istnieje
jeszcze grupa „Cord Nevers” (z ang. nigdy kabel). Te
gospodarstwa domowe najczęściej spotkamy w
„pokoleniu Z” (millenialsi). Tak więc widać, że nie
następuje całkowite odcięcie od kabla przez te
gospodarstwa domowe, a jedynie transformacja z
kabla na kanały VOD. Co prawda, według badania
przeprowadzonego przez eMarketer, telewizja
tradycyjna w Stanach Zjednoczonych zanotowała w
2020 roku bardzo silne odcięcie od kabla (o około 6
mln gospodarstw domowych), jednak rodzin
oglądających płatną telewizję pozostanie nadal
znacząco więcej niż domostw odciętych od kabla
(proporcja ok. 75% do 25%). W badaniu tym ilość
odciętych domostw nie przekroczy 36% w 2024
roku. Tak więc rynek telewizyjny się zmienia, ale
głównie dzięki przejściu widzów z linearnej telewizji,
na platformy typu OTT (z ang. Over Top TV;
aplikacja pozwalająca na oglądanie kanału TV na
dowolnym urządzeniu posiadającym dostęp do sieci
Internet). Tak więc nie wygląda na to, że oglądamy
mniej. Po prostu oglądamy inaczej i następuje
transformacja nośników treści.

Jakie mamy platformy VOD? Najpopularniejszą jest
Netflix i HBO GO. To one są przedstawicielami tzw.
platform SVOD (z ang. Subscription Video on
Demand). Jest to subskrypcja wideo na żądanie.

Można więc uznać, że spadek popytu i wejście
konkurencji tj. przyczyny jakie mogły podminować
ofertę Canal+, dotyczyły głównie segmentu
sportowego, w jakim specjalizuje się Canal+, a nie
ogólnego, szerzej rozumianego rynku telewizyjnego
(konsumpcja treści filmowych w powyżej
cytowanym badaniu Nielsen wzrosła +4% r/r, gdzie
spadek dla kanałów sportowych wyniósł ponad
40% w analogicznym okresie).

W związku z wyżej zarysowanymi zmianami
podmiotu, kupujący czas reklamowy (klienci stacji
telewizyjnych płacących za reklamę) adaptują treści
i strategie reklamowe do panujących realiów. Część
reklamodawców wycofała się, zaś inni zmieniali
postępowania strategiczne. Według raportu PWC
Outlook 2020-2024,  globalne przychody sektora
Entertainment&Media (EM, rozrywka i media) miały
się skurczyć o 5,6% z 2,1 bilionów USD w 2019 roku
do 2,2 bilionów USD w 2020 roku. Następnie w 2021
roku, rynek ma być warty już 2,2 biliona USD
(wartości podane jako biliony wg skali długiej, co
odpowiada trylionom w skali krótkiej). Autorzy
zwracają uwagę, że o ile sektor jako całość odbije
się w kształcie litery „V”, to niektóre sektory mogą
liczyć na odbicie typu „U”. I choć odbicie można
uważać na dość prawdopodobne, to w
pojedynczych sektorach może wyglądać zgoła
odmiennie. Nie jest wiadome, czy kina sobie
poradzą ze skalą problemów narzuconych przez
kryzys, natomiast wróżona jest świetlana przyszłość
segmentowi VOD (wideo na żądanie, ang. video on
demand), który ma przyśpieszyć dotychczasowe
zjawisko nazywane cord-cutting (odcinania kabli
telewizji satelitarnych i kablowych).

,,(...) o ile sektor telewizji odbije
się w kształcie litery „V”, to

niektóre sektory mogą liczyć na
odbicie typu „U”
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SVOD polega na udostępnieniu nieograniczonego
dostępu do określonej zawartości wideo całej
kolekcji, w ramach zamówionej subskrypcji za
regularnie pobieraną opłatą (np. miesięczną).
Bardzo często zapomina się o YouTube, jako
platformie AVOD (z ang. Advertising - based Video
on Demand). Jest to bezpłatna usługa wideo na
żądanie finansowana z reklam. Na Polskim rynku
występuje jeszcze Player+ (TVN), Ipla (Polsat) czy
platforma TVP VOD, gdzie można oglądać głównie
produkcje tych stacji. 

Niezwykle istotnym jest to aby zrozumieć, że rynek
VOD jest szeroki i podobnie jak kanały w linearnej
telewizji, nikt tu nie ma monopolu, a wskazywana w
raporcie za III kwartał 2020 rok segmentacja na
rynku polskim przez Krajową Radę Radiofonii i
Telewizji, polega na spadku udziału „wielkiej
czwórki” (TVP1, TVP2, TVN i  Polsat) w polskim
rynku TV, a wzroście udziałów w rynku przez
programy o niższych jednostkowych udziałach w
tym rynku. W poniżej przedstawionej grafice kanały
„niszowe” zajmują 30% całego rynku.

Wykres 1. Podział rynku telewizyjnego w Polsce w 2019 roku

Źródło: Raport KRRiT za rok 2019 na podstawie danych AGB NIELSEN MEDIA RESEARCH

Tabela 1. Programy telewizyjne o udziale w widowni poniżej 1% - pozostałe 30,54%

Źródło: Raport KRRiT za rok 2019 na podstawie danych AGB NIELSEN MEDIA RESEARCH
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Dobrym przykładem telewizji o mniejszym udziale
jest notowana spółka, która posiada w swoim
portfolio kanały „Kino Polska TV”. Grupa ta skupia
się na tworzeniu i nadawaniu treści w sposób
linearny (telewizja kablowa i satelitarna)  oraz
online (VOD). Rozwija także cyfrowe platformy
filmowe. Grupa posiada kanały „Stopklatka”,
„Zoom TV”, „Kino Polska”, „Filmbox”, „Kino TV”,
„Kino Polska Muzyka” czy „Game Toon”. Grupa Kino
Polska TV ma tylko ok. 2,3% udział w rynku kanałów
telewizyjnych w Polsce, a spółka ta osiągała zysk
netto na poziomie 18,2 mln zł i 18,6 mln zł
odpowiednio w latach 2018 r. i 2019 r. Wynik netto
wyniósł 15,4 mln zł po 3 kwartałach 2020 r. Spółka
wypłaciła ok. 113 mln zł dywidendy w latach 2012-
2019, co przełożyło się na zagregowany DPS w
wysokości 6,43 gr. To pokazuje, że pomimo
posiadania dość skromnego udziału w wielkim
torcie rynkowym, można rentownie prowadzić
biznes.  

OPRACOWANIE

Wawrzyniec Bąk
Manager Inwestycyjny

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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Czy koncesje telewizyjne w Polsce występujące w
formie linearnej i w dobie pozornej hegemonii
Netflixa, HBO GO czy YouTube, są jeszcze
wydawane? Tak. Przykładowo, nadawca obecnej
telewizji „Red Carpet TV” uzyskał koncesję na
rozpowszechnianie programu TV pod nazwą Red
Top TV. Będzie to zatem drugi kanał tego
producenta. Nowy program ma mieć charakter
uniwersalny. Taka koncesja została wydana na 10
lat i będzie skierowana dla osób 35+. W ramówce
będziemy mogli znaleźć głównie klasykę kina
amerykańskiego i europejskiego z lat 1940 – 2000.
Nie zabraknie też urozmaicenia z innych regionów
świata, czy wywiadów z krytykami i twórcami (filmy
fabularne i publicystyczne mają zajmować 75%
czasu antenowego). 

OBEJRZYJ NAGRANIE Z WEBINARU
O BRANŻY TELEWIZYJNEJ >>

Jesteś zainteresowany inwestycją w branżę telewizyjną?
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym sektorze oraz poznać
zalety i ryzyka inwestycji w telewizję? Obejrzyj nagranie z
naszego webinaru edukacyjnego dot. branży mediów w
Polsce. Dowiedz się jakie są kluczowe trendy w branży
telewizyjnej oraz poznaj zalety i ryzyka związane z
inwestycją w sektor VOD. 

https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/kalendarz-webinarow/
https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/kalendarz-webinarow/
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Emitent deklaruje wypłatę dywidendy w wysokości od 20% do 30% 
wypracowanego zysku netto za lata obrotowe 2021 - 2023

INWESTOWANIE W AKCJE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW

EMITENT
Red Carpet 

Media Group S.A.

OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII B
TERMIN ZAPISÓW
26.01.2021 – 09.02.2021

BRANŻA EMITENTA
MEDIA

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

czasu reklamowego
sponsoringu oraz lokowania produktu
czasu emisyjnego telesprzedaży

Podstawowym przedmiotem działalności Red Carpet Media Group S.A. jest rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych programu
telewizyjnego pod nazwą „Red Carpet TV” (o tematyce life style/film/show biznes) oraz kanału „Red Top TV” (o tematyce filmowo-serialowej), który ma
rozpocząć nadawanie w lutym 2021 r. Spółka pracuje nad kluczowym projektem, jakim jest start działalności platformy VOD „Red Go”. Platforma  ma
stanowić uzupełnienie oferty Grupy Red Carpet dla swojej widowni i bazować na synergiach wynikających z posiadanych kompetencji grupy.

W oparciu o swoją podstawową działalność spółka będzie uzyskiwać przychody z:

Strategia spółki sprowadza się do koncentracji w obszarze rozwoju działalności VOD (video na życzenie) w modelu krajowym oraz międzynarodowym, 
 a także na uruchomieniu drugiego komercyjnego, niskokosztowego, filmowego kanału telewizyjnego pod nazwą „Red Top TV”. Kolejny kanał
telewizyjny jest naturalnym kierunkiem rozwoju projektu telewizyjnego, wynikającym z faktu konieczności maksymalizacji eksploatacji pozyskiwanych
części „czasowych licencji” na kontent telewizyjny z prawami do emisji broadcastowej, przeznaczony do wykorzystania w platformie VOD.

Emitent:                                Red Carpet Media Group S.A.
Termin zapisów:               26 stycznia 2021 - 09 lutego 2021
Wartość oferty:                 do 5,13 mln zł  
Akcje emitowane:            135.000 akcji serii B
Cena emisyjna:                  38 zł za jedną akcję serii B
Minimalny zapis:              50 akcji
Forma emisji:                     Pierwsza oferta publiczna
Zapisy na akcje:                Prosper Capital Dom Maklerski, DM Noble
Securities

SZCZEGÓŁY OFERTY

Po przydziale Emitent niezwłocznie podejmie kroki mające na
celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na NewConnect. 

Główny akcjonariusz Red Carpet Technologies sp. z o.o.
zobowiązał się do niezbywania akcji do dnia 11 lutego 2023 roku,
jednak nie krócej niż do dnia przypadającego na 1 rok od daty
pierwszego notowania akcji spółki w Alternatywnym Systemie
Obrotu. 

CEL EMISJI
                            

Pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone
na rozwój działalności Emitenta na rynku oferowania treści
VOD oraz autorskich treści video (m.in.: zakupu filmów do VOD,
uruchomienie platformy VOD, dodatkowy kanał serialowy
RedTopTV, rozbudowa zasięgu technicznego).

RYZYKO INWESTYCYJNE
                            
Zwraca się uwagę Inwestorów, że z inwestycją w akcje wiąże się
szereg czynników ryzyka opisanych w rozdziale I Memorandum
Informacyjnego. Podstawowymi czynnikami ryzyka akcji są m.in.:
ryzyko płynności, ryzyka koniunkturalne, ryzyko konkurencji, ryzyko
konsolidacji, ryzyko behawioralne, ryzyko regulacji prawnych. 

materiałów video własnej produkcji
przychodów z platformy OTT (ang. over-the top, telewizja internetowa) dzięki rozwojowi VOD (S-
VOD, A-VOD, T-VOD)

Niniejszy dokument został przygotowany w związku z ofertą publiczną sprzedaży Akcji Serii B Red Carpet Media Group S.A. z siedzibą w Warszawie i ma charakter
wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek
podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą od Emitenta. Prosper Capital
Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność tych informacji oraz za szkody poniesione na skutek decyzji
podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o
Emitencie oraz o publicznej ofercie Akcji Serii B jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Emitenta www.red-
carpet.pl  oraz www.pcdm.pl.



Według raportu Newzoo.com[1], średnioroczny wskaźnik wzrostu światowego rynku gier w latach 2018 – 2023
wyniesie 9,4% (CAGR). Wartość rynku w 2023 roku ma przekroczyć 217 miliardów dolarów. Z kolei wydany w
2018 roku raport PWC „Global Entertainment & Media Outlook 2019-2023” wskazywał, iż roczny wskaźnik
wzrostu (CAGR) rynku gier wideo i e-sportu w okresie od 2018 r. do 2023 r. wyniesie 6,5%.

Ostatnie lata to dynamiczny rozwój światowego rynku gier. Zgodnie z listopadowym
raportem  Newzoo - agencji specjalizującej się w badaniu rynku gier i e-sportu - w 2020
roku, wartość światowego rynku gier miała wzrosnąć do 174,9 miliarda dolarów, czyli o
19,6% w stosunku do roku poprzedniego. Według prognoz ww. agencji, liczba graczy na
świecie do końca 2020 roku miała przekroczyć 2,7 miliarda osób. 

INWESTORZY I NAJSZYBCIEJ ROSNĄCY SEKTOR
NA GPW I NEWCONNECT
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GRA NA GRY

[1] Global Game Revenues Up an Extra $15 Billion This Year as Engagement Skyrockets Newzoo

Źródło:  opracowanie własne na podstawie, Newzoo.com, dostęp: 2020-01-18
*prognoza na lata 21,22, nie była podawana

Wykres 1. Prognozowana wartość światowego rynku gier [mld USD]

Oprócz wzrostu wartości przychodów, zmienia się również ich struktura. Najszybciej rozwijającym się
segmentem są gry przeznaczone na urządzenia mobilne, ze względu na rosnącą liczbę potencjalnych
użytkowników. Są nimi wszyscy posiadacze smartfonów i tabletów. Zgodnie z danymi zamieszczonymi na
portalu Statista, posiadacze smartfonów to już ponad 48% światowej populacji. Gry na tych urządzeniach
często dostępne są za darmo, a proces ich tworzenia jest mniej złożony, niż stworzenie gier przeznaczonych
na inne nośniki. Sposoby generowania dochodów przez tych producentów gier są odmienne. Potencjał rynku
gier mobilnych dostrzegli reklamodawcy. Zauważyli oni, że gracze mogą wyświetlać reklamę kilka razy
dziennie, ponieważ gry mobilne uruchamiane są na krótko, ale często. Użytkownicy wykorzystują wolne
chwile (np. podczas oczekiwania w kolejce), aby zagrać. 



Innym modelem generowania dochodów jest
wprowadzenie mikropłatności do bezpłatnych gier.
Polegają one na dokupieniu przez użytkownika
kolejnych przedmiotów do gry np. akcesoriów dla
bohatera takich jak zbroja, kolor broni lub dostępu
do innych części mapy czy poziomów gry.

Są to wydatki w granicach kilku, kilkunastu, a
czasem kilkudziesięciu złotych. Mikropłatności są
często nieistotne dla użytkownika, powodują jednak
wzrost przychodów wydawcy ze względu na zasięg
gry. Następuje tutaj tzw. efekt latte, który może być
również wzmocniony tym, że wydatki na te
mikropłatności stanowią małą część w ogólnym
budżecie wydatkowym takiego użytkownika. 
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Pod względem liczby notowanych spółek
gamingowych, warszawska giełda znajduje się na
pierwszym miejscu na świecie (niedawno wyprzedziła
pod tym względem giełdę japońską). Indeks
WIG.GAMES, skupiający pięć spółek z sektora
gamingowego, od momentu powstania w marcu 2019
roku, zyskał ponad 148%. Od początku 2020 roku
stopa zwrotu z indeksu wynosi 68,96%. Indeks
zniżkował jednak w grudniu około 10%. Istotny
wpływ na ten wynik miało potknięcie spółki CD
Projekt (CDR), której najnowsza gra Cyberpunk 2077
posiadała liczne błędy i niedociągnięcia. Zadziwiająco
słaba jakość produktu w wersji na konsole Xbox One i
PS4 wywołała falę krytyki użytkowników. Premiera
gry przypadła w okresie zmiany generacji konsol
przez co Cyberpunk 2077 nie działa prawidłowo na
starszym sprzęcie. W czwartek 17 grudnia 2020 roku
Sony Interactive Entertainment usunęło grę ze
sprzedaży w PlayStation Store i zaoferowało zwrot
pieniędzy klientom. Taka decyzja nie należy do
częstych i zdaniem niektórych analityków może mieć
negatywny wpływ na dalszą sprzedaż gry, a także
sprzedaż innych gier, wizerunek i przyszłą pozycję
spółki na rynku. CD Projekt zapowiedział naprawę gry
i wydanie tzw. ”łatek” w styczniu i lutym 2021 roku.
Nowa produkcja CD Projektu była najbardziej
oczekiwaną premierą tego roku. W przedsprzedaży
zamówiono 8 milionów sztuk, co pozwoliło zwrócić
nakłady na grę. Problem CDR dotyczył zatem obranej
strategii sprzedaży, a nie samej grywalności, czy
fabuły (potwierdzają to również liczne pozytywne
opinie w tym zakresie). CDR podjął decyzję, aby
wypuścić grę na wszystkie urządzenia
(maksymalizacja sprzedaży), co zawsze może rodzić
problemy z kompatybilnością nośników odtwarzania
gry i tzw. bugami (błędy oprogramowania) oraz
lagami (utrata synchronizacji postaci z gry względem
poleceń sterującego gracza).

W grudniu notowania CD Projektu mocno zniżkowały.
Po szczycie, który miał miejsce 4 grudnia 2020 roku,
kurs akcji spadł z rekordowego poziomu 443 zł do ok.
260 zł w dniu 18 grudnia 2020 r. Oznacza to ponad
trzydziestoprocentowy spadek i zmniejszenie
kapitalizacji o ponad 18 miliardów złotych. Kurs
osiągnął minimum (okolice 240 zł) w dniu 8 stycznia,
Od 22 stycznia nastąpiły dynamiczne wzrosty i pod
koniec miesiąca cena akcji CD Projektu wynosi 344 zł.

Wykres 2. Prognozy wartości przychodów rynku gier w 2020 roku z
podziałem na segmenty [mld USD]

Źródło:  opracowanie własne na podstawie, Newzoo.com, dostęp:   
 2020-01-18

Prognozy portalu Newzoo.com na 2020 rok zakładały
największy wzrost przychodów w segmencie gier
mobilnych – 25,6% i osiągnięcie wartości
przekraczającej 86 miliardów dolarów. Sprzedaż gier
na konsole miała wzrosnąć o 21% do wartości 51,2
miliardów dolarów. Trzecim pod względem
wielkości sprzedaży jest segment gier na komputery
PC. W 2020 roku jego wartość prognozowano na 37,4
miliarda dolarów – o 6,2% więcej, niż w roku
poprzednim.

Rosnące tendencje globalne mają istotne znaczenie
dla polskich producentów, którzy większość swoich
tytułów sprzedają poza granicami kraju – w Stanach
Zjednoczonych, Azji i Europie Zachodniej. W Polsce
istnieje około 440 studiów produkujących gry.
Łącznie na GPW i rynku NewConnect notowanych
jest ponad 50 spółek zajmujących się grami. 



Nieudana premiera nowej gry CD Projektu jest
niemałym zaskoczeniem dla przedstawicieli
podmiotów z branży. Uważają oni, że potknięcie
lidera nie przełoży się na postrzeganie innych
producentów gier. Sektor rozwija się dynamicznie,
wzrasta liczba emitentów i kolejne spółki odnoszą
coraz większe sukcesy.

Jednym z takich podmiotów jest krakowskie studio
Bloober Team. W spółce trwa przegląd opcji
strategicznych. Jak wskazuje Gazeta Giełdy i
Inwestorów Parkiet[2], w najbliższej przyszłości
mają pojawić się oferty podmiotów
zainteresowanych inwestycją w krakowską spółkę.
Gazeta wskazuje na zainteresowanie inwestycją w
spółkę globalnych graczy z sektora gier, takich jak:
Tencent, NetEase, Sony, Konami czy Ubisoft.
Zainteresowane są również podmioty z Azji. 

Spółka znana jest z gier: „Layers Of Fear”,
„Observer” czy „Blair Witch”. Akcje Bloober Team
notowane są na rynku New Connect od 2011 roku.
Od początku 2020 roku notowania akcji wzrosły o
ponad 227%. Krakowskie studio poszukuje partnera
strategicznego, aby osiągnąć swoje cele. Premiera
najnowszej gry „The Medium” odbyła się 28 stycznia
2021 roku. Jest to jak dotychczas największa
produkcja spółki. Zarząd Bloober Team wiąże z jej
pojawieniem się duże nadzieje i liczy na umocnienie
pozycji spółki na rynku. Najbardziej zaś znaną
spółką w zakresie gier mobilnych, jest spółka Ten
Square Games, która także znajduje się w indeksie
WIG.Games. Jej bardzo znany symulator wędkarski
("Fishing Clash") w samym listopadzie 2020 r.
odpowiadał za około 7 mln USD przychodów.
Producent ten ma także jedną zaletę gier
mobilnych. Można ich produkować znacznie
większą liczbę w związku z mniejszymi kosztami
produkcji, poprzez co spółka taka może osiągnąć
lepszą dywersyfikację produktową przychodów.

18

Czytelników, którzy mogą być zaskoczeni sukcesem
symulatora wędkarskiego chcielibyśmy
poinformować, że duża część ich fabuły ma
charakter alternatywny. Istnieją producenci gier
gdzie można wcielić się w życie mechanika „Car
Mechanic Simulator”, czy też księdza „Priest
Simulator”.

W dniu 18 grudnia 2020 r. odbył się debiut spółki
People Can Fly na głównym parkiecie GPW. People
Can Fly, a właściwie PCF Group SA, jest jednym z
najbardziej doświadczonych polskich producentów
gier typu AAA i developerem  o globalnej
rozpoznawalności. Jak wskazuje portal Strefa
Inwestorów[3], jest to trzecia, po CD PROJEKT i
Techlandzie, spółka z Polski zajmująca się
tworzeniem wysokobudżetowych i o wysokiej
jakości produkcji na PC i konsole. Gry tworzone w
studiach PCF są znane szerokiemu gronu
użytkowników na całym świecie. Akcje spółki
cieszyły się dużym zainteresowaniem w ofercie
publicznej. W dniu debiutu notowania wystartowały
z opóźnieniem o 70 minut. Po odwieszeniu kursu
cena akcji skoczyła do 84 zł (o 82% wyżej niż
podczas zapisów w ofercie publicznej) i przez
dłuższy czas utrzymywała się w okolicach 70 zł. Na
koniec dnia obroty przekroczyły 55 mln zł.

Oprócz spółek produkujących gry z segmentu AAA,
istnieją również inne podmioty poszukujące swojej
niszy na rynku. Są to między innymi producenci  gier
na VR (ang. Virtual Reality, czyli wirtualna
rzeczywistość; możliwość gry w wirtualnych
okularach) i na konsole.

Jedną z takich spółek jest Punk Pirates. Jest to
notowana na głównym parkiecie spółka
specjalizująca się w tworzeniu gier na wirtualną
rzeczywistość. Gra VR DANGER! Escape Lab
zapewniła spółce zwrot poniesionych kosztów już po
48 godzinach od premiery. Plan wydawniczy Punk
Pirates zakłada premiery 4 produkcji rocznie. W 2021
roku ukaże się m.in. Wild Shooter VR oraz Death
Manager VR.

[2] K. Kucharczyk, Wokół Bloobera kręcą się branżowi giganci, Parkiet, dostęp: 18.12.2020 r. 
[3] P. Kwestarz, Debiut People Can Fly: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o drugim producencie gier AAA, który zmierza na GWP, Strefainwestorów.pl,
dostęp: 27.11.2020 r. 



Kolejnym producentem gier, który zamierza
zadebiutować na rynku New Connect jest RAION
Games. Inspiracją dla spółki jest Bandai Namco
Entertainment, twórca takich tytułów jak Tekken,
Dragon Ball i Naruto. Studio skupia się na
platformie Nintendo Switch i jest zaakceptowane
jako producent na platformie Nintendo. Pierwszą
grą studia będzie „Datenshi”, której premiera
planowana jest na drugi kwartał 2021 roku. Będzie
to gra zręcznościowa, w której gracz wciela się w
japońskiego shinobi o imieniu Shoku, który rzuca
się w pogoń za porwanym przyjacielem. Kolejną grą
będzie „Lonely Island”. Będzie to gra z gatunku
survival, a jej bohater, ocalały po katastrofie
lotniczej znajduje się na bezludnej wyspie. Premiera
planowana jest na czwarty kwartał przyszłego roku.
Kolejną grą będzie „Titans”, w której celem gracza
będzie zdobycie władzy nad Europą poprzez
wygrywanie kolejnych bitew. Spółka wskazuje, iż
konsola Nintendo Switch miała swoją premierę w
2017 roku i do 9 października 2020 roku  sprzedano
61 mln konsol. Do 17 września 2020 roku, liczba
aktywnych subskrybentów konsoli wyniosła 26
milionów.

Jednakże nie wszystkie spółki odnoszą sukcesy.
Przykładem nieudanego debiutu na rynku New
Connect jest spółka Detalion Games, której akcje
straciły podczas pierwszej sesji 6,6%. Premiera
stworzonej przez Detalion Games gry przygodowo-
logicznej "Nemezis: Mysterious Journey III"
planowana jest na pierwszy kwartał. 
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Spółka planuje również przygotowanie wersji gry
tower defence "Plastic Rebellion" na konsolę
Nintendo Switch. Prawa do gry zakupiono w
czerwcu 2020 r. od Movie Games.

Pod wpływem nieudanego debiutu mogą pojawiać
się pytania o nasycenie sektora oraz czy rynek gier
nie jest już zbyt przegrzany. Argumentem
przemawiającym na korzyść dalszego rozwoju rynku
gier, jest na pewno spodziewany dalszy dynamiczny
wzrost segmentu gier mobilnych. Bariery wejścia do
wyżej wskazanego segmentu są niskie, a tworzenie
tego typu gier nie wymaga ponoszenia wysokich
wydatków inwestycyjnych. Powyższe czynniki mają
wpływ na wysoką konkurencyjność w tym sektorze.
Prowadzenie działalności w Polsce umożliwia
rodzimym spółkom dostęp do utalentowanych
twórców, a koszty pracy są niższe, niż w krajach
Europy Zachodniej. Innowacyjność, zasoby
niematerialne i kompetencje polskich programistów
mogą być nadal istotnym czynnikiem przewagi
konkurencyjnej krajowych producentów. Z drugiej
strony, rozwój rynku mógłby zostać zahamowany w
przypadku wystąpienia silnego kryzysu
finansowego. Część konsumentów zrezygnowałaby
wówczas z wydatków na rozrywkę (mimo że są to
często wydatki mało istotne z punktu widzenia ich
budżetów). Niekorzystne dla producentów gier
mogą też być zmiany gustów skutkujące
zmniejszeniem przychodów.

OPRACOWANIE

Piotr Krasuski
Manager Inwestycyjny

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.



Spółka wskazuje również, że jest to najlepszy wynik
w historii działalności Grupy. Nie inaczej jest w
przypadku innego wielkiego gracza. GK BEST w
pierwszych III kwartałach odnotował 244,3 mln zł
(+29 r/r), zaś skorygowana EBITDA gotówkowa
wyniosła 158,6 mln zł (+ 24% r/r).

Na bieżąco monitorujemy rynek obrotu
wierzytelnościami. W chwili obecnej otrzymujemy
pierwsze zaproszenia do przetargów z sektora
pożyczkowego, energii elektrycznej czy
telekomunikacji. Ponadto, zaobserwowaliśmy
wyraźny wzrost zainteresowania sektora
bankowego na sprzedaż wierzytelności, które
wejdą w decydującą fazę na przełomie II i III
kwartału 2021 roku. Mając na uwadze masową
akcję szczepień oraz ograniczenia negatywnych
skutków drugiej fali pandemii, spodziewamy się
całkowitego odblokowania rynku w połowie 2021
roku.

Wybuch pandemii mocno wyhamował obrót
wierzytelnościami na krajowym rynku. Firmy
windykacyjne wolały wstrzymać się z nowymi
inwestycjami, skupiając się na bieżących
wyzwaniach oraz redukując zadłużenie. Z kolei
wierzyciele pierwotni, zachowawczo podchodzili do
kontynuowania lub rozpisywania nowych
postępowań przetargowych, czekając na rozwój
wydarzeń. Poprzedni rok na rynku transakcji
wierzytelnościami, z pewnością nie zostanie
zakwalifikowany do najlepszych okresów dla
branży. W ostatnim kwartale 2020 r. dało się jednak
zauważyć powolny proces rozpisywania nowych,
lub wstrzymanych dotychczas postępowań
przetargowych. W dniu 21 grudnia 2020 r. KRUK S.A.
poinformował w swoim raporcie bieżącym o
podpisaniu umowy zakupu portfeli wierzytelności
na rynku polskim o wartości nominalnej 839 mln zł
od Getin Noble Bank S.A.

Biorąc po uwagę obecną sytuację społeczno-
gospodarczą, branża windykacyjna bez wątpienia
może uznać poprzedni rok za udany. Przywoływany
już wcześniej KRUK odnotował 1,83 mld zł spłat na
portfelach własnych, czyli o 3%więcej niż w 2019 r. 

Rok 2020  przyniósł nieprzewidywane  wydarzenia  globalne wywołane pandemią COVID-
19, której rozprzestrzenianie skutkowało zamknięciem wielu sfer życia społeczno-
gospodarczego, paraliżując tym samym globalną gospodarkę. Wobec powyższych
zjawisk, cała branża windykacyjna została zmuszona do podjęcia istotnych działań
reorganizujących sposób dotychczasowego funkcjonowania, przygotowując się zarówno
do bieżących wyzwań związanych z pandemią, jak i nowoczesnej organizacji pracy.
Kluczową rolę w zachowaniu ciągłości wszystkich procesów odegrały z pewnością
systemy IT, które są wykorzystywane w bieżącej działalności wszystkich firm,
umożliwiając utrzymanie efektywności operacyjnej w trybie pracy zdalnej. Czego zatem
możemy spodziewać się w branży windykacyjnej w 2021 roku?

NOWY ROK, NOWE WYZWANIA
DLA BRANŻY WINDYKACYJNEJ
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,,(...) branża windykacyjna bez
wątpienia może uznać poprzedni

rok za udany.”



Pozwala on wdrażać nowe rozwiązania
umożliwiające zwiększenie efektywności odzysku na
portfelach, przy jednoczesnym ograniczeniu
kosztów. Odnotowujemy również pozytywne aspekty
obecnej sytuacji. 

Pogorszenie nastrojów konsumenckich
podyktowane niepewną przyszłością powoduje, że
dłużnicy dążą do uregulowania zaległych
zobowiązań, chcąc tym samym wyczyścić swoją
dotychczasową historię kredytową.

Działalność całej branży oraz jej dalszy rozwój, są
nierozerwalnie powiązane z sytuacją gospodarczą
kraju, w którym nabywane są wierzytelności. W
związku z tym, nie bez znaczenia dla przyszłych
działań firm zajmujących się obrotem wierzytelności
jest sytuacja na rynku kredytowym.

Pomimo pandemii, banki udzieliły w październiku
2020 roku gospodarstwom domowym kredytów
mieszkaniowych wartych ponad 5,7 mld zł. Jak
wynika z danych NBP, jest to najwyższa wartość co
najmniej od grudnia 2014 r.[1]. 

W listopadzie 2020 r. liczba wniosków o kredyt
mieszkaniowy była wyższa o 7,2 %, niż w listopadzie
2019 r. W tym samym okresie wzrost odnotowały
również kredyty ratalne (+4,6%). Co prawda, w
przypadku kredytów gotówkowych nastąpił znaczny
spadek udzielania tego typu produktu, to jednak
zauważalna jest powolna odbudowa popytu w tym
segmencie[2]. 

Następstwem wzrostu akcji kredytowej jest
zwiększające się zadłużenie w gospodarce, w
konsekwencji czego pojawiają się nowe portfele na
rynku zarządzania wierzytelnościami nieregularnymi.
W oparciu o dane KRD, zaległości konsumentów na
koniec 2020 r. wyniosły 48 mld zł. To o prawie 2,4 mld
zł więcej niż w 2019 r., kiedy zadłużenie wynosiło 45,7
mld zł[3].

Rynek windykacji z roku na rok odnotowuje
tendencję wzrostową i nic nie wskazuje na to, aby w
dłuższej perspektywie ten trend się zmienił.
Zakładamy, że wskaźnik NPL (non-performing
loans) w sektorze bankowym będzie się pogarszać,
a regulacje bankowe będą wymuszać na tych
podmiotach sprzedaż nowych portfeli. Niniejsze
założenie oznacza oczywiście większą podaż na
rynku wierzytelności w 2021 roku oraz w kolejnych
latach. 

Kluczowym aspektem do nabycia kolejnych portfeli
będzie zdolność zakupowa firm windykacyjnych
oraz ceny wystawianych na sprzedaż pakietów.
Według ekspertów, to właśnie ceny są od pewnego
czasu sporym wyzwaniem, ponieważ nadal
kształtują się w górnym przedziale możliwości
inwestycyjnych spółek nabywających masowe
wierzytelności. Niepewne otoczenie związane z
pandemią oraz oczekiwania związane ze
zwiększoną podażą wierzytelności nieregularnych,
mogą  doprowadzić do uwzględnienia nowych
okoliczności przy wycenie pakietów, a tym samym
doprowadzić do korekty wycen.

Pandemia ma również nieodzowny wpływ na
sytuację materialną dłużników. Wyhamowanie
wzrostu gospodarczego, wzrastające zadłużenie
gospodarstw domowych oraz zawieszenie
procesów inwestycyjnych przedsiębiorstw, może
przekładać się również na obsługę dotychczas
nabytych pakietów wierzytelności. Ograniczeniem
takiego ryzyka może być z pewnością odpowiednia
dywersyfikacja planowanych inwestycji, która
zapewni utrzymanie przychodów na
satysfakcjonującym poziomie, bez względu na
sytuację makroekonomiczną.  Istotnym elementem
pozwalającym zachować pewną stabilizację jest z
pewnością wspomniany na początku rozwój
technologiczny. 
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[1] Hipoteki idą na rekord, rzeczpospolita.pl, https://www.rp.pl/Finanse/312179938-Hipoteki-ida-na-rekord.html, dostęp: 15.01.2021 r. 
[2] Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce, https://media.bik.pl/publikacje/read/620402/newsletter-kredytowy-bik-listopad-2020-r-
najnowsze-dane-o-sprzedazy-kredytow-w-polsce, dostęp: 15.01.2021 r. 
[3] Ubyło dłużników, wzrosły długi, https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2021/Ubylo-dluznikow--wzrosly-dlugi, dostęp: 15.02.2021 r. 



Coraz większego zatem znaczenia nabiera
automatyzacja procesu dochodzenia wierzytelności i
posiadanie narzędzi umożliwiających sprawną i
skuteczną windykację, przy jednoczesnym
ograniczeniu kosztów prowadzonych działań.

Adekwatność reakcji  i ustalenie optymalnej ścieżki
dochodzenia wierzytelności umożliwia bowiem
maksymalizację skuteczności działania w
odpowiednim czasie i maksymalizację efektywności,
poprzez omijanie działań potencjalnie
nieskutecznych lub zbyt kosztownych w stosunku do
przewidywanego odzysku. Szybkość reakcji
zapewnia wyprzedzenie konkurencji poprzez
odzyskanie wierzytelności w pierwszej kolejności
oraz ograniczenie kosztów dochodzenia
wierzytelności.

Automatyzacja czynności np. poprzez  kierowanie
masowych pozwów z wykorzystaniem EPU
(elektronicznego postępowania upominawczego)
zgodnie z danymi przedstawionymi przez spółkę
Efficenter, pozwala na osiągnięcie skuteczności
przekraczającej  90% uzyskanych nakazów zapłaty w
stosunku do złożonych pozwów. 
 
Poziom skuteczności prowadzonych działań, dobre
oszacowanie rentowności kupowanych portfeli oraz
stopień zawansowania technologicznego firmy
windykacyjnej zapewniający odpowiedni poziom
odzysku z zainwestowanych środków, są czynnikami
wpływającymi na decyzje inwestycyjne w zakresie
finansowania zakupów wierzytelności, który w
zdecydowanym stopniu oparty jest o rynek obligacji
korporacyjnych.

Dodatkowo, zgodnie z przeprowadzonym przez
Związek Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut
Rozwoju Gospodarczego SGH badaniem, w III
kwartale 2020 r. nastąpił spadek respondentów
obsługujących swoje bieżące zobowiązania. Obecnie
66% gospodarstw domowych deklaruje bieżące
regulowania swoich zobowiązań, podczas gdy w
poprzednim kwartale taką deklarację złożyło 75%
gospodarstw domowych biorących udział w badaniu.
O 4% wzrósł także odsetek badanych zauważających
małe problemy w obsłudze swoich zobowiązań –
obecnie jest to 24% (wobec ok. 20% w poprzednim
kwartale).

Istnieją zatem symptomy, zapowiadające, że w
kolejnych latach podaż wierzytelności na rynku może
się zwiększyć. Sytuacja osób i instytucji
korzystających z kredytów i pożyczek, przewidywane
problemy ze spłacaniem należności oraz ogólna
sytuacja gospodarcza, będą miały wpływ na poziom
kształtowania się cen na rynku wierzytelności. 
 
Ceny wierzytelności, które w latach poprzednich
rozpoczęły powrót do normalności, obecnie
dodatkowo winny uwzględniać zwiększone
potencjalne ryzyko dla nabywców związane ze
zmianami obserwowanymi w otoczeniu
gospodarczym. Ograniczenie ryzyka związanego z
zakupem wierzytelności i uzyskaniem
prognozowanych wpływów z portfeli determinowane
jest posiadaniem danych i informacji o osobach
zobowiązanych, organizacją procesu dochodzenia
wierzytelności i podejmowania szybkich i
adekwatnych działań.
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Tabela 1. Zobowiązania pozakredytowe i kredytowe na przestrzeni 2020 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie InfoDług, dostęp: 15.01.2021 r.  



Marcin Banyś 
Prezes Zarządu 

Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o.

Jak zatem w Polsce będzie kształtować się pod tym
względem rok 2021? Według ekonomistów Banku
Światowego, w 2021 r. wzrost produktu krajowego
brutto (PKB) może wynieść 3,5%[4]. Analitycy
Banku Citi Handlowy wskazują, że PKB Polski ma
powrócić do dynamiki przed pandemicznej w
drugiej połowie 2021 r.

Przyjmując powyższe prognozy, można spodziewać
się pewnej stabilizacji na rynku finansowym.
Powolne odbudowywanie tempa wzrostu
gospodarczego, otwarcie rynku zarządzania
wierzytelnościami oraz zwiększenie podaży
powodują, że branża windykacyjna patrzy
optymistycznie w przyszłość.
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OPRACOWANIE

[4] Polish economy to shrink in 2020 due to pandemic then it may start moderate recovery,  https://www.worldbank.org/pl/news/press-
release/2020/10/07/polish-economy-to-shrink-in-2020-due-to-pandemic-then-it-may-start-moderate-recovery, dostęp: 15.01.2021 r. 

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBINAR 
O SEKTORZE  WIERZYTELNOŚCI >>

Chcesz dowiedzieć się więcej o sektorze wierzytelności? branży
windykacyjnej? Zarejestruj się na bezpłatny webinar
edukacyjny, podczas którego przedstawiciele Kancelarii
Prawnej Rubikon opowiedzą o wierzytelnościach, przedstawią
zmiany rynkowe, a także przedstawią zalety i ryzyka związane z
inwestowaniem w sektor wierzytelności. 

https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/kalendarz-webinarow/2021-02-04/
https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/kalendarz-webinarow/2021-02-04/
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https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/kalendarz-webinarow/2021-02-04/
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O NAS

Jesteśmy Domem Maklerskim, który umożliwia pozyskiwanie oraz pomnażanie kapitału w mądry
sposób. Na bazie wieloletniego doświadczenia naszego zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej,
proponujemy naszym Klientom najbardziej optymalne rozwiązania na rynku kapitałowym.
Prowadzimy emisję i dystrybucję starannie przygotowanych papierów wartościowych, takich jak:
akcje, obligacje oraz certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych. Ponadto realizujemy
transakcje na rynku niepublicznym oraz zarządzamy strukturą agentów (AFI), którzy oferują swoim
klientom usługi Domu Maklerskiego. Jesteśmy również autoryzowanym doradcą na rynku
NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla MSP.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
22 201 11 30

biuro@pcdm.pl

www.pcdm.pl

Prowadzimy 
w pozyskiwaniu kapitału

http://13.59.158.250/
http://pcdm.pl/
https://www.pcdm.pl/
https://www.facebook.com/DMprospercapital
https://www.linkedin.com/company/12584024/
https://www.youtube.com/channel/UC7A0V4-xrIFRqJrIqqTDwkw
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NASZE PUNKTY OBSŁUGI

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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biuro@pcdm.pl

Prosper Capital Advisors sp. z o.o.
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biuro@pcadvisors.pl

Prosper Capital Advisors sp. z o.o.
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Prime Distribute sp. z o.o

ul. Złota 59; 00-120 Warszawa

biuro@prime-distribute.pl

Best Capital sp. z o.o. sp. k.

HNWI Capital sp. z o.o Łukasz Żurad „CoolInvest”
Doradztwo Finansowe

ul. Dąbrowskiego 49\13; 66-446 Poznań

biuro@dcap.pl

ul. Złota 59; 00-120 Warszawa

kontakt@hnwicapital.pl
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696 621 512

lukasz.zurad@wp.pl
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NOTA PRAWNA

Niniejsza publikacja została opracowana oraz stanowi w całości własność intelektualną Prosper Capital
Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Waryńskiego 3a, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065126,
REGON: 016637802, NIP 5252199110, kapitał zakładowy 6.306.691,00 zł, opłacony w całości (dalej jako
„Prosper Capital DM”). 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny oraz nie jest elementem świadczenia
usług doradczych, w szczególności doradztwa inwestycyjnego, finansowego, prawnego lub podatkowego,
nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej dot. instrumentów finansowych lub emitentów i nie powinien
stanowić bezpośredniej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przedstawiona publikacja nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Odbiorcy
niniejszej publikacji, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinni zasięgnąć opinii
niezależnego doradcy finansowego. Żadna z informacji przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi
porady inwestycyjnej. 

Jakiekolwiek dane finansowe, historyczne porównania i przewidywania przedstawione w niniejszej
publikacji nie są i nie mogą być poczytywane jako gwarancja ich osiągnięcia lub spełnienia w przyszłości.
Informacje zostały opracowane przez autorów zgodnie z ich najlepszą wiedzą i doświadczeniem, z
zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o ogólnodostępne
informacje uznawalne jako wiarygodne, które mogą ulegać dezaktualizacji wraz z upływem czasu. Prosper
Capital Dom Maklerski S.A. oraz pozostali autorzy materiału nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie
niedokładności lub pominięcia. Niniejsza publikacja wyraża wiedzę autorów zgodnie ze stanem na dzień
sporządzenia.


