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Wdrożeniem platformy transakcyjnej umożliwiającej pełną obsługę zdalną Klientów
w zakresie oferty produktowej.
Rozbudową systemów Domu Maklerskiego mającą na celu wsparcie sprzedaży i
optymalizację procesów.
Rozbudową infrastruktury wspierającej działania sprzedażowe Domu Maklerskiego.

Szanowni Państwo, 

z wielką przyjemnością przekazuję Państwu drugie w tym roku wydanie newslettera
Prosper Capital Dom Maklerski S.A. W bieżącym numerze newslettera znajdą Państwo
artykuł Piotra Krasuskiego - Managera Inwestycyjnego PCDM - dotyczący trendów na
rynku zielonej energii, który zawiera również krótkie podsumowanie aukcji OZE w 2020
roku. Wawrzyniec Bąk - Manager Inwestycyjny PCDM - przygotował dla Państwa ciekawy
artykuł pt. „Private Equity - wykupy managerskie i lewarowane w praktyce”. W ostatnim
okresie obserwowaliśmy również bardzo nietypowe zmiany kursów akcji spowodowane
wspólnymi działaniami inwestorów korzystających z sieci społecznościowej. Nieco
więcej o historii i badaniach nad tego typu działaniami dowiedzą się Państwo z artykułu
- efekt Gamestop. Zachęcam również do lektury artykułu przygotowanego przez Jana
Otwinowskiego Dyrektora Regionalnego ds. Sprzedaży  Generali Investments TFI S.A., w
którym mogą zapoznać się Państwo z ofertą nowego Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych, z którym w lutym 2021 roku nawiązaliśmy współpracę. 

Miniony miesiąc to dla nas wiele zmian związanych z rozwojem naszego Domu
Maklerskiego. Uruchomiliśmy dla Państwa dostęp elektroniczny do naszego systemu,
gdzie w sposób zdalny można z nami zawrzeć Umowę, zaktualizować dane i dokonać
zapisu na dostępne oferty publiczne.

Obecnie jesteśmy również w trakcie Oferty Akcji Serii I naszego Domu Maklerskiego,
którą przeprowadzamy w celu pozyskania środków finansowych na pokrycie wydatków
związanych z dalszym rozwojem naszej działalności, w szczególności z:

Zachęcam do kontaktu z pracownikami naszej sieci sprzedaży, u których mogą Państwo
uzyskać pełne informacje związane z ofertą, a także do odwiedzenia naszej strony
internetowej (LINK DO OFERTY). Zapisy na akcje przyjmujemy do 25 lutego 2021 r.
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https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/


SZCZEGÓŁY OFERTY

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (PCDM) jest Firmą Inwestycyjną umożliwiającą Klientom i Partnerom pozyskiwanie oraz pomnażanie kapitału. PCDM na bazie wieloletniego
doświadczenia zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, dostarcza najbardziej optymalne rozwiązania rynku kapitałowego m.in. za pośrednictwem Agentów Firmy
Inwestycyjnej (AFI).

PCDM przeprowadza emisje i dystrybucję instrumentów finansowych, takich jak: akcje, obligacje, certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ) oraz jednostki
uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (FIO) i Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (SFIO). Ponadto realizuje transakcje na rynku niepublicznym
oraz świadczy szereg usług poemisyjnych.

PCDM jest Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla małych i średnich przedsiębiorstw. Współpracuje z Instytutem Energetyki
Odnawialnej w zakresie wsparcia dla przedsiębiorstw z branży odnawialnych źródeł energii (OZE).

RYZYKO INWESTYCYJNE
                            
Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może wiązać się z utratą części
lub całości inwestowanego kapitału. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka,
związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w  rozdziale I Dokumentu Ofertowego,
dostępnym na stronie internetowej Emitenta pod adresem  www.pcdm.pl. Przed
podjęciem decyzji o inwestycji w akcje należy zapoznać się z czynnikami ryzyka. Do
podstawowych czynników ryzyka inwestowania w akcje zalicza się m.in.: ryzyko płynności,
ryzyka koniunkturalne, ryzyko regulacji prawnych, ryzyko związane z konkurencją, ryzyko
związane ze strategią rozwoju Emitenta, ryzyko związane z utratą licencji, ryzyko
reputacyjne, ryzyko związane z sytuacją na rynkach finansowych. 

OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII I

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

TERMIN ZAPISÓW
9.02.2021 – 25.02.2021

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

EMITENT
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Emitent:                               Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
Termin zapisów:              9 lutego 2021 - 25 lutego 2021
Wartość oferty:                do 4 mln zł  

Akcje emitowane:           2 mln akcji serii I

Cena emisyjna:                 2 zł za jedną akcję serii I

Minimalny zapis:             1000 akcji
Docelowy rynek                
notowań akcji:                    
Zapisy na akcje:               Prosper Capital Dom Maklerski

Wdrożeniem platformy transakcyjnej umożliwiającej pełną obsługę zdalną
Klientów w zakresie oferty produktowej.
Rozbudową systemów Domu Maklerskiego mającą na celu wsparcie
sprzedaży i optymalizację procesów.
Rozbudową infrastruktury wspierającej działania sprzedażowe Domu
Maklerskiego.

CEL EMISJI
                            
Środki pozyskane z oferty publicznej zostaną przeznaczone na pokrycie
wydatków związanych z dalszym rozwojem działalności Emitenta, w
szczególności z:

Prosper Capital Dom Maklerski informuje Klientów o istniejącym konflikcie interesów polegającym na rozbieżności celów działania Inwestora, który chce osiągnąć zysk z
inwestycji i Emitenta, dążącego do pozyskania kapitału na możliwie najkorzystniejszych warunkach. Dążąc do ograniczenia wpływu tego konfliktu interesów na interes
Inwestora Prosper Capital Dom Maklerski S.A. dokonał ustalenia Ceny Emisyjnej zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz mając na względzie interes
Inwestorów, a także przedstawił w Dokumencie Ofertowym rzetelnie sytuację finansową i perspektywy rozwoju Spółki. Mimo to w opinii PCDM nie jest możliwe całkowite
wyeliminowanie tego konfliktu interesów.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z ofertą publiczną Akcji Serii I Prosper Capital Dom Maklerski 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. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w
indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o publicznej ofercie Akcji Serii I jest Dokument
Ofertowy dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.pcdm.pl. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w akcje może prowadzić do utraty części
lub całości kapitału.

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Polna Corner, VIII p. 
ul. Waryńskiego 3A  |   00-645 Warszawa

REGON: 016637802
NIP: 5252199110
KRS: 0000065126

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ? 
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

 22 201 11 41 akcje@pcdm.pl

www.pcdm.pl

NewConnect

https://www.pcdm.pl/ieo/
https://newconnect.pl/?page=autoryzowani-doradcy-lista&ph_main_01_start=show&ncad_id=1240
https://gpwcatalyst.pl/
https://www.gpw.pl/programy-partnerskie-firmy-partnerskie-gpw-dla-msp
https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/


Zgodnie z wyżej wskazanym raportem, łączna moc zainstalowana we wszystkich źródłach OZE wzrosła o
30,8% r/r. Największe zmiany stanu mocy zainstalowanej nastąpiły w fotowoltaice. Na koniec 2019 roku łączna
moc zainstalowana w tym sektorze wynosiła 1 529,2 MW. W ciągu zaledwie roku przybyło 2 430 MW, co stanowi
158 procentowy wzrost.

Instalacje odnawialnych źródeł energii stanowiły na koniec 2020 roku 24,09% całkowitego stanu mocy
elektrycznej zainstalowanej w Polsce. Dla porównania, w 2019 roku udział ten wynosił 20,14%. Zgodnie z
założeniami „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” połowę mocy zainstalowanych do 2040 roku mają
stanowić źródła zeroemisyjne, co równoznaczne jest z odejściem od gospodarki opartej na paliwach
kopalnych.

Zgodnie z prognozami opublikowanymi w raporcie Instytutu Energetyki Odnawialnej, w ciągu pięciu
najbliższych lat całkowita moc zainstalowana w fotowoltaice może osiągnąć 7,8 GW. Oznacza to, że już w 2025
roku moc źródeł PV przekroczy zakładaną w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) moc na 2030
rok[2].

Wzrost popularności farm wiatrowych i fotowoltaicznych wynika z rosnącej  opłacalności tych projektów.
Jeszcze kilka lat temu farmy wiatrowe i fotowoltaiczne w Europie oraz na świecie rozwijały się głównie dzięki
subsydiom. Koszt wytworzenia 1 MWh był zbyt wysoki, aby działalność ta była rentowna. W ostatnich latach
koszt wytworzenia 1MWh przez instalacje wiatrowe i fotowoltaiczne istotnie obniżył się. Jak wskazuje portal
Gramwzielone.pl (na podstawie badań przeprowadzonych przez Bloomberg New Energy Finance) elektrownie
wiatrowe i fotowoltaiczne są obecnie najtańszymi źródłami energii w 2/3 części świata, w której wypracowuje
się 71% globalnego produktu brutto i wytwarza 85% energii. 

Analitycy Bloomberg New Energy Finance na podstawie danych uzyskanych z 7 tys. projektów wykazali, że w
skali globalnej średni koszt wytwarzania energii z lądowych farm wiatrowych w ujęciu LCOE (Levelised Cost of
Electricity) spadł przeciętnie o 9% w porównaniu do drugiej połowy 2019 r. – do średniego poziomu 44
USD/MWh.  Analitycy Bloomberga ocenili, że odnotowany ostatnio spadek kosztów wytwarzania energii z
lądowych farm wiatrowych to głównie zasługa zwiększenia średniej mocy instalowanych turbin, która obecnie
ma wynosić 4,1 MW.

AUKCJE OZE W 2020 ROKU 
I TRENDY NA RYNKU ZIELONEJ ENERGII

Rynek fotowoltaiki (PV) rozwija się najszybciej spośród wszystkich sektorów OZE (odnawialnych źródeł
energii) w Polsce. Główną przyczyną tego zjawiska jest powstawanie mikroinstalacji  fotowoltaicznych,
wspieranych przez programy rządowe takie jak „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze”. Zgodnie z
najnowszymi danymi opublikowanymi przez Agencję Rynku Energii, łączna moc zainstalowana w
odnawialnych źródłach energii wyniosła 12 490 MW. Głównym źródłem energii odnawialnej jest
energetyka wiatrowa (6 401,9 MW). Kolejne to: energetyka słoneczna (3 960 MW), elektrownie wodne
(974,1 MW), elektrownie biomasowe (906,7 MW) i elektrownie biogazowe (247,7 MW)[1].

5

[1] Informacja statystyczna o energii elektrycznej, Biuletyn miesięczny,  grudzień 2020, Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa 2021, s. 14.
[2] Rynek fotowoltaiki w Polsce 2020, Instytut Energetyki Odnawialnej.
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Biogaz inny niż rolniczy, biomasa, termiczne przekształcanie odpadów,
Hydroenergia, biopłyny, geotermia, wiatr na morzu,
Biogaz rolniczy,
Fotowoltaika i wiatr na lądzie,
Wyłącznie hybrydowe instalacje OZE.

W porównaniu do drugiej połowy 2019 roku, średni koszt produkcji energii z przemysłowych elektrowni
fotowoltaicznych w skali globalnej zmalał według Bloomberga średnio o 4% i aktualnie wynosi około 50
USD/MWh. W Chinach, które są obecnie największym rynkiem fotowoltaicznym na świecie, koszt wytwarzania
energii wynosi 38 USD/MWh i jest o 9% niższy, niż w drugiej połowie 2019 roku. Powodem tak istotnego
obniżenia kosztów jest stosowanie na coraz większą skalę modułów monokrystalicznych, które posiadają
wyższą sprawność w porównaniu do przeważających wcześniej na rynku modułów typu polikrystalicznego.

Najniższy wskaźnik LCOE osiągany jest w krajach o największym nasłonecznieniu: Australii, Chinach, Chile i
Zjednoczonych Emiratach Arabskich i wynosi od 23 do 29 USD/MWh[3]. 

Jako czynniki, które w ostatnich latach prowadziły do spadku kosztu wytwarzania energii z wiatru czy
fotowoltaiki, analitycy Bloomberg New Energy Finance wymienili rosnącą popularność aukcji, które zachęcają
do  zwiększania skali projektów, co dodatkowo wpływa na obniżenie jednostkowych kosztów inwestycji –
m.in. dzięki lepszej pozycji w negocjacjach z dostawcami turbin czy paneli PV[4].

Aukcje OZE, które w Polsce organizuje Urząd Regulacji Energetyki, są głównym motorem rozwoju elektrowni
wiatrowych i fotowoltaicznych również w Polsce. Organizowane są od 2016 roku. Aukcje odbywają się zgodnie
z podziałem na następujące koszyki aukcyjne:

Aby wygrać aukcję należy zgłosić najniższą cenę sprzedaży energii. Liczy się również kolejność składanych
ofert ale jest to drugie kryterium brane pod uwagę jedynie w sytuacji równej zgłoszonej ceny. Zwycięzca aukcji
sprzedaje wytworzoną przez siebie energię na rynku po obowiązującej cenie, a następnie może wystąpić do
Zarządcy Rozliczeń S.A. o wyrównanie do ceny przyjętej w aukcji. Odbywa się to poprzez pokrycie tzw.
„ujemnego salda”, czyli różnicy pomiędzy wartością netto energii obliczoną na podstawie indeksu TGEBase, a
wartością obliczoną na podstawie ceny ofertowej w aukcji.

Saldo może być także dodatnie (wtedy dopłata do ceny energii z aukcji nie przysługuje) i jest na bieżąco (w
miesięcznych okresach rozliczeniowych) rozliczane z ujemnym saldem. Obecnie ceny z aukcji dla farm
fotowoltaicznych są wyższe od cen rynkowych energii (TGEBase), ale z czasem mogą stać się niższe i wtedy
inwestor korzystający obecnie z prawa do pokrycia ujemnego salda utraci taką możliwość. Po upływie 15-
letniego okresu wsparcia pozostała część dodatniego salda powinna zostać zwrócona.

Biorąc pod uwagę coraz niższe ceny na aukcjach, może w przyszłości wystąpić problem dodatniego salda. Jak
dotychczas dotyczył on jedynie farm wiatrowych, które w 2019 roku wygrywały aukcje po cenie niższej niż
cena indeksu TGEBase (224 zł/MWh z 2019 r.). Średnia cena aukcyjna dla energii z farm PV w 2019 roku
wynosiła 318 zł/MWh. Zgodnie z prognozami cen energii Instytutu Energetyki Odnawialnej, inwestorzy
sprzedający energię po tej cenie będą korzystać z ujemnego salda przez całe 15 lat. 

[3] Scale-up of Solar and Wind Puts Existing Coal, Gas at Risk, https://about.bnef.com/blog/scale-up-of-solar-and-wind-puts-existing-coal-gas-at-
risk/, dostęp dnia 14.02.2021r.
[4] BNEF podał aktualne koszty energii z wiatru i fotowoltaiki, https://www.gramwzielone.pl/trendy/102943/bnef-podal-aktualne-koszty-energii-z-
wiatru-i-fotowoltaiki, dostęp dnia 14.02.2021r.



Inwestorzy farm fotowoltaicznych, którzy wygrali aukcje po najniższej cenie – 269 zł/MWh i przyłączą swoją
instalację do sieci w 2021 roku, z ujemnego salda będą mogli korzystać tylko przez 10 lat (do 2031 roku), po
czym wejdą w czteroletni okres dodatniego salda [5].

W poniższej tabeli przedstawiono statystykę dotyczącą dotychczas przeprowadzonych aukcji projektów
fotowoltaicznych.

7

[5] Rynek fotowoltaiki w Polsce 2020, Instytut Energetyki Odnawialnej.

Tabela 1 Wyniki aukcji fotowoltaicznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Informacji Urzędu Regulacji Energetyki oraz raportu Rynek fotowoltaiki w Polsce
2020, Instytut Energetyki Odnawialnej. 

Na poniższym wykresie przedstawiono moc zainstalowaną projektów zrealizowanych, zakontraktowanych i
planowanych. Wykres pochodzi z raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej „Rynek fotowoltaiki w Polsce
2020”.

Wykres 1 Moc zainstalowana projektów zrealizowanych, zakontraktowanych i planowanych

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie Rynek fotowoltaiki w Polsce 2020, Instytut Energetyki Odnawialnej.



W 2020 roku odbyło się osiem aukcji OZE. Największą popularnością cieszyły się aukcje dedykowane
projektom elektrowni wiatrowych oraz instalacjom fotowoltaicznym. W wyniku rozstrzygnięcia
ubiegłorocznych aukcji łącznie może powstać ponad 1,56 GW instalacji fotowoltaicznych, blisko 0,93 GW
nowych farm wiatrowych oraz nieco ponad 4 MW nowych mocy w pozostałych technologiach OZE[6].

W 2020 r. do sprzedaży w ramach wszystkich aukcji przeznaczono blisko 75,3 TWh energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych o łącznej wartości ponad 27,4 mld zł. W 2019 roku było to 185 TWh energii o łącznej
wartości 69,6 mld zł.

8

[6] Wyniki aukcji OZE 2020 | Rynek Elektryczny.

Wykres 2 Wolumen energii w aukcjach OZE w 2019 i 2020 roku (TWh)

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie Wyniki aukcji OZE 2019 | Rynek Elektryczny i Wyniki aukcji OZE 2020 | Rynek
Elektryczny. 

W wyniku rozstrzygnięcia wszystkich przeprowadzonych aukcji sprzedano w sumie 54,5 TWh (72%) energii
elektrycznej o łącznej wartości blisko 12,9 mld zł (47%). W 2019 roku sprzedano 91 TWh energii elektrycznej o
łącznej wartości 20,6 mld zł.

Wykres 3 Wartość aukcji OZE w 2019 i w 2020 roku [mld zł]

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie Wyniki aukcji OZE 2019 | Rynek Elektryczny i Wyniki aukcji OZE 2020 | Rynek
Elektryczny. 
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Najpopularniejszym koszykiem aukcyjnym jest ten, w którym znajdują się elektrownie wiatrowe i
fotowoltaiczne. W 2018 roku wprowadzono podział na projekty poniżej i powyżej 1 MW. W koszyku powyżej 1
MW nie wygrał wówczas żaden projekt fotowoltaiczny i całkowity wolumen w ilości ponad 1 GW trafił do
elektrowni wiatrowych. Koszyk do 1 MW (o łącznej mocy 514 MW) został zaś zdominowany przez projekty
fotowoltaiczne, a projektów wiatrowych znalazło się w nim jedynie 6.

W 2019 roku koszyk projektów powyżej 1 MW znów został zdominowany przez projekty elektrowni
wiatrowych, przy czym po raz pierwszy pojawiły się instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 1 MW. Moc
wygranych projektów PV z tego koszyka wyniosła 62 MW, przy 2220 MW projektów wiatrowych. Koszyk
projektów do 1 MW został ponownie zdominowany przez fotowoltaikę i zakontraktowano łącznie 731 MW.

W dniu 26 listopada 2020 roku odbyła się największa ubiegłoroczna aukcja. Dotyczyła one projektów
fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy powyżej 1 MW. Wartość energii wystawionej na aukcję to ponad 14 mld
zł, a jej ilość wynosiła 46,3 TWh. Wytwórcy zaoferowali energię w ilości 54,9 TWh i o wartości niższej niż w
ogłoszeniu (12,8 mld) Do aukcji przystąpiło 97 wytwórców, którzy złożyli łącznie 127 ofert (64 oferty od
instalacji wiatrowych i 63 oferty od instalacji fotowoltaicznych).

W aukcji sprzedano prawie 42 TWh energii elektrycznej o wartości 9,4 mld zł zaoferowanej w ramach 96 ofert
złożonych przez 70 wytwórców. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji może powstać ponad 1,7 GW nowych mocy: 
 0,8 GW nowych instalacji fotowoltaicznych oraz 0,9 GW nowych farm wiatrowych.

Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia w tym koszyku aukcyjnym wyniosła 190 zł/MWh,
natomiast cena maksymalna to 249,90 zł/MWh. Zakontraktowany w wyniku aukcji wolumen energii będzie
otrzymywał wsparcie w latach 2021–2038. Wytwórcy, którzy wygrali aukcję mają odpowiednio: 33 miesiące  –
instalacje wiatrowe oraz 24 miesiące – instalacje fotowoltaiczne, na rozpoczęcie sprzedaży zakontraktowanej
energii elektrycznej [7].

Biorąc pod uwagę wyniki aukcji projektów o mocy powyżej 1 MW można zaobserwować rosnącą rolę instalacji
fotowoltaicznych i istotne spowolnienie rozwoju nowych projektów wiatrowych. Prawdopodobnie jest to
spowodowane ograniczeniami wynikającymi z ustawy odległościowej. Zgodnie z tą ustawą istnieje tzw.
zasada 10H, czyli wymóg lokowania farm wiatrowych w odpowiedniej odległości od zabudowań
(dziesięciokrotność wysokości wiatraka). Jest to zazwyczaj odległość wynosząca około 2 km. W wyniku tego
ograniczenia ilość miejsc, w których można realizować atrakcyjne projekty została już wyczerpana. Przepisy z
2016 roku uniemożliwiają budowę farm tam, gdzie mieszkańcy nie sprzeciwiają się takim inwestycjom, a
gminy chcą pobierać podatki z tytułu ich funkcjonowania. Planowana jest liberalizacja ustawy odległościowej,
polegająca m.in. na umożliwieniu mieszkańcom podejmowania decyzji w kwestii powstawania wiatraków na
terenie ich gminy. Na przełomie lutego i marca ustawa ma trafić do wykazu prac Rady Ministrów a następnie
do konsultacji publicznych[8].

Elektrownie wiatrowe są również bardziej kosztowne podczas okresu eksploatacji niż farmy fotowoltaiczne. W
przypadku tych drugich największymi kosztami podczas funkcjonowania farmy są opłaty za dzierżawę działki
oraz konserwacja i utrzymanie w czystości.

[7] Wyniki aukcji OZE 2020 | Rynek Elektryczny. 
[8] Wiatraki bliżej niż 2 km od domów? Gowin zapowiada ustawę odległościową, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wiatraki-blizej-niz-2-km-od-
domow-Gowin-zapowiada-ustawe-odleglosciowa-8055748.html, dostęp dnia 14.02.2021 r.



W dniu 3 grudnia  2020 roku odbyła się aukcja projektów o mocy do 1 MW. Do aukcji przystąpiło 590
wytwórców, składając łącznie 1618 ofert. Wszystkie oferty pochodziły od instalacji fotowoltaicznych. W
ramach tego koszyka na zakup 11,76 TWh energii przeznaczono ponad 4,5 mld zł. Sprzedano prawie 11,75 TWh
energii elektrycznej (99,9% energii przeznaczonej do sprzedaży) zaoferowanej przez 235 wytwórców, o łącznej
wartości ponad 3 mld zł (67% możliwego do uzyskania wsparcia). W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą
powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 0,7 GW.

W związku z dużą liczbą złożonych ofert, zwycięzcy aukcji zostali wyłonieni nie tylko w oparciu o cenę
sprzedaży, ale również kolejność ich zgłoszenia. Zgodnie bowiem z ustawą o OZE, w przypadku gdy kilku
uczestników aukcji zaoferuje taką samą najniższą cenę, o sprzedaży rozstrzyga kolejność złożonych ofert.

Łączna ilość energii zaoferowana przez wytwórców (24,6 TWh) stanowiła ponad 209 % ilości energii określonej
w ogłoszeniu o aukcji. Natomiast łączna wartość energii zaoferowana przez wytwórców (6,6 mld zł) stanowiła
blisko 147% wartości energii określonej w ogłoszeniu.

Cena referencyjna w tym koszyku wynosiła 360 zł/MWh. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia
wyniosła 222,87 zł/MWh.

W 2020 roku można zaobserwować istotny wzrost dynamiki rozwoju energetyki słonecznej – spowodowane
jest to malejącymi kosztami instalacji fotowoltaicznych, nowymi rozwiązaniami  technicznymi, dużą liczbą
potencjalnych lokalizacji (włączając w to tereny poprzemysłowe i pokopalniane) oraz nieograniczonymi 
 możliwościami skalowania projektów.
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Warto pamiętać, że spółki gamingowe i technologiczne to najczęściej spółki typu growth posiadające
charakterystykę typu risk/reward (z ang. ryzyka do zysku) bardzo zbliżoną do spółek typu venture capital
(dalej również jako VC). Charakterystyka takich spółek jest najczęściej następująca. Emitent taki jest w
początkowej fazie swojego życia (nawet pomimo kilku lat działalności) i spółka taka nie doświadczyła jeszcze
pełnej i stabilnej fali przychodów. Może to wnikać z prototypowania swojego produktu, braku jego
odpowiedniego pozycjonowania, czy zwyczajnie jego przydatności. Może się również zdarzyć tak, że
przychody w takich spółkach się nie pojawiają. Wynika to z ich nowatorskiego podejścia do gospodarki. Spółki
takie są prekursorami swoich rozwiązań i to te spółki najczęściej dają początek istnieniu swoim sektorom,
które bez nich by się nie pojawiły. Jeśli spółki takie wykreują sektor gospodarki jako pierwsze, zadomowią się
tam i następnie będą mogły pobierać znaczące tantiemy, wynikające z ich strategicznej odwagi.

Klasycznie inwestowanie w spółki typu VC odbywa się za pomocą „aniołów biznesu”, bogatych inwestorów czy
też poprzez fundusze Private Equity (dalej również jako PE). Fundusze te specjalizują się w tego typu
segmentach rynku jak gaming, spółki technologiczne, spółki medyczne. I o ile „anioł biznesu” może dokonać
stosunkowo niewiele alokacji per spółka, to fundusz może posiadać ich znacznie więcej. Posiadając znacznie
więcej spółek w portfelu, fundusze dywersyfikują możliwość niepowodzenia operacyjnego pojedynczej spółki
VC, a przy okazji sukcesy spółek portfelowych są bardziej przewidywalne. Zapewne dostrzegają Państwo tutaj
pewną analogię do towarzystw ubezpieczeniowych. Ubezpieczając 10 samochodów polisą AC, istnieje duża
szansa, że 5-7 polis będzie trzeba sfinansować poprzez wypłatę odszkodowania (szkodowość rzędu 50-70%
portfela). Po prostu próba może być felerna. Natomiast, przy pakiecie 1.000 polis praktycznie nie jest możliwe,
aby szkodowość portfela odbiegała znacząco od prawdziwego prawdopodobieństwa wypadku i wynikłej z
tego powodu szkodowości na całym portfelu polis. Działa tutaj tzw. prawo wielkich liczb, które również jest
istotne dla funduszy PE specjalizujących się w inwestycjach w spółki venture.

PRIVATE EQUITY 
- WYKUPY MANAGERSKIE 

I LEWAROWANE W PRAKTYCE
Analizując oferty ostatnich emisji można stwierdzić, że spółki gamingowe i technologiczne dominują i
„świata poza nimi nie widać”. Redukcja akcji przy ofercie spółki Huuuge była tak duża, że wypaczała
nawet sens inwestycyjny takiego zaangażowania. Finalnie zapis na akcje w kwocie 10.000 zł dawał
efektywnie 300 zł ekspozycji co skutkowało tym, że środki nadwyżkowe musiały być zwrócone
inwestorom, a koszty transakcyjne pozostaną duże. Bazując na tym przykładzie, to po otwarciu
notowań koszt sprzedaży akcji wyniesie ok. 1,6%, gdzie standardowo opiewa na mniej niż 0,4%. Nie
chcemy jednak odbierać należnej chwały (wartość IPO jest nieprzeciętna) ale trzeba pamiętać, że tego
typu inicjatywy to tylko pewne segmenty rynku, które obecnie mają swoje „pięć minut” i to nie bez
przyczyny. Po prostu popyt na serwowane przez nie usługi, szczególnie w sektorze gamingowym, rośnie
dynamicznie każdego roku.
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Tabela 1 Klasyfikacja funduszy PE w zależności od etapu finansowania oraz typu finansowanej spółki

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie www.evca.com / CFA INSTITUTE. 
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Ich wartość musi być poniżej wartości wewnętrznej, często będą to spółki „zapomniane” jakie nie cieszą
się dużym zainteresowaniem inwestorów i w związku z tym ich kurs czy też wycena wewnętrzna nie jest
zbyt duża. 
W transakcji MBO to dotychczasowy zarząd może być zainteresowany przejęciem spółki z rąk
dotychczasowego akcjonariusza celem realizacji wizji bardziej adekwatnej do otaczającego spółkę
środowiska. Zarząd spółki posiadający najlepszą wiedzę o spółce może też dostrzegać miejsca kreacji
wartości, na którą właściciel nie zwraca uwagi lub skupia się tylko na krótkookresowych celach. 
Nieefektywnie zarządzane spółki. Jest wiele spółek, które mają dobry produkt i pozycję rynkową ale ich
potencjał nie jest wykorzystywany odpowiednio bo managerowie spółki nie potrafią wykreować w spółce
więcej wartości. Tego typu spółka będzie przedmiotem MBI w zdecydowanej ilości przypadków.
Spółki pomimo swojego potencjału do wzrostu skali działalności spółki będące przedmiotem LBO
posiadają już znaczące przepływy pieniężne oraz stabilne kontrakty biznesowe. Tutaj jest zauważalna
najważniejsza różnica w porównaniu do spółek VC. Spółkami pod transakcje LBO są spółki typu
mieszanego (ang. blended) lub spółki renomowane, blue chipowe odpowiadające typowi value (z ang.
„wartość”). Spółki typu blended cechuje możliwość do poprawy przychodów w atrakcyjnym tempie
(powiedzmy 10-20%  rocznie) w perspektywie kilku lat po czym nastąpi stabilizacja i wypłaszczenie do
tempa 2-5% rocznie. Każda spółka jest nieco inna ale dobrym przykładem spółki mieszanej może być Ten
Square Games płacący dywidendy ale także znacząco poprawiający wyniki finansowe (w tym przykładzie
stopa dywidendy poniżej 3%).  Co do zasady spółki mieszane  nie potroją jednak swojego spektrum
działalności, to mogą zrobić tylko spółki typu growth, przypisane już wcześniej funduszom VC. Zdolność
do poprawy wyników determinowana jest umiejętnością spółki do penetracji swojego rynku.  Spółki typu
value to spółki dojrzałe, przypominające na polskiej giełdzie spółki sektora bankowego czy
ubezpieczeniowego. Nie można po nich spodziewać się wzrostu wartości w dynamicznym tempie. Nie
powinny one jednak rozczarować inwestorów, są one stabilne i relatywnie przewidywalne, szczególnie w
dłuższych perspektywach czasowych.
Spółki będące przedmiotem transakcji są bardzo często umiarkowanie lub nisko zadłużone. Kwestie te
determinowane są optymalną strukturą kapitałową danej spółki lecz dług firmy jaką interesuje się kapitał
LBO musi być na tyle umiarkowany aby nowy lewar wynikający z transakcji mógł być obsługiwany
przepływami pieniężnymi spółki przejmowanej. Często dług finansujący transakcję nie wypłaca kuponów
(odsetek) lub są one odroczone. 
Aktywa spółek przejmowanych nie są zbyt zastawione na rzecz wierzycieli. Nowy dług transakcyjny będzie
prawdopodobnie wymagać dodatkowego zabezpieczenia na takich aktywach.

Tak jak możemy zobaczyć w powyższej tabeli, inwestycje typu VC to tylko kawałek inwestycyjnego świata.
Prawdopodobnie jest on lepiej dostrzegalny  przez  zwykłych inwestorów, ponieważ rynki kapitałowe
uwielbiają sukcesy spektakularne „od garażu” po sam szczyt indeksu S&P500 czy NASDAQ. Prawda jest też
taka, że nikt nie chwali się najczęściej swoimi potknięciami a cherry picking  (z ang. wybieranie najlepszych,
selektywnie) wskazujący tylko awangardowe spółki pomija te mniej udane inwestycje. Wszystko to jednak
odbywa się w zaciszu innych transakcji jakimi są MBO czy LBO.
 
Czym są transakcje lewarowane? To transakcja mobilizująca kapitał służący przejęciu kontroli nad innymi
spółkami. Kapitał ten najczęściej pobierany jest z różnych instrumentów finansowych. Dominuje dług wraz z
długiem zamiennym na akcje. Do tego dochodzą zwyczaje akcje oraz akcje uprzywilejowane, które w USA są 
 zobligowane do płacenia dywidendy (przypomina to stały kupon jak ma to miejsce w obligacjach o stałym
oprocentowaniu; instrument taki nie istnieje w polskim ustawodawstwie). Efektywnie transakcje tego typu
przejęć zawierają od 90% do 70% długu i są dokonywane przy wskaźniku długu do EBITDA na poziomie od 6x
do 8x. Dług ten jest zabezpieczany aktywami przejmowanej spółki.

Jakie są kryteria charakteryzujące spółki będące celem transakcji lewarowanych?
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Spółka przejmowana jest zapomniana i cena transakcyjna będzie na tyle niska, że po wprowadzeniu
niewielkich nawet zmian firma ta odzyska swój blask.
Zwiększenie zadłużenia w firmie może spowodować pojawienie się tańszego kapitału i lepszego
zagospodarowania kapitałów własnych pod postacią co może być widoczne np. w poprawie wskaźnika
ROE w następnych okresach. 
Nowi managerowie mogą mieć lepszy koncept na spółkę niż dotychczasowi. Często tylko dzięki temu, że
posiadają lepsze umiejętności będą w stanie generować więcej gotówki dla swoich akcjonariuszy. Spółki o
ugruntowanych przepływach pieniężnych mają tendencję do braku wypłat dywidend tylko ich
reinwestowania w projekty o bardzo słabym wskaźniku NPV ( z ang. net present value). Eliminując takie
nieudane inwestycje można poprawić wskaźniki firmy a zatem jej wartość. Możliwe jest również ukrócenie
rozdawnictwa pieniędzy firmowych na zbędne aktywa (samoloty, helikoptery, flota samochodów
luksusowych) czy wydatki nie mające wpływu na wyniki spółki.
Managerowie w transakcjach MBO czy też MBI posiadają znaczne pakiety akcji spółek przejmowanych. W
związku z tym ich majątek jest skorelowany z wartością firm jakimi zarządzają. Mają oni zatem więcej
chęci i ambicji do zwiększania wartości tych spółek i pracy zgodnie z oczekiwaniami inwestorów. Zgodnie
z badaniami to skorelowanie interesów akcjonariuszy i zarządu jest dominującym czynnikiem budującym
wartość w spółkach przejmowanych a finalnie decydujących o opłacalności transakcji LBO. Nierzadko
managerowie takich firm mają możliwość osiągnięcia życiowego majątku zyskując często
dwudziestokrotność tego co sami zainwestowali w spółkę.

Spółka przejmowana bardzo często będzie mogła zostać zakupiona tanio ponieważ kilka z niżej wymienionych
czynników będzie zaburzać prawidłowy rytm operacyjny takiej firmy. Bardzo ważne jest „zapomnienie” spółki
przez inwestorów. Aspekt kontrariański jest często wynikiem gorszych decyzji managerskich lub
przejściowych kłopotów operacyjnych spółek. Ich wyeliminowanie może spowodować duży przełom (ang.
activist investing) i wygenerować wartość dla akcjonariuszy.

Skoro opisaliśmy już jakie spółki są przedmiotem przejęć to warto teraz napisać czemu tak się dzieje. Kapitał
LBO może osiągnąć ponadprzeciętne zyski ponieważ:
 

Historycznie jedną z najbardziej sławetnych transakcji LBO był wykup sieci hoteli Hilton w roku 2007. Patrząc
retrospektywnie na tamte czasy grupa Hilton była spółką notowaną od 60 lat. Funduszem jakim
przeprowadzał transakcję, był doświadczony w sektorze nieruchomości Blackstone Group. Przy okazji tej
transakcji wykonano „zdjęcie” grupy Hilton z giełdy (ang. public to private transaction). Warto pamiętać, że nie
zawsze LBO wiąże się z przejęciem spółki notowanej jak w tym przypadku. Na tamten moment Hilton był
drugą co do wielkości siecią hotelową w USA, posiadając wtedy 2.800 hoteli dających 480.000 pokoi
zlokalizowanych w 76 krajach na świecie. Fundusz przejmujący zaoferował sporą premię, płacąc ponad 40%
więcej niż giełdowa cena akcji na zamknięciu przed transakcją. Transakcja opiewała na 27,5 miliarda USD
(liczebnik podany wg skali długiej stosowanej w Polsce). Warto mieć na uwadze, że Blackstone w momencie
transakcji posiadał już wiele aktywów hotelarskich tego samego typu tj. 100.000 hoteli w USA i Europie). Widać
zatem, że spółka ograniczała się w zakresie LBO do swojej specjalizacji co jest bardzo charakterystyczne w
tego typu transakcjach. Kapitał jaki przejmował grupę składał się z 21,7% z kapitałów własnych Blackstone
oraz 78,3% długu (pamiętajmy, że grupa Hilton także była zadłużona w momencie kupna akcji zwykłych przez
fundusz ponieważ wcześniej sama przejęła HT International). Hotele posłużyły jako zabezpieczenie ogromnej
ilości długu udzielonego przez Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bear Stearns oraz Merrill Lynch. Transakcja
zakończyła się poprzez IPO ( spółka została najpierw „zdjęta” a następnie przeprowadzono jej reorganizację,
następnie ponownie wprowadzono ją do notowań). 
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IPO zostało przeprowadzone w 2014 roku głównie po to aby spłacić 20 mld USD długu zaciągniętego na
potrzeby transakcji. Finalnie fundusz zarobił 8,5 miliarda USD co odpowiadało mnożnikowi 2,3x oraz średniej
geometrycznej rocznej stopie zwrotu w wysokości 14,9% (ang. CAGR).

Warto zatem pamiętać, że inwestowanie w obligacje nie musi się sprowadzać wyłącznie do zabezpieczenia
hipotecznego, ale także możliwy jest  zastaw na udziałach przedsiębiorstw. Tak często się dzieje właśnie w
transakcjach MBO czy też LBO. Dywidendy z tych akcji często służą zaspokojeniu odsetek od obligacji (wariant
finansowania typu acquisition capital; w przypadku LBO odsetki są regulowane z poziomu EBIT), natomiast
wygenerowany wzrost wartości tych akcji i późniejsza ich odsprzedaż zapewnia realne źródło spłaty takich
obligacji. Bardzo często akcje managerów w transakcji MBO będą stanowić dodatkowy bufor ponad kupione
akcje, dzięki zaciągniętemu długowi w transakcji LBO. Tego typu transakcje mają także inną ważną cechę. Z
racji swojej specyficzności mogą zapewnić prawdziwie realną dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

OPRACOWANIE

Wawrzyniec Bąk
Manager Inwestycyjny

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >>

Zainteresował Cię powyższy artykuł i chcesz dowiedzieć się więcej?
W Prosper Capital Dom Maklerski nieustannie dążymy do
podnoszenia jakości świadczonych usług. Dzielmy się z Państwem
naszą ekspercką wiedzą, umożliwiając lepsze zrozumienie bieżącej
sytuacji rynkowej, a także poszerzenie wiedzy z zakresu finansów.
Zachęcamy do uczestnictwa w webinarach edukacyjnych, do
których prowadzenia zapraszamy uznanych ekspertów z rynku
finansowego.

https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/kalendarz-webinarow/
https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/kalendarz-webinarow/
https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/kalendarz-webinarow/
https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/kalendarz-webinarow/


Relacje online, 
Kryzys tradycyjnie rozumianej wiedzy eksperckiej,
Rozwój tzw. gospodarki dzielenia się.

Niemniej z dużym prawdopodobieństwem możemy przyjąć, że styczniowa bitwa o akcje GameStop Corp. na
trwale zdołała się już zapisać w kanałach rynku kapitałowego,  a wkrótce zapewne też trafi do programów
nauczania. Nie tylko finansów i ekonomii, ale i innych przedmiotów. Będąc poglądową lekcją, a tym
wartościowszą, że popartą kwantyfikowalnym, tj. wielomiliardowym przykładem skutków ignorowania
wiedzy, której dostarcza m.in. interdyscyplinarny dorobek różnych nauk. W tym, obok m.in. statystyki, czy
teorii grafów, także nauk społecznych (np. socjologii) i humanistycznych (np. psychologii społecznej). W ogóle
nie sposób pominąć faktu, że problematyka badań nad sieciami społecznymi posiada dość długą tradycję, zaś
jej początków można upatrywać w prekursorskich pracach niemieckiego filozofa i socjologa Georga Simmela
(1858 – 1918), zatem uczonego żyjącego na przełomie XIX i XX wielu. Innymi słowy, zagadnienia związane z
funkcjonowanie sieci społecznej (ang. Social Network) są w nauce obecne od dawna, natomiast ubrane w
nowe technologiczne kostiumy, wywołują różne zmultiplikowane reakcje.

Z pewnym zdumieniem można było obserwować to, jak przez lata gros świata wielkich finansów (ale nie
wszyscy, o czym poniżej) ignorowało efekty radykalnych przeobrażeń społecznych, a których siłą sprawczą
stało się to, co powszechnie nazywamy internetową rewolucją. Doprowadzającą do zjawisk, które już u progu
tego stulecia, ze względu na osiągniętą skalę, stawały się fenomen społecznym, będącym przedmiotem
ożywionych debat najtęższych humanistycznych umysłów z Ulrichem Beckiem, Anthonym Giddensem czy
Zygmuntem Baumanem włącznie. Ten ostatni, bardzo znamiennie zresztą, choćby właśnie z perspektywy
styczniowych doświadczeń, ostrzegał przed niedocenianym wieloaspektowym utowarowieniem przygodnych
i płynnych relacji międzyludzkich zainicjowanych nowymi technologiami.

Zdaniem Dariusza Jamielniaka, jednego z najwybitniejszych w Polsce badaczy socjologii Internetu, wpływ
rewolucji internetowej na życie społeczno–gospodarcze postrzegać można przez pryzmat przynajmniej trzech
wielkich zmian, które obejmują: 

EFEKT GAMESTOP
- CZYLI COŚ CO MUSIAŁO SIĘ WYDARZYĆ

Rok 2021 dopiero się rozpoczął, lecz to co działo się na amerykańskim rynku finansowym, śmiało może
pretendować do miana wydarzenia roku. Póki co, bitewny kurz jeszcze nie opadł, a i my wiemy chyba
ciągle zbyt mało, aby wypowiadać się o tym w kategoriach definitywnych, czyli takich, które
upoważniałyby do formułowania jakiś zasadniczych konkluzji czy wniosków.
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W odniesieniu do relacji online wystarczy, że ze względu na ramy objętościowe tego tekstu oraz ogólne
obznajomienie z tematem, poprzestaniemy na hasłowym tylko odwołaniu się do potrojonych relacji
społecznych, dokonujących się za pośrednictwem Internetu jako takiego, mobilnych technologii oraz mediów
społecznościowych. Niejako w uzupełnieniu dodając, że ,,współczesny smartfon zawiera moc przetwarzania
danych, którym NASA nie dysponowała w roku 1969”, czyli w momencie, kiedy człowiek po raz zostawił swój
ślad na Księżycu. W tak właśnie obrazowy sposób, o efektach rewolucji technologicznej wypowiada się np.
IOSCO, tj. Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych.

W   kontekście rzeczonych wydarzeń na Wall Street, nie mniejszą rolę odegrały implikacje doświadczanego od
lat kryzysu wiedzy eksperckiej, a zwłaszcza  przebiegającego równolegle dynamicznego rozwoju tzw.
gospodarki dzielenia się. W przypadku tego pierwszego, literatura podkreśla, że rozwój Internetu
spowodował, że z jednej strony koszt dostępu do wiedzy zbliżył się istotnie do zera (choć wzrósł równocześnie
i to znacząco koszt sensownego jej sortowania  i filtrowania). Dzieje się też tak w dużej mierze dlatego, że
autorytet ekspercki przybiera charakter coraz bardziej rozproszony. Z drugiej strony, nowoczesne platformy
technologiczne dokonują sieciowej koordynacji nowych ruchów społecznych, zintegrowanych wokół
samodzielnego zbierania  i intepretowania wiedzy, która staje się podstawą do podejmowania konkretnych
decyzji. Dotąd w najbardziej spektakularny i nośny społecznie sposób odnosiło się to do zabierania głosu i
działania w takich dziedzinach jak: polityka, ekologia, protesty społeczne, itp. Teraz wybrzmiały z całą mocą
casus StopGame Corp. pokazał, że wyposażony w podstawy niezbędnej wiedzy o rynku finansowym
,,aktywizm społeczny”, wcale nie zamierza poprzestawać na crowdundingu, lecz równie dobrze może wejść na
giełdowy parkiet i swoim ,,długim ogonem popytu” sporo na nim zamieszać. Przypomnijmy więc, że pomiędzy
8 a 28 dniem stycznia 2021 r., akcje stacjonarnego sprzedawcy gier komputerowych i akcesoriów wzrosły z
17,08 dolarów do 483,00 USD, czyli przeszło 28-krotnie.
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Rysunek 1 Notowania akcji GameStop Corp. w okresie grudzień 2020 r. – styczeń 2021 r.  

Źródło: exeria.com

Przy czym genezy tego ,,szaleńczego handlu” niekoniecznie upatrywalibyśmy w osławionym już starciu o
papiery GameStop, które być może z czasem będzie się postrzegać w kategoriach mitu założycielskiego, ale
znacznie wcześniej. Jeszcze w poprzedniej dekadzie, gdy zaczęły się rozwijać fintechowe technologie
umożliwiające efektywne mikroinwestycje kapitałowe.



Zeszłoroczne, marcowe tąpnięcie, kiedy amerykański (i nie tylko) rynek akcji znalazł się na poziomie przeszło
trzyletnich minimów, uruchomił się sygnał, który ,,wyprowadził z Lasu Sherwood” nowe pokolenie sieciowych
inwestorów. W kultowym dla tego pokolenia cyfrowym domu maklerskim Robinhood Markets, otwarto w I
kwartale 2020 r. ok. 3 mln rachunków, zaś u innego onlinowego brokera E*Trade Financial Corp., należącego
do banku Morgan Stanley, w samym tylko marcu zeszłego roku zarejestrowano 260,5 tys. nowych klientów.

,,FinTech” vel ,,Fintech” to popularna zbitka wyrazowa, czyli kontaminacja informatycznych technologii
znajdujących zastosowanie na szeroko rozumianym rynku usług finansowych.  Fintech stał się już synonim
dokonującej się na naszych oczach rewolucji technologicznej, która krok po kroku, sukcesywnie przeobraża
kolejne segmenty globalnego rynku usług finansowych. Skądinąd warto podkreślić, że daleko idącą
podatnością na tego rodzaju procesy powinna cechować się też Polska. W dużym stopniu wynika to z logiki
rozwoju wskrzeszonego po okresie PRL rynkowego systemu finansowego, któremu w nowych warunkach
ustrojowych od początku nadano dystynkcje technologicznej innowacyjności. 

Dynamice tych procesów towarzyszy dość znamienny, a zatem wymagający wyjaśnienia zamęt pojęciowy.
Przejawia się on przede wszystkim w tym, że mianem ,,podmiotów fintechowych” określa się zarówno firmy
wyspecjalizowane w opracowywaniu specjalistycznych technologii dla rynku finansowego, jak i te, które w
oparciu o fintechowe, a w rzeczywistości nierzadko  quasi fintechowe rozwiązania, starają się dystrybuować
różne usługi i produkty finansowe.  Innymi słowy kategoria fintech bywa niekiedy ,,nadużywana”, gdzie ten
buzzword, czyli zwrot językowy, wykorzystywany jest często do celów głównie marketingowych. Ponadto na
poziomie segmentacji branżowej spotyka się dużą dowolność terminologiczno–klasyfikacyjną, która znacząco
utrudnia rzeczywiste pozycjonowanie firm w poszczególnych branżowych segmentach fintechu.  Mankament
ten, ze względu na precyzyjnie adresowane rozwiązania, w stosunkowo najmniejszym stopniu odnosi się do
segmentu produktowo–usługowego, związanego z obszarem rynków kapitałowych, tj. rynku kryptowalut, a w
szczególności tych, dotyczących zarządzania aktywami/majątkiem (asset/wealth management, robo-advisory
itp.). Dodajmy, kapitałem nie tylko tym powierzonym, lecz w coraz większym stopniu równie dobrze własnym,
w rozumieniu zasobów poszczególnego gospodarstwa domowego.
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Rysunek 2 Struktura segmentowa ,,ekosystemu fintech”

Źródło: opracowanie własne na podstawie modelu grafiki CB Insights.  
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Tabela 1 Przykładowe sposoby rozwiązywania problemów inwestycyjnych przez technologie fintechowe

Źródło: opracowanie własne. 



Nakreślone powyżej zjawiska, technologie i tendencje, wpisują się w ramy pojęciowe nowej formy aktywności
społeczno–ekonomicznej, dla której został ukuty, wspomniany już termin gospodarki dzielenia się (ang.
sharing economy). Klasyczne przykłady gospodarki dzielenia się (np. pomysłami, wykresami, strategiami
inwestycyjnymi itp.) odnajdujemy zatem też w fintechowych środowisku sieci społecznościowej (vide tab. 1).
Jej atrakcyjność na tym polu, podobnie jak ma to miejsce  w przypadku spokrewnionych z nią ideowo takich
form aktywności ekonomicznej, jak gospodarka daru (ang. gift economy) czy gospodarka p2p, tj. osoba do
osoby (ang. peer–to–peer), wynikają głównie z możliwości prywatyzowania rezultatów wypracowanych na
drodze działań zbiorowych.  Zdaniem Dariusza Jemielniaka i Aleksandry Przygalińskiej, autorów Collaboration
Society (MIT Press, Cambridge 2019), dokonywanie tego typu działań za pośrednictwem nowych technologii,
jest w swej skali na tyle istotne, że pretenduje do pojęcia ,,społeczeństwa współpracy”.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie D. Jemielniak, Socjologia Internetu, Warszawa 2019, s. 37.

Tabela 2 Podstawowe pojęcia gospodarki dzielenia się

W naszej ocenie sytuacji ,,efekt GameStop” jest nie tylko istotnym, empirycznym przykładem wyłaniania się
uwspólnotowionych form gospodarowania, ale także kluczowym elementem weryfikacyjnym w zakresie teorii
rynku kapitałowego. W szczególności dotyczy to hipotezy efektywnego rynku. 



Jej istotę po raz pierwszy wyłożył matematyk i ekonomista Louis Bachelier (1870 – 1946) w roku 1900, a jej
istota w największym skrócie mówiąc, polegać ma na tym, że każdy operujący na rynku inwestor, niezależnie
od pozostałych, otrzymuje pewne spersonalizowane informacje na podstawie których działa. Wskutek
działania, ujawnia te spersonalizowane informacje pozostałym uczestnikom i tym sposobem wszelkie
dostępne informacje są przekazywane za pośrednictwem cen aktywów. Innymi słowy, ceny akcji, obligacji,
kursy walut itp., mają odzwierciedlać wszystkie dostępne na rynku informacje. Hipoteza ta, co tak dosadnie
potwierdził właśnie przypadek bitwy o akcje GameStop, a o czym już w 1908 r. pisał słynny francuski
matematyk Henri Poincare (1854 – 1912), generalnie nie jest uodporniona na stadne zachowania uczestników
rynku. Ponieważ: ,,jeśli ludzie utrzymują między sobą bliskie kontakty, nie podejmują już decyzji losowo i
niezależnie od innych. W grę zaczyna wchodzić wiele czynników zaburzających ludzkie zachowanie, kierujących
ich w taką a nie inną stronę. Jednak pozostaje jedna rzecz, której nie są w stanie zniweczyć, mianowicie ludzkiej
skłonności do zachowania się jak owce. To pozostanie na zawsze”.  Słowa te zostały napisane przez H.
Poincare`go w Science et Methode (1908, Paris: Flammarion) w 8 lat po powstaniu hipotezy L. Bachaliera,
którego notabene był on też recenzentem. Można więc powiedzieć, że przynajmniej na gruncie teorii, hipoteza
efektywnych rynków nie przetrwała ,,w stanie nienaruszonym” nawet dekady. Co jednak nie przeszkadzało
temu, że 73 lat później opublikowany na jej założeniach został model i wzór Blacka – Schlolesa, za który ten
drugi uczony tj. Myron Scholes w 1997 r. otrzymał Nagrodę im. Alfreda Nobla z ekonomii.

Jeśli już o tym mowa, to warto też przypomnieć, że w 2003 r. noblowski laur przypadł w udziale trzem
uczonym. Byli nimi: Eugene F. Fana, Lars Peter Hansen oraz Robert J. Schiller. Wszyscy oni zostali nagrodzeni
za dorobek na gruncie analizy cen aktywów. Każdy z nich na temat efektywnego rynku twierdził jednak
inaczej.  Jeden zakładał, że rynek jest efektywny, drugi, że efektywny nie jest, a trzeci, że może być raz tak, a
raz inaczej. 

Dawno temu, gdy ekonomia jako osobna dziedzina wiedzy znajdowała się jeszcze w powijakach, Auguste
Comte (1798 – 1857), powiedział o niej, że to taka nauka, której teoretyczne podstawy ufundowane są gruncie
daleko idącej uznaniowości. Jak widać ekonomiści ciągle w tym zakresie mają wiele do udowodnienia.
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Również sytuacja na naszym lokalnym, polskim rynku, daje sporo powodów do optymizmu. Wygląda na to, że
radzimy sobie z kryzysem lepiej niż wiele gospodarek europejskich: większość polskich spółek potrafiła
elastycznie dostosować się do trudnych, kryzysowych warunków działania, ograniczyć koszty, rozwinąć
sprzedaż internetową, znaleźć nowe kierunki sprzedaży czy kanały dystrybucji i wypracować wyniki
zaskakujące analityków in plus. Nasze tarcze antykryzysowe okazały się  skuteczne także jeśli chodzi o rynek
pracy – nie obserwujemy na razie znaczącego skoku bezrobocia. Oczywiście nieprzewidywalna trzecia fala
COVID-u czy nowe mutacje wirusa nadal są silnym zagrożeniem i mogą negatywnie wpłynąć na sytuację
gospodarczą i rynki inwestycyjne, jednak patrzymy w przyszłość z ostrożnym optymizmem.

Również dla klientów Generali Investments TFI rok otworzył się zdecydowanie dobrze. W ciągu zaledwie
półtora miesiąca flagowy fundusz niskiego ryzyka – Generali Korona Dochodowy (poziom SRRI 2 na skali od 1
do 7)  – osiągnął znaczną część rocznego celu inwestycyjnego (0,58% YTD na 15 lutego 2021, stopa zwrotu za
12 miesięcy wyniosła 2,98%, a za 5 lat 17,22%).

Najwyższa pora powiedzieć parę słów o naszym Towarzystwie. Generali Investments TFI S.A. to firma
wchodząca w skład międzynarodowej grupy ubezpieczeniowo-inwestycyjnej Generali, z siedzibą w
Mediolanie. Od 1831 roku, czyli ponad 190 lat, nasza firma matka działa w ponad 50 krajach, oferując swoje
usługi 60 mln klientów. W ich imieniu zarządza ponad 600 miliardami euro aktywów. My, jako towarzystwo
funduszy inwestycyjnych działamy na rynku polskim nieprzerwanie od ponad 25 lat  –początkowo jako Korona
Towarzystwo Funduszy Powierniczych, a od 2 lat jako Generali Investments TFI. Od lat nasz styl zarządzania i
nasze fundusze inwestycyjne cieszą się stałą, znakomitą renomą w świecie inwestycji. Liczne wyróżnienia i
nagrody, jakimi jesteśmy honorowani niemal co roku, potwierdzają naszą pozycję rynkową. Jednak to, co dla
nas najcenniejsze, to zaufanie jakim od lat darzą nas klienci – ponad 150 tysięcy inwestorów indywidualnych
regularnie wybiera nasze fundusze.

NOWOŚCI W INWESTYCJACH 
W GENERALI INVESTMENTS TFI

Rok 2021 otworzył się dla inwestorów ciekawie i obiecująco. Analitycy zapowiedzieli dobry rok dla
inwestycji w akcje, które w związku z licznymi programami wsparcia finansowego inicjowanymi przez
rządy i banki centralne oraz przewidywanym odbiciem gospodarczym po trudnym 2020 roku, mają
szansę na kontynuację trendu wzrostowego. Oczy specjalistów i zarządzających zwrócone są także na
rynki wschodzące, zarówno w obszarze inwestycji w akcje, jak i obligacje. Prognozowane odbicie
gospodarcze, a także stopniowe osłabianie się dolara amerykańskiego, dobrze rokują zarówno
gospodarkom emerging markets, jak i indeksom giełdowym spółek tych krajów. Jeśli chodzi o stronę
dłużną, obligacje wielu krajów z rynków wschodzących oferują zdecydowanie wyższe rentowności niż
podobne papiery z rynków rozwiniętych – i to przy wyższych stopach podstawowych ich banków
centralnych. Możemy spodziewać się więc obniżania stóp i dzięki temu lepszych cen obligacji.
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Jakie kierunki inwestycyjne wydają się nam obiecujące w tym roku? Jakie instrumenty inwestycyjne dają
szansę na pozytywne stopy zwrotu? Przedstawiamy kilka z szerokiej oferty naszych funduszy, które od lat
cieszą się zainteresowaniem naszych klientów.

Generali Korona Dochodowy – to fundusz od ponad 20 lat cieszący się uznaniem na rynku długu. Niemal
zawsze znajduje się w czołówce funduszy o niskim poziomem ryzyka i osiąga jedne z najwyższych stóp zwrotu
w swojej klasie. Jest od lat marką samą w sobie na rynku krótkoterminowych funduszy dłużnych. Bliskie zera
stopy procentowe banku centralnego i zerowe  (a właściwe ujemne w wyniku inflacji zwroty z lokat) od
początku roku sprzyjają dużym napływom do Generali Korona Dochodowego. Klienci akceptujący
umiarkowane ryzyko chętnie wybierają ten fundusz zwłaszcza w warunkach niskiego oprocentowania lokat
bankowych.

Generali Korona Obligacje – to także jeden z naszych najstarszych funduszy. Klasyczny fundusz polskich
obligacji, głównie skarbowych, ale także precyzyjnie i ostrożnie wybieranych obligacji korporacyjnych.
Utrzymujący się wysoki popyt na polskie obligacje powoduje, że nasz rynek radzi sobie lepiej z
obserwowanymi w wielu krajach wzrostami rentowności. Ceny utrzymują się na stabilniejszych poziomach niż
w regionie. Pozwala to żywić inwestorom nadzieję na bardziej skuteczną walkę z inflacją i utrzymaniem
wartości swoich oszczędności pomimo nieco wyższego ryzyka i większej zmienności cen jednostki w tym
funduszu.

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek – klasyczny fundusz akcji, wysokiego ryzyka, którego portfel składa się
przede wszystkim z polskich spółek reprezentowanych w indeksach mWIG 40 i sWIG 80. Wspomniane
wcześniej, niezłe radzenie sobie polskich firm w sytuacji pandemicznego kryzysu i zamykania gospodarki, daje
podstawy do patrzenia z optymizmem na indeksy małych i średnich spółek na warszawskim parkiecie.
Dodatkowym czynnikiem wspierającym ten optymizm jest rosnący napływ nowych środków na polską giełdę –
zarówno od klientów indywidualnych, jak i z programu PPK. W tym roku spodziewany jest, pierwszy od lat,
pozytywny bilans środków wpływających i odpływających z polskiego parkietu.

Generali Akcji: Megatrendy – znakomity przedstawiciel dosyć nowego na polskim rynku sektora funduszy
tematycznych, inwestujących w spółki tworzące lub uczestniczące w trendach zmieniających naszą
rzeczywistość. Wyobrażacie sobie Państwo, że zaledwie 150 lat temu praktycznie nie było na świecie dróg
asfaltowych? Przeciwnie, nawierzchnia drogi musiała uwzględniać wygodę końskich kopyt. Samochód to
właśnie przykład megatrendu, który gruntownie zmienił świat– od zwiększenia roli ropy naftowej i rozwoju
wielu nowych gałęzi przemysłu, po nasz sposób myślenia o komunikacji. Podobnie było z telewizją, telefonią
komórkową, smartfonami, zakupami przez Internet czy rozwiązaniami w tzw. chmurze obliczeniowej. Czy
wiecie, co to jest inteligentne lustro lub internetowy rower treningowy? To przykłady rozwiązań
dostosowanych do nowych trendów postcovidowych – internetowego fitnessu. W takie właśnie spółki,
działające w obecnych megatrendach, a więc dające istotny potencjał zysku, inwestuje nasz fundusz Generali
Akcji: Megatrendy. Warto wspomnieć, choć oczywiście dane te odnoszą się do przeszłości i nie są  gwarancją
na przyszłość, że za ostatnie 12 miesięcy fundusz ten przekroczył 40% stopy zwrotu (stopa zwrotu za 12
miesięcy wyniosła na 15 lutego 45,09%, od dostosowania struktury portfela 12 grudnia 2019 stopa zwrotu
wyniosła 58,18%).
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Jestem pewien, że Państwa doradcy z chęcią opowiedzą Państwu więcej o naszych rozwiązaniach
inwestycyjnych, znają przecież nasze fundusze nie od dzisiaj. Zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą, a
także do dobrego wyboru i dywersyfikacji rozwiązań, które uznają Państwo dla siebie za najlepsze. W imieniu
Generali Investments TFI S.A. życzę dobrego roku inwestycyjnego!

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A.
Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.
Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków. Wyniki
mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa.
Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami
Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie:
czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe.
Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, informacje dla Klienta AFI tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym
i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części
zainwestowanych środków.

Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcji: Megatrendy w Generali Fundusze
FIO. 

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Dochodowy, Generali Korona Obligacje w papiery wartościowe
emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali Akcji:
Megatrendy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr,
Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę,
Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany
Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy
(Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym
i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych
(obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.
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O NAS

Prowadzimy w pozyskiwaniu kapitału

Jesteśmy Firmą Inwestycyjną umożliwiającą naszym Klientom i Partnerom pozyskiwanie oraz pomnażanie
kapitału. Na bazie wieloletniego doświadczenia naszego zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej,
dostarczamy najbardziej optymalne rozwiązania rynku kapitałowego m.in. za pośrednictwem Agentów Firmy
Inwestycyjnej (AFI).

Przeprowadzamy emisje i dystrybucję instrumentów finansowych, takich jak: akcje, obligacje, certyfikaty
Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ) oraz jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych
(FIO) i Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (SFIO). Ponadto realizujemy transakcje na
rynku niepublicznym oraz świadczymy szereg usług poemisyjnych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

ul. Waryńskiego 3A
00-645 Warszawa

22 201 11 30

biuro@pcdm.pl

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
REGON: 016637802
NIP: 5252199110
KRS: 0000065126

https://www.facebook.com/DMprospercapital
https://www.linkedin.com/company/12584024/
https://www.youtube.com/channel/UC7A0V4-xrIFRqJrIqqTDwkw


NASZE PUNKTY OBSŁUGI

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
ul. Waryńskiego 3A; 00-645 Warszawa

22 201 11 30

biuro@pcdm.pl

HNWI Capital sp. z o.o

ul. Złota 59; 00-120 Warszawa

kontakt@hnwicapital.pl

ul. Złota 59; 00-120 Warszawa

biuro@prime-distribute.pl

Prime Distribute sp. z o.o

ul. Walońska 7/66; 50-413 Wrocław

71 330 74 18

biuro@pcadvisors.pl

Prosper Capital Advisors sp. z o.o. Prosper Capital Advisors sp. z o.o.

Diamond Capital sp. z o.o. s.k.

Łukasz Żurad „CoolInvest”
Doradztwo Finansowe

ul. Wodna 15/18; 61-782 Poznań

786 843 743

biuro@pcadvisors.pl

ul. Dąbrowskiego 49\13; 60-842 Poznań

biuro@dcap.pl

ul. Kurkowa 8; 50-210 Wrocław

696 621 512

lukasz.zurad@wp.pl

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


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.




