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Szanowni Państwo, 

zapraszam do zapoznania się z  kwietniowym wydaniem naszego newslettera.
W bieżącym numerze, znajdą Państwo artykuł Karoliny Lendy - Analityka
Inwestycyjnego - dot. elektrowni fotowoltaicznych. Temat obecnie jest nam
szczególnie bliski ze względu na rozpoczętą emisję Obligacji Serii A projektanta
i dewelopera farm fotowoltaicznych - Sun Farms sp. z o.o. 

Piotr Krasuski - Manager Inwestycyjny PCDM - przygotował dla Państwa
ciekawy artykuł, w którym przedstawił potencjał branży dekoracyjnych
okładzin ściennych i elewacyjnych. Może on być intersujący dla Państwa w
związku z prowadzoną Ofertą Publiczną Akcji Serii B Retro S.A.

Dodatkowo na Państwa ręce oddajemy artykuł przygotowany przez nasz
Zespół Analiz, dot. zielonych obligacji. Zapraszam również do zapoznania się z
artykułem przygotowanym przez Krzysztofa Sochę - Dyrektora inwestycyjnego
Esaliens TFI S.A. - w którym przedstawił on pomysły inwestycyjne w globalnych
megatrendach. 
 
Zachęcam do kontaktu z pracownikami naszej sieci sprzedaży, którzy chętnie
przedstawią Państwu pełne informacje związane z obecnie dostępnymi
ofertami akcji, obligacji, Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, jak i
dostępnych od niedawna w naszej ofercie Funduszy Inwestycyjnych Otwartych
oraz Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych. 

Na naszej stronie internetowej www.pcdm.pl, znajdą Państwo szczegółowe
informacje związane z naszą aktualną ofertą, prowadzonych emisjach, a także
działalnością edukacyjną w formie webinarów oraz e-booków edukacyjnych,
które udostępniamy dla Państwa nieodpłatnie. 

Z poważaniem 
Piotr Teleon 
Prezes Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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Sama popularność OZE wynika z faktu drożejącej energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych, ale także z
nakładanych obciążeń systemowych, mających na celu wdrożenie pro-środowiskowej polityki. Obecnie
znakomita większość (około 80%) energii w Polsce jest produkowana ze spalania węgla (brunatnego i
kamiennego). Jest to więc produkcja droga i coraz mniej ekonomicznie zasadna, ponieważ pokłady węglowe
są coraz to głębsze (węgla kamiennego), a dodatkowo regulacje w zakresie emisyjności faworyzują OZE. PV
jest w trendzie odwrotnym, ceny prądu są coraz tańsze (patrząc przez pryzmat zmniejszającej się średniej ceny
w ostatnich aukcjach). Przewaga konkurencyjna PV polega właśnie na obniżonym koszcie wytworzenia
jednostki dobra (energii). Z tej racji w ujęciu makroekonomicznym możliwe są oszczędności dla całej
gospodarki Polski. Stwarza się również opcja zarobku z istotnym potencjałem inwestycyjnym. 

Potrzeba Nowego, Zielonego Ładu w Europie, jak i na świecie, napędza rozwój odnawialnych źródeł
energii (OZE). Sektor fotowoltaiki (w skrócie „PV”) wykazał się największą dynamiką przyrostu udziału
na rynku OZE w ubiegłych latach w Polsce. Producenci energii elektrycznej, którymi stali się uczestnicy
programów rządowych („Mój Prąd”, „Czyste Powietrze”) tzw. prosumenci, jak i właściciele farm PV
odpowiadali za ten dynamiczny wzrost. Inwestorzy wybudowanych elektrowni PV mogą sprzedawać
prąd przy wykorzystaniu aukcji Prezesa URE (gwarantowana stała stawka przez okres kilkunastu,
najczęściej 15 lat) lub po stawkach rynkowych (stawka zmienna). Zazwyczaj pomysł materializacji
inwestycji skupia się wokół aukcji. Jednak rozliczanie ceny sprzedaży energii przy wykorzystaniu
stawki zmiennej ma wiele zalet. 

AUKCJE TO NIE JEDYNA DROGA DLA
ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH
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Źródło: URE.  *Dane tabelaryczne dotyczące poszczególnych rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii obejmują instalacje,
które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej oraz wpis do rejestru działalności regulowanej.

Wykres 1, Wzrost mocy zainstalowanej [MW], wg stanu na 31.12.2020 r.*

Rynek farm fotowoltaicznych obejmuje średnie instalacje fotowoltaiczne, czyli takie o mocy od około 1 MW do
niekiedy dużych o mocy kilkuset MW. Farmy fotowoltaiczne pracują jako elektrownie zawodowe, sprzedając
energię elektryczną do sieci lub bezpośrednio do odbiorcy. Sam wybór opcji sprzedaży wpływa na stopę
zwrotu z inwestycji (dla właściciela farmy) oraz determinuje wycenę firmy i determinuje jej rozwój. 
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Takie przedsiębiorstwa specjalizują się w realizacji procesów inwestycyjnych związanych z budową farm
fotowoltaicznych, a dla zachowania tempa rozwoju poszukują zewnętrznych źródeł finansowania. Sama
realizacja etapu projektowania farmy to około 17 miesięcy (uwzględniając maksymalne określone w
przepisach terminy na załatwianie spraw administracyjnych). Czas ten został lekko nadwyrężony przez
pandemię jednak obecnie widoczny jest powrót do tej modelowej wartości. Po wykonaniu poszczególnych
etapów inwestycyjnych projektu, może zostać wykonana jego sprzedaż (tzw. strategia wyjścia). Obecnie
projekty po fazie uzyskania przyłączenia można sprzedawać na „rynku wtórnym”, realizując strategię
„dezinwestycyjną” (braku wbicia przysłowiowej łopaty). Każdy kolejny etap stanowi większe zaawansowanie
projektu, co przekłada się na wzrost jego wartości. Na rynku wtórnym paczka dokumentów projektowych dla
jednej farmy do 1MW po etapie przyłączenia kosztuje ok. 200-240 tys. zł. Pozwolenie na budowę zwiększa
wartość dokumentacji o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeśli inwestor jest zdecydowany przystąpić do budowy
farmy, zamiast wychodzić z inwestycji na etapie komplementacji paczki dokumentów projektowych, może
rozpocząć kolejne etapy deweloperskie. Przy sprawnym pozyskaniu materiałów do budowy ten etap może
potrwać raptem miesiąc. W tym momencie ponoszone są główne nakłady kapitałowe (jest to w większości
przypadków jednorazowy moment ponoszenia nakładów, przy założeniu braku zniszczeń paneli
spowodowanych nagłymi, silnymi zjawiskami pogodowymi, np. gradu). Potem następuje już finalny etap
materializacji zysków, czyli sprzedaż wygenerowanego dobra - prądu. Wtedy kluczowy jest wybór sposobu
sprzedaży energii. Rynek Energii Elektrycznej w Polsce (REE) obfituje możliwymi alternatywami.

Rynek energii elektrycznej jest wyjątkowy, ponieważ wiele mechanizmów finansowych działa w sposób
odmienny. Na innych rynkach nadwyżka podaży nad popytem jest bilansowana poprzez zapasy. Prąd, jako
towar jest handlowany na rynku czasu rzeczywistego, musi być dostarczony w momencie wystąpienia
zapotrzebowania, ponieważ możliwości magazynowania są niewielkie. By ocenić atrakcyjność sprzedaży
energii po danych stawkach, należy przybliżyć strukturę rynku energii elektrycznej. W Polsce, tak jak na
przykład w Kalifornii (USA), Skandynawii i częściowo w Australii wprowadzony został model
zdecentralizowany. Gra popytu i podaży odbywa się nie tylko między podmiotami rynku, ale również między
poszczególnymi jego segmentami i w różnych przedziałach czasowych. Czynniki rynkowe sprzyjają
optymalizacji sposobu pokrycia zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną oraz racjonalizacji ryzyka
handlowego podmiotów uczestniczących w obrocie. Struktura przedmiotowa REE składa się z trzech
segmentów: rynek konkurencyjny, regulowany oraz finansowy. Na rynku finansowym nie dochodzi do
fizycznej dostawy energii. Handluje się kontraktami finansowymi na dostawę energii, po z góry określonej
cenie i wielkości dostawy. Również na tym rynku dochodzi do zabezpieczenia (hedge) transakcji, poprzez
możliwość obrotu instrumentami pochodnymi.

Dylemat postawiony we wstępie rozstrzyga się między wyborem rynku konkurencyjnego a regulowanego, czyli
pomysłem na to, co zrobić z dobrem (wynikiem inwestycji, czyli energią elektryczną). Rynek regulacyjny
(zwany też technicznym) dzieli się na dwa podsektory, w których w jednym przedmiotem obrotu są
regulacyjne usługi systemowe (RUS), umożliwiające przesył zakontraktowanej energii. Drugi to tzw. generacja
wymuszona, co łączy się z koniecznością zapewnienia odpowiedniej niezawodności działania systemu
elektroenergetycznego i dotrzymania jakościowych parametrów w węzłach sieci. Obecnie nadal wiodącą siłą
napędową rynku farm fotowoltaicznych, zwłaszcza tych o mocy około 1 MW, są aukcje OZE. Urząd Regulacji
Energetyki ogłasza, przeprowadza i rozstrzyga aukcje. Wynika to ze stosownych ustaw. Przetargi są ogłaszane
w Biuletynie Informacji Publicznej URE.
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By wziąć w niej udział inwestor zobowiązany jest uzyskać zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji wydawane
przez URE. Kompletny projekt na aukcję zawiera następujące elementy: warunki przyłączenia do sieci lub
umowę o przyłączenie, ważne pozwolenie na budowę, a także schemat instalacji OZE oraz harmonogram
rzeczowo-finansowy. 

Ponadto by wziąć udział w aukcji trzeba dysponować gwarancją bankową lub kaucją – 30 zł za każdy 1 kW
instalacji (czyli 30 tys. za 1MW). Po otrzymaniu dopuszczenia do udziału w aukcji OZE (wydawanym w terminie
30 dni od daty złożenia wniosku) przedsiębiorca może zgłaszać się do kolejnych przetargów URE przez okres
12 miesięcy, jeśli dana instalacja spełnia wymagania tych przetargów. Czasami zaświadczenie jest wydawane
na 6 miesięcy. Zwycięzca aukcji sprzedaje wytworzoną energię na rynku energii za cenę rynkową, 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 akcji nie przysługuje) i jest na bieżąco (w miesięcznych okresach
rozliczeniowych) rozliczane z ujemnym saldem[1].  

Natomiast na rynku konkurencyjnym, można wyróżnić segment kontraktowy, bilansujący i giełdowy.
Kontrakty dwustronne są główną formą handlu detalicznego i hurtowego energią elektryczną, a obrót energią
jest prowadzony bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku w formie zawieranych umów – sprzedaży energii
(USE). Warunki handlowe takiego kontraktu (m.in. ceny sprzedaży/kupna energii elektrycznej, ilość, terminy
dostaw) zależą od wyniku negocjacji między stronami kontraktu. Obrót giełdowy natomiast jest prowadzony
w formie standardowych transakcji lub kontraktów. Dobowo-godzinowy rynek obejmuje transakcje zawierane
w dobie poprzedzającej dobę handlową, i dotyczące poszczególnych godzin tej doby[2]. To tak zwany Rynek
Dnia Następnego (RDN), który jest rynkiem spot (natychmiastowym) dla energii elektrycznej. Na podstawie
stawek giełdowych określane są ceny energii w kontraktach bilateralnych. Spółki na tym rynku mogą w
sposób bezpieczny i czynny domykać na bieżąco swoje portfele zakupów, jak i sprzedaży energii w danych
godzinach w ciągu doby. Na Towarowej Giełdzie Energii istnieją kontrakty roczne, sezonowe, kwartalne,
miesięczne, tygodniowe, dobowe, godzinowe, bazowe, szczytowe oraz poza szczytem. Handel na RDN odbywa
się na jeden oraz dwa dni poprzedzające okres dostawy. Istota rynku bilansującego polega na zabezpieczaniu
nietrafionych prognoz co do przyszłego użytkowania energii: deficyt energii jest dokupywany na rynku
bilansującym, a nadwyżka odsprzedawana. Główne zalety rynku konkurencyjnego to umożliwienie
uczestniczącym w obrocie samodzielny wybór warunków transakcji i dobór partnerów biznesowych, wzrost
konkurencyjności, wiarygodna ocena wartości energii elektrycznej oraz realna wycena firm działających w
sektorze PV. W warunkach gospodarki rynkowej energia elektryczna przestaje być traktowana jako „dobro”
podstawowe, którego dostarczanie jest obowiązkiem przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, a staje się
zwykłym „towarem” będącym przedmiotem handlu.

Raport IEO, „Rynek Fotowoltaiki w Polsce”, edycja VIII, czerwiec 2020
Źródło: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/publikacje/seria-wydawnicza-bibli/jaki-model-rynku-energ/1183,1-Model-rynku-
energii-elektrycznej.html, dostęp: 2021-04-14

1.
2.
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W poprzednim roku maksymalna cena aukcyjna dla instalacji PV wynosiła 268,88 zł, a minimalna 222,87 zł.
Była to cena niższa w porównaniu do oferty z roku 2019. Instalacje powstające w najbliższych kilkunastu
miesiącach będą wytwarzać najtańszą dotychczas energię słoneczną. Spadająca cena wyprodukowanej
energii koresponduje do spadających cen materiałów potrzebnych do wykonania farmy oraz zwiększania ich
sprawności (mocy).

Ceny na aukcjach są w trendzie spadkowym, co z punktu odbiorcy jest korzystne, natomiast mniej atrakcyjne
dla właściciela farmy. Konfrontując to z innym obserwowanym trendem w minionych latach tj. wzrostu
średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym (w trzecim kwartale 2020 roku wyniosła
ona 257,98 zł/MWh, zatem jest to szczyt od 2016 roku (od kiedy powstał system aukcyjny)) możemy dojść do
wniosku, że obiecująca jest sprzedaż energii po zmiennych stawkach rynkowych, ponieważ jest ona nawet
bardziej rentowna niż ta pochodząca z aukcji. I choć nie mamy pewności czy cena ta będzie w przyszłości
wyższa niż ta gwarantowana przez URE, to jednak obecnie widoczna jest taka zależność. Tak więc producent
(czy też właściciel dokumentacji projektowej) energii po uzyskaniu pozwolenia na budowę musi podjąć
strategiczną decyzję czy chce sprzedawać energię po cenach stałych, jednak z niższą marżą lub też wziąć
większe ryzyko rynkowe na siebie i sprzedawać energię po cenach zmiennych. Jak wiemy, ryzyko to może się
opłacić ale będzie powodować większą zmienność przychodów dla takiego właściciela elektrowni PV.

Podsumowując, z jednej strony system aukcyjny niejako gwarantuje w pewien sposób określony zysk na
inwestycji, z drugiej ogranicza go w przypadku rosnących cen energii (abstrahując od wad technologicznych
mogących powodować przerwy w produkcji). Aukcje Prezesa URE są również obciążone wstępną kaucją, która
w przypadku analizowanych farm (do 1 MW) może wynosić nawet do 30 tysięcy. W przypadku farm o większej
mocy, kaucja rośnie proporcjonalnie (potrzeba kapitałowa aby zamrozić środki obrotowe firmy). Ponadto,
udział w aukcji wiąże się z ryzykiem aukcyjnym z powodu wystawienia zbyt wysokiej ceny w porównaniu do
innych oferentów. Tak więc sprzedaż energii na rynku o stawce zmiennej ma swoje duże zalety.

7

2

Wykres nr 2, Ceny zakontraktowane w koszyku aukcyjnym dla instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych w porównaniu z cenami na
rynku konkurencyjnym.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z portalu Globenergia.pl, dostęp: 2021-04-14. 
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Karolina Lenda 
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POBIERZ E-BOOKA >>

Interesujesz się fotowoltaiką i chcesz dowiedzieć się więcej
o farmach fotowoltaicznych? Serdecznie zapraszamy do
pobrania naszego bezpłatnego e-booka edukacyjnego dot.
farm fotowoltaicznych, który stworzyliśmy we współpracy z
ekspertem Sun Farms sp. z o.o.

https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/ebooki/2021-04-13/
https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/ebooki/2021-04-13/


Rynek mieszkaniowy w Polsce jest w fazie ożywienia po wcześniejszym załamaniu. Czynniki
przemawiające za kontynuacją tego trendu to ujemne realne oprocentowanie lokat, szczepienia
przeciwko COVID 19, realizacja odroczonego popytu czy postępująca poprawa sytuacji w gospodarce.
Wraz z popytem na mieszkania rośnie też zapotrzebowanie na materiały wykończeniowe i elewacyjne.
Są one przecież nieodłączne w stosunku do tynku mieszkaniowego. W niniejszym artykule opisano
branżę dekoracyjnych okładzin ściennych i elewacyjnych, jej otoczenie rynkowe i obecne trendy.

W poniższej tabeli przedstawiono
procentowy udział branż w
sektorze budowlanym, na które
jest największy popyt. 

Bardzo duży, bo ponad 17% udział
w rynku miała branża
wykończeniowa. Zdecydowanie
wyprzedziła ona branżę murarską,
dekarską i ocieplania elewacji. 

POTENCJAŁ BRANŻY DEKORACYJNYCH
OKŁADZIN ŚCIENNYCH I ELEWACYJNYCH
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Wykres 1 Procentowy udział branż w sektorze budowlanym w 2020 roku

Źródło:https://www.wielkiebudowanie.pl/go.live.php/PL-H942/raport-rok-2020-
w-budownictwie.html, dostęp dnia 9.04.2021 r.

Zgodnie z raportem GUS w 2020 roku
oddano do użytkowania 221 978 mieszkań.
Liczba ta wzrosła o 7% w stosunku do roku
poprzedniego.

Powierzchnia użytkowa mieszkań
oddanych w 2020 r. wyniosła 19,6 mln m2,
czyli o 6,9% więcej niż w roku 2019, a
przeciętna powierzchnia użytkowa 1
mieszkania osiągnęła wartość 88,5m2. Na
poniższym wykresie przedstawiono liczbę
oddanych do użytkowania mieszkań w
latach 2015 – 2020.

Wykres 2 Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w latach 2015 – 2020.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów GUS



Średnioroczny wzrost liczby oddanych do użytku mieszkań w latach 2015 - 2020 wynosił 8,48%.

Na podstawie bezpośredniego badania punktów sprzedaży oraz analizy źródeł wtórnych, IBP Research
prognozował, że rynek dystrybucji materiałów budowlanych zakończy 2020 rok sprzedażą ok. 53 mld zł. Na
wartość tą składają się wszystkie materiały budowlane, które są sprzedawane przez pośredników handlowych.
Jednocześnie część tych kategorii produktów, niezależnie trafia bezpośrednio od producentów do
wykonawców budowlanych (co tworzy dodatkowe ok. 10 mld zł). Rok 2020 miał przynieść zwiększenie
sprzedaży o 2 – 3%.[1]    

Rynek dystrybucji tworzą: hurtownie i składy ogólnobudowlane, hiper/supermarkety budowlane oraz sklepy
specjalistyczne. W latach 2010-2018 udział hurtowni spadł z 55% do 49%, udział sklepów specjalistycznych z
9% do 6,5%, tymczasem udział hiper/supermarketów wzrósł z 36% na 44,5%.

Wśród sieciowych marketów budowlanych liderami są Castorama i Leroy Merlin (łącznie 56% rynku), kolejne
36% należy do Obi, Mrówki i Bricomarche; a resztę segmentu uzupełniają sklepy Merkury Market, Bricoman,
Majster i Pszczółka.

Tymczasem w obszarze hurtowni ogólnobudowlanych i sklepów specjalistycznych, zdecydowanie dominują
Grupa PSB i Sieć Budowlana.pl (razem 31%), po kilka % rynku mają: Grupa Handlo-Budowa, Majster
Budowlane ABC, Grupa 3W, SIG, Grupa PHMB, oraz sieci hurtowni instalacyjno-sanitarnych: BIMS Plus,
Onninen, Grupa ABG.

Rynek dystrybucji materiałów budowlanych odnotował w ostatnich latach wzrosty. Na poniższym wykresie
przedstawiono jego wartość w latach 2015 – 2020.
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IBP Research, Rynek dystrybucji materiałów budowlanych w Polsce. Edycja 2020 rok, https://www.obud.pl/art,21865,rynek-dystrybucji-
materialow-budowlanych-w-2020-r-,d_wnetrza, dostęp dnia 9.04.2021 r.

1.

Wykres 3 Rynek dystrybucji materiałów budowlanych w latach 2015 – 2020 (mld zł).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów IBP Research

Wartość rynku dystrybucji materiałów budowlanych rosła w okresie pięciu ostatnich lat w tempie 5,78%
średniorocznie.

Jak wskazano powyżej, w latach 2015 – 2020 nastąpił wzrost zarówno liczby rocznie oddawanych do
użytkowania mieszkań, jak i rynku dystrybucji materiałów budowlanych. Można z dużym
prawdopodobieństwem oczekiwać, iż wzrostowi rynku mieszkaniowego towarzyszyło będzie zwiększenie
popytu na materiały budowlane. 



Ewentualne pogorszenie sytuacji na rynku mieszkaniowym mogłoby wpłynąć negatywnie na rynek materiałów
budowlanych (w tym wykończeniowych). Okładziny to rodzaj dekoracyjnego materiału do pokrywania ścian,
który nadaje im  zupełnie inny wygląd. Pomagają zachować równowagę między środowiskiem zewnętrznym i
wewnętrznym budynku i są zaprojektowane tak, aby jednocześnie spełniać wymagania estetyczne i
funkcjonalne. Okładzina jest wykonana w oparciu o wymagania eksploatacyjne budynku. Rośnie
zapotrzebowanie na systemy okładzinowe o odporności ogniowej, termicznej, wodoszczelności i
dźwiękochłonnych. Na rynku preferowane są innowacyjne, ekologicznie materiały okładzinowe, ponieważ
konsumenci coraz bardziej troszczą się o środowisko. 

Materiały okładzinowe posiadają liczne zalety w porównaniu np. z farbami. Na przykład wymagają niewielkiej
konserwacji, co prowadzi do zmniejszenia ogólnych kosztów. Ponadto wykorzystanie materiałów
okładzinowych zapewnia trwałość większą niż w budynkach wykończonych farbą ścienną. Dzięki materiałom
okładzin ściennych i elewacyjnych budynki są odporne na warunki atmosferyczne i czynniki zewnętrzne, takie
jak światło słoneczne, deszcz i wiatr. Do głównych wad materiałów okładzinowych należy ich dość wysoka
cena oraz to, że wymagają wysokich kosztów pracy. Wyżej wymienione powody mogą być  kluczowymi
czynnikami hamującymi wzrost globalnego rynku okładzin ściennych.

Globalny rynek okładzin jest podzielony na segmenty ze względu na miejsce zastosowania, rodzaj materiału,
sektor odbiorców końcowych oraz regiony geograficzne. Pod względem miejsca zastosowań rynek okładzin
obejmuje segmenty okładzin ściennych, dachowych, okiennych oraz inne (w tym świetliki, otwory
wentylacyjne i rynny). Dominującym segmentem rynku są okładziny ścienne. Przewiduje się, że segment ten
będzie rósł najszybciej ze względu na takie czynniki, jak rosnąca koncentracja klientów na zrównoważonym
budownictwie (szereg działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu budynków na środowisko
w całym ich cyklu życia) i wzrost znaczenia estetyki budynków.

Biorąc pod uwagę podział rynku na regiony geograficzne, można spodziewać się, że światowy rynek
materiałów okładzinowych zostanie zdominowany przez region Azji i Pacyfiku, gdzie jego wzrost będzie
najszybszy. Rozwój tamtejszego rynku wspierany jest przez rosnący popyt z krajów, takich jak Chiny, Indie i
Japonia. Oczekuje się, iż rosnąca populacja i urbanizacja będzie wzmagać popyt na prace budowlane, co z
kolei zwiększy zużycie materiałów okładzinowych. Czynnikiem przemawiającym za rozwojem rynku we
wskazanych krajach jest też wzrost dochodu rozporządzalnego mieszkańców. Wzrost rynku okładzin
oczekiwany jest również w Ameryce Północnej i w Europie Zachodniej. Czynnikiem wspierającym rynek w
Ameryce Północnej byłby wzrost popytu na mieszkania wśród pokolenia tzw. millenialsów. W Europie
Zachodniej duży nacisk kładziony jest na wykorzystywanie materiałów ekologicznych w budownictwie.

Odbiorcami końcowymi rynku okładzin ściennych są
zarówno użytkownicy mieszkań, jak i instytucje. Część
rynku stanowią projekty infrastrukturalne i prywatne
inwestycje. Branża dekoracyjnych okładzin ścienno –
elewacyjnych to przede wszystkim następujące produkty:
płytki z cegły, sztuczne płytki z cegły, kamień sztuczny i
naturalny, drewno i imitacja drewna, klinkier (w cegłach
lub płytkach), beton architektoniczny, okładziny z
kompozytów oraz tynki dekoracyjne (np. tynk beton
architektoniczny czy stiuk wenecki). Materiały
okładzinowe działają przede wszystkim jako warstwa
ochronna / izolacyjna i chronią powierzchnie przed
wilgocią i innymi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. 

11

Przykładowa aranżacja  lokalu mieszkalnego z wykorzystaniem
płytek z cegły
Źródło: https://retrocegla.pl/, dostęp: 2021-04-14



Pomagają również w zwiększaniu wydajności budynku. Jednym z najczęściej stosowanych materiałów
okładzinowych jest winyl. Popularność oklein winylowych wynika z niskich kosztów i dużej dostępności. 

Swoje pięć minut ma też cement włóknisty, który jest materiałem kompozytowym do zewnętrznego
wykończenia budynków. W przeciwieństwie do powierzchni otynkowanych, fasady wyłożone cementem
włóknistym są bardziej trwałe i odporne na warunki atmosferyczne, zapewniają lepszą izolację termiczną.
Dużą zaletą tych produktów jest łatwość montażu i różnorodność dostępnych wzorów. Okładziny wykonane z
cementu włóknistego zapewniają bezpieczeństwo pożarowe, ponieważ cement jest materiałem niepalnym.
Powierzchnie z cementu włóknistego mogą naśladować różne tekstury. Najbardziej popularne są produkty
imitujące drewno, kamień dekoracyjny i cegłę. Cement włóknisty powstał w Japonii na przełomie XIX i XX
wieku i ten kraj pozostaje liderem w jego wytwarzaniu. Do głównych producentów należą Kmew i Nichiha,
spółki z grupy Panasonic. Płyty z cementu włóknistego ww. producentów znalazły zastosowanie na ścianach
zewnętrznych wielu budynków na całym świecie.

Kolejnym materiałem okładzinowym są płytki przypominające kamień, wykonane z betonu lub gipsu. Można
wykorzystywać je zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. Polscy producenci kamienia
dekoracyjnego osiągnęli silną pozycję na europejskim rynku.

Szeroki asortyment Stegu jest dostępny m.in. w największych sieciach marketów budowlanych zarówno w
Polsce, jak również poza jej granicami, m.in. HAGEBAU, HELLWEG, OBI w Niemczech, CASTORAMA,
BRICODEPOT, LEROY MERLIN we Francji, BYGGMAX w Szwecji, OBI na Węgrzech, SENUKU na Litwie i w innych
punktach sprzedaży we Włoszech, Czechach, Słowacji, w Austrii i Rumunii. 

Innym polskim producentem płytek dekoracyjnych jest Incana S.A. z siedzibą w Ścinawie - https://incana.pl.
Spółka od 2011 roku notowana jest na NewConnect. Posiada w swojej ofercie kamień i cegły dekoracyjne do
zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Przychody spółki w 2020 roku wyniosły 25 mln zł, a zysk netto ok.
1,5 mln [3]. 

Po skorygowaniu o otrzymane przez spółkę wsparcie z tytułu pandemii COVID zysk netto wyniósłby ok. 940
tys. zł. Produkty spółki sprzedawane są w krajach Europy Środkowej i Zachodniej. Od dnia debiutu akcje
Incana S.A. zyskały około 252%.
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2. Sprawozdanie finansowe Stegu Sp. z o.o. za 2019 rok.
3. Incana S.A. Raport okresowy za czwarty kwartał 2020 roku.

Jednym z wiodących polskich producentów kamienia
dekoracyjnego jest Stegu Sp. z o.o. z siedzibą w Jełowej
koło Opola - https://stegu.pl. Spółka powstała w 1993
roku i początkowo specjalizowała się z produkcji płytek
cegłopodobnych, które znajdują się w jej ofercie do dziś.
W 1998 roku zostały wprowadzone do oferty płytki
imitujące kamień dekoracyjny a w 2013 roku panele
ścienne z naturalnego drewna. W 2019 roku spółka
wprowadziła na rynek markę Mollis – dekoracyjne
panele tapicerowane. Spółka STEGU Sp. z o.o. osiągnęła
w 2019 roku ponad 100 mln przychodów i ok. 1,5 mln
zysku netto [2]. Stegu dysponuje jednym z
najnowocześniejszych zakładów produkujących płytki
dekoracyjne i elewacyjne na świecie.

Przykładowa aranżacja  lokalu mieszkalnego z wykorzystaniem
kamienia dekoracyjnego
Źródło: https://stegu.pl/produkt/kenya/, dostęp: 2021-04-14
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Spośród materiałów, z których wykonywane są okładziny ścienne i elewacyjne dużą popularnością cieszy się
cegła rozbiórkowa. Wiodącym producentem płytek wykonanych z XIX-wiecznej cegły jest spółka Retro S.A.
Należąca do niej marka https://retrocegla.pl/ prowadzi działalność od 2014 roku. Spółka pozyskuje cegłę z
rozbiórki budynków powstałych w latach 1850-1930. Następnie cegła jest cięta na mokro i w wyniku tego
procesu powstają płytki ścienne. Spółka prowadzi sprzedaż swoich produktów głównie w kanale e-commerce.
Odbiorcami są zarówno osoby fizyczne, jak i spółki. 

Spółka planuje dokonanie automatyzacji i robotyzacji dotychczasowej produkcji płytek ze starej cegły
rozbiórkowej zwiększającej jej efektywność przy obniżeniu kosztów pracy oraz zakup i uruchomienie nowej
linii produkcyjnej dedykowanej wyrobom dekoracyjnym z betonu. Dzięki rozszerzeniu zakresu działalności
spółka będzie mogła skierować swoją ofertę do klientów akceptujących niższy pułap cenowy oraz
uczestniczyć w przetargach inwestycji infrastrukturalnych. Planowane jest także utworzenie podmiotów
zależnych za granicą, m.in. w Niemczech, które będą prowadzić sprzedaż na tamtejszym rynku. Wzrosną też
wydatki na promocję wyrobów spółki w serwisach internetowych.

Retro S.A. planuje także zadebiutować na NewConnect w 2021 roku.

OPRACOWANIE

Piotr Krasuski
Manager Inwestycyjny

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBINAR >>

Zainteresował Cię powyższy artykuł i chcesz dowiedzieć się
więcej? Zachęcamy do rejestracji na webinar edukacyjny,
podczas którego eksperci z Retro S.A. opowiedzą o
potencjale inwestycyjnym  branży wykończeniowo-
dekoracyjnej. 

https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/kalendarz-webinarow/https:/www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/kalendarz-webinarow/2021-04-20/
https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/kalendarz-webinarow/2021-04-20/


ZIELONA OBLIGACJA – to instrument finansowy w formie dłużnego papieru wartościowego, którego emisja
związana jest z pozyskaniem kapitału na finansowanie lub refinansowanie korzystnych dla środowiska
projektów inwestycyjnych.

EMITENT ZIELONYCH OBLIGACJI – to podmiot gospodarczy, czyli: skarb państwa, jednostka   samorządu
terytorialnego, instytucja ponadnarodowa, spółka prawa handlowego, pozyskująca w ten sposób środki na
realizację korzystnych dla środowiska projektów inwestycyjnych.

RAMY ZIELONYCH OBLIGACJI – to dokument poprzedzający emisję sporządzony przez Emitenta
(samodzielnie bądź przez zewnętrznego doradcą na jego rzecz), mający na celu przekonanie inwestora o
zgodności planowanej oferty z zasadami emisji zielonych obligacji. Podlegający obligatoryjnej ocenie w
formie tzw. drugiej opinii. 

Trochę historii… i współczesności 

Kiedy pod koniec ubiegłego wieku problemy ochrony środowiska i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
zaczęły stawać na agendzie spotkań najważniejszych polityków i instytucji naszego globu, wydawało się, że
dynamiczny (i szeroki) rozwój tego rodzaju form finansowania jest już tylko kwestią czasu, i to, dodajmy czasu
bardzo krótkiego. Tak się jednak nie stało, a głównych tego przyczyn upatrywać zapewne należy w
czynnikach, które zwykło się określać - sprzyjającym lub nie - klimatem inwestycyjnym. Ten zaś, co jakiś czas
bywał mocno zakłócany kolejnymi seriami wstrząsów rynkowych. Przypomnijmy więc, że w 1994 r., czyli w
dwa lata po historycznym Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro, mieliśmy kryzys meksykański (tzw. ,,kryzys
tequila”). Kolejny Szczyt w japońskim Kioto odbywał się w tym samym 1997 r., w którym akurat wybuch kryzys
azjatycki, obejmujący wpierw Tajlandię, a potem rozlewający się na Malezję, Indonezję, Filipiny oraz Singapur
i Koreę Południową.

W tej sytuacji kluczowe stają mechanizmy oraz instrumenty realizacji tego celu. Obserwowany  po 2015 r.
dynamiczny rozwój rynku zielonych obligacji wskazuje, że tego rodzaju papiery wartościowe stają się jednym
z wiodących sposobów finansowania energetycznej transformacji, tak na szczeblu międzynarodowym, jak i
krajowym. Już sama skala wyzwań związanych z przebudową naszego bilansu energetycznego jakby
predysponuje Polskę, aby stać się jednym z liderów tego rynku w Europie. Nie sposób oprzeć się bowiem
refleksji, że przy całej swojej specyfice - zielone obligacje nie są jakimiś ,,Himalajami” rynku kapitałowego. W
rzeczywistości są ,,zwykłe” obligacje ubrane w zielony kostium, który w możliwie najbardziej zwięzły i
przystępny sposób staramy się w tym miejscu przybliżyć. 

Zwrot klimatyczny, którego Unia Europejska jest globalnym liderem, uruchamia lub przyśpiesza szeroki
wachlarz różnych procesów przyczyniających się do realizacji Zielonego Ładu. Takiego zatem modelu
funkcjonowania unijnej i krajowej gospodarki, który pod względem emisji gazów cieplarnianych do
środowiska w połowie tego stulecia osiągnąć ma (w porównaniu z bazowym 1990 r.) poziom: zero!

ZIELONE OBLIGACJE – INSTRUMENT
ENERGETYCZNEJ TRANSFORMACJI 

DLA WSZYSTKICH 
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Rok później rozsypał się rosyjski rynek finansowy, będący też przysłowiowym gwoździem do trumny Long –
Term Capitl Management. Funduszu hedgingowego znanego z merytorycznego wsparcia, jakiego udzielali mu
dwaj nobliści z ekonomii: Myron Scholes (ten od modelu Blacka – Scholesa) i Robert C. Merton. 

U progu XXI stulecia rynki przeżyły pęknięcie bańki internetowej (tzw. ,,doc – com bubble”), a na przestrzeni lat
2007 - 2008 r. posypał się amerykański rynek kredytów hipotecznych, z nad wyraz bolesnymi, opóźnionymi
konsekwencjami dla Europy Zachodniej i jej Stefy Euro w latach 2010 – 2011. Nie bez znaczenia w omawianym
kontekście jest też i to, że ten największy wstrząs finansowy od czasów Wielkiej Depresji z 1929 r. miał podłoże
w ,,toksycznych” papierach dłużnych. 

Szczególnego jednak na tym tle znaczenia, wpisującego się zresztą w powszechnie znaną postępowość
Kalifornii, nie tylko na tle USA, nabiera pionierska decyzja mieszkańców i władz samorządowych San Francisco
z 2001 r., o dokonaniu zmian regulacjach umożliwiających emisję przychodowych obligacji (ang. Revenue
Bond) klimatycznych. Zwanych potem ,,słonecznymi” (ang. solar bond), gdyż przedmiotowo ich emisja
ukierunkowana była na zwiększenie wykorzystania odnawialnych, a zasadniczo solarnych źródeł energii. 

Kiedy więc teraz w warunkach największej z kolei od czasów tzw. ,,hiszpanki” pandemii, jeśli nawet nie
większej, bo ciągle niestety ona przecież trwa, rynek zielonych obligacji bije rekordy zainteresowania i osiąga
skumulowaną wartość emisyjną przekraczającą bilion dolarów (ang. trillion), to uzasadnionym wydaje się
stwierdzenie, iż dzieje się tak w dużej mierze dlatego, że po obu stronach rynku mamy do czynienia z daleko
idącą świadomość ponadczasowego celu.  Związanego z chęcią partycypacji w wysiłkach na rzecz
zapobiegania urzeczywistnieniu się ryzyka poniesienia nieodwracalnych zmian środowiskowych. Takich więc,
które nie da się realnie wycenić, a na które przez pryzmat rynków finansowych spojrzano w San Francisco już
dwadzieścia lat temu. Jeśli świat wreszcie zaczął patrzeć na rzeczywistość w ten sposób, to Polska nie
powinna mieć w tym względzie za dużo sobie do zarzucenia. O ile pierwszym międzynarodowym emitentem
zielonych obligacji był w 2007 r. Europejski Bank Inwestycyjny, to pierwszym krajem, który tego dokonał jako
instytucja Skarbu Państwa była w 2016 r. właśnie Polska. 
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Wykres 1 Skumulowane wartości wyemitowanych w skali świata
emisji zielonych obligacji w latach 2007 – 2020 (mld zł).

Źródło: Climate Bonds Initiative 

W tym samym roku, w którym rynek zielonych obligacji
znacznie zwiększał już swoją masę, jednym z
emitentów stał się też Apple. W przypadku tej akurat
spółki było to o tyle też istotne, że przez lata Apple nie
miał potrzeb związanych z finansowaniem się
dłużnymi papierami wartościowymi, a przez to nie
legitymował się stosowną oceną ratingową. W
rezultacie zdarzało się, że wiele podmiotów
zbiorowego inwestowania, w tym również np. nasze
TFI czy OFE, miały po prostu skrępowane ręce, gdyż ich
regulaminy zakazywały nabywania aktywów nie
objętych ratingami. 

Zielone standardy 

Rynek zielonych obligacji od strony formalnej znajduje się w procesie zaawansowanej, ale przejściowej,
standaryzacji. Oznacza to, że przynajmniej na razie obowiązują nie tyle obligatoryjne zapisy, co przede
wszystkim fakultatywne - zalecenia i zwyczaje. Wiele by mogło przemawiać za tym, aby taka właśnie, w dużej
mierze samoregulująca się, oddolna formuła pozostała też jako docelowa.



Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynków Kapitałowych (ICMA) – Standard Green Bond Principles (GBP –
ICMA), 
Technical Expert Group (TEG) Unia Europejska – Unijny Standard Zielonych Obligacji (EU GBS), 
Climate Bonds Initiative – Climate Bonds Standard, 
Inne (np. agencje ratingowe)

pro-środowiskowy cel emisji, wraz ze sposobem jego określenia (tj. autonomicznie przez organy spółki,
kolegialnie tzn. przez przedstawicieli przedsiębiorstwa lub/i przy pomocy zewnętrznego ,,zielonego
doradcy”), 
charakterystykę procesu wykorzystania pozyskanych środków finansowych, 
procedurę poddania się zewnętrznej ocenie (tzw. Druga opinia), 
charakterystykę procedur rachunkowych (osobno prowadzone subkonto dla zielonych obligacji) wraz ze
sposobami administrowania i nadzoru na pozyskanymi z emisji środkami finansowymi, 
procedurę raportowania (w trakcie okresu finansowania np. w formie trzeciej Opini oraz po jego
zakończeniu). 

Na gruncie praktyki międzynarodowej, a zwłaszcza europejskiej - instytucjami wyznaczającymi w tym zakresie
standardy są przede wszystkim: 

Wśród ww. instytucji najbardziej zaawansowaną, a zarazem posiadającą najbogatsze doświadczenia w
zakresie opracowywania zalecanych procedur ,,zazielenienia” instrumentów finansowych jest pierwsza z
wymienionych, z siedzibą w Zurychu. Notabene jest ona też członkiem unijnej Technical Expert Group. W tym
miejscu warto zwrócić uwagę na to, że przy daleko idących podobieństwach standaryzacyjnych wybór
któregoś z oferowanych może mieć bardzo konkretne znaczenie. Przykładowo, zasady zalecane przez GBP –
ICMA dopuszczają możliwości refinansowanie poniesionych nakładów bez określonych ram czasowych,
natomiast inne mogą, jak np. EU – GBS ograniczać taki okres czasu do 3 lat.  

Według sformułowanych i proponowanych przez GBP – ICMA rozwiązań istota działań polega na tym, że
oprócz standardowych czynności związanym przygotowywanie ,,zwykłej” emisji obligacji, pojawiają się
dodatkowe podmioty, czynności i dokumenty. Razem tworzą one wspomniany powyżej zielony ,,kostium” w
który obrany zostaje przygotowany do emisji instrument finansowy. Jego opis w formie Ram Zielonych
Obligacji, czyli komplementarnego obok dokumentu emisyjnego (prospektu, memorandum) w szczególności
zawiera:  

Należy przy tym zaznaczyć, że raz (a dobrze) wykrojone Ramy Zielonych Obligacji mogą być wykorzystane w
kontekście kolejnych emisji tego rodzaju instrumentów finansowych. W dużej mierze dlatego, że katalog
celów jest nie tylko szeroki, ale też ciągle otwarty. Zdaniem Ekspertów z Instytutu Odpowiedzialnych
Finansów - dotychczasowe doświadczenia wskazują, że: 

"zielone obligacje dobrze nadają się do realizacji projektów, które generują stałe choć relatywnie nieduże
dochody i są rozłożone w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym. (…) Idealnym projektem do sfinansowania tego
rodzaju instrumentem jest średnio i długoterminowy projekt ekologiczny (np. słoneczny, wiatrowy) o stałych,
niekoniecznie dużych przepływach finansowych…"
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odnawialne źródła energii (produkcja, przesyłanie, magazynowanie, urządzenia i produkty), 
efektywność oraz poprawa efektywności energetycznej (np. w ciepłownictwie), inteligentne sieci
energetyczne, 
ograniczenie i kontrola zanieczyszczeń, np. w zakresie emisji gazów cieplarnianych, remediacji gleby,
recykling odpadów obejmujących energooszczędne i efektywne pod względem emisji przekształcanie
odpadów w energię elektryczną, polityka rolna i środowiskowa – tzw. zrównoważone rolnictwo (np.
uprawy, hodowla zwierząt), biologiczna ochrona roślin, kropelkowe nawadnianie, akwakultura, zalesianie,
ochrona lub/i odtwarzanie naturalnego krajobrazu, 
ochrona bioróżnorodności lądowej i wodnej (zwłaszcza terenów przybrzeżnych i zlewiskowych), 
gospodarka wodna, w tym gospodarowanie ściekami; infrastruktura wody pitnej, retencja, ograniczenie
zagrożeń powodziowych, 
czysty transport – elektromobilność w motoryzacji, kolejnictwie, różne formy transportu
niezmotoryzowanego (bez emisyjnego), multimodalność itp., 
zielone budownictwo – budynki spełniające standardy i wymogi certyfikacji na szczeblu regionalnym,
krajowym czy międzynarodowym, 
produkty, technologie produkcji oraz procesy wydajne ekologicznie lub dostosowane do tzw. gospodarki
obiegu zamkniętego, 
analiza i pomiar klimatu, np. systemy i technologie umożliwiające monitorowanie klimatu i zagrożeń
pogodowych bądź ich ulepszanie, czy wspieranie. 

Wśród tych celów emisyjnych, które podpowiada teoria i praktyka rynku zielonych obligacji można
wyszczególnić następujące:
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Wykres 1 Skumulowane sektorowe wykorzystanie wpływów z emisji
zielonych obligacji za okres 2007 – 2020

Źródło: Climate Bonds Initiative 

audytorzy tzw. Wielkiej Czwórki”, 
agencje ratingowe, 
instytucje certyfikujące, 
firmy doradcze specjalizujące się w problematyce
zrównoważonego rozwoju (np. w raportowaniu
niefinansowym), 
ośrodki naukowo – badawcze. 

O ile sprecyzowanie celów emisji zielonych obligacji
nie musi się odbywać przy zaangażowaniu tzw.
,,zielonego doradcy” to taki w roli audytora pojawia się
już koniecznie, aby wydąć wspomnianą już wcześniej
Drugą, a czasem też Trzecią opinię w kwestii
zweryfikowania rzetelności przedłożonych Ram
Zielonych Obligacji. Może on być również tym, który
pojawia się na etapie bieżącego oraz po emisyjnego
raportowania. Według standardów tak GBP – ICMA, czy
EU – GBS,  podmiotami do tego najbardziej
preferowanymi są w szczególności: 

ZIELONE OBLIGACJE MOGĄ BYĆ DLA WSZYSTKICH 

Jedną z cech odróżniających rynek kapitałowy od innych obszarów gospodarki, jest jego powszechna
otwartość wynikająca m.in. z braku gorsetu patentowego. Jeśli więc jakiś produkt generuje popyt, to często
pozostali uczestnicy tego rynku przy właściwym jego ,,skalibrowaniu” mogą go też z powodzeniem
wykorzystywać gdzie indziej i na niższych poziomach funkcjonowania życia gospodarczego. 



Nie ulega przecież wątpliwości, że sukces w postaci przeprowadzenia skutecznej transformacji energetycznej,
dla której istotnym instrumentem wsparcia mogą być też zielone obligacje, zależeć będzie też od tego na ile w
proces ten zaangażowany zostanie sektor małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Tym bardziej, że dostrzegamy tu pewne obiecujące analogie z początków naszej transformacji. Kiedy w
połowie lat 90. zeszłego stulecia rodził się w Polsce rynek obligacji komunalnych, to nie brakowało również i
takich opinii, że jeśli już jakoś się rozwinie, to będzie on domeną największych miast czy województw. Z
czasem okazało się, że owszem metropolie sięgnęły po ten sposób finansowania, lecz pierwszą tego rodzaju
emisję przeprowadził w 1996 r. Ostrów Wielkopolski, a wkrótce, w awangardzie emitentów municypalnych
papierów wartościowych znalazła się też wielkopolska wiejska gmina Mieścisko.

W tej sytuacji absolutnie nie jest dla nas zaskoczeniem, że pierwszym emitentem zielonych obligacji wśród
jednostek samorządu terytorialnego stał się na jesieni 2020 r. ,,skromny” Grudziądz, a nie któraś z
wielkomiejskich aglomeracji.  Grudziądzkie przedsiębiorstwo komunalne Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnie
wyemitowały zielone obligacje przychodowe (na kwotę 63,2 mln zł) na finansowanie i refinansowanie
inwestycji chroniących środowisko. W opinii ekspertów DNB Bank Polska, który współuczestniczył w tej emisji
(i ją nabył): gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19 mogą przyczynić się do wzrostu
zainteresowania tematyką ESG, a co za tym idzie inwestowaniem w zielone obligacje.

18

OPRACOWANIE

Zespół Analiz
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.



Część megatrendów była obecna w naszym życiu, najbardziej oczywisty przykład to digitalizacja codziennego
życia i gospodarki. Wykorzystywana wcześniej, z powodu pandemii przyśpieszyła i uzyskała nową, masową
skalę, upowszechniając się między innymi w pracy, szkolnictwie, w formie zakupów zdalnych. Rola sklepów
tradycyjnych raczej będzie malała na korzyść gigantów w handlu online, takich jak Allegro, Amazon.

Kolejny trend, który zrewolucjonizował świat, jest związany z medycyną i uwidocznił się w wyścigu po
szczepionki, gdzie dzięki olbrzymim inwestycjom, głównie państwowym udało się w niezwykle krótkim czasie
opatentować i wdrożyć szczepionki przeciw covidowi. Pokazało to, że ogromne inwestycje mogą pomóc
osiągnąć odpowiednie efekty. Dało to też inwestorom do myślenia, widzimy, jak docenili oni branżę
medyczną. Segment medyczny uzyskał ogromne globalne środki z budżetów państw, ale też ze strony
inwestorów, którzy w okresie pandemii chętnie inwestują w biotechnologiczne spółki medyczne. 

Kolejny temat, który jest w w centrum zainteresowania w ostatnich miesiącach, to transformacja
energetyczna. Bardziej związana ze zmianą władzy w USA niż z pandemią, staje się coraz popularniejsza i
uzyskuje ogromna skalę. Energia ekologiczna jest coraz powszechniej oczekiwana i wymagana, obserwujemy
duże zainteresowanie inwestorów wszelkimi takimi inwestycjami. Inwestowanie w ESG* (ang. environmental,
social, governance) jest związane z transformacją energetyczną, ale jest pojęciem szerszym. Powstają liczne
fundusze, które w swoich mandatach obierają sobie za cel inwestowanie w spółki lokowane wysoko w
rankingach ESG. Coraz więcej spółek w swoich prezentacjach zamieszcza odpowiednie informacje i szczyci się
postępowaniem zgodnie z wytycznymi ESG. To się już zmieniło, wcześniej nie było to tak powszechne w
obecnej skali.

W Esaliens zarządzamy aktywami, skupiając się, między innymi, na przedsiębiorstwach w trzech rodzajach
działalności: wytwarzania i dystrybucji żywności, produkcji i technologii rolnych oraz pozyskiwania,
uzdatniania i dystrybucji wody.

Globalne megatrendy w ostatnich miesiącach bardzo mocno się pozmieniały i przyspieszyły,
wzbudzając ogromne zainteresowanie inwestorów, którzy poszukują okazji inwestycyjnych. Aktywność
części branż w czasie pandemii została w dużej mierze ograniczona lub nawet wyłączona, ale część z
nich skorzystała na sytuacji, a popyt na ich usługi się zwiększył. W aspekcie spotkań zespołu
zarządzającego ze spółkami, świat paradoksalnie się przybliżył. Efektywne spotkania nawet z
najodleglejszymi spółkami można odbywać wirtualnie, przez telekonferencje, dużo więcej spółek
można poznać i jest to łatwiejsze, mniej kosztowne i nie tak czasochłonne jak jeszcze rok temu. 

POMYSŁY INWESTYCYJNE W
GLOBALNYCH MEGATRENDACH
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*ESG jest to inwestowanie według kryteriów środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym (ang. Environmental, Social,
Governance). Firmy spełniające zasady ochrony środowiska naturalnego, dbające o relacje z szeroko pojętymi interesariuszami oraz zarządzające
w sposób etyczny i transparentny, świadome społecznej odpowiedzialności biznesu, mają potencjał by maksymalizować swoje wyniki, również w
pozafinansowych obszarach. Integracja ESG do analizy finansowej pozwala długofalowo kreować wartość, z której wymierne korzyści będą
osiągać wszystkie grupy interesariuszy.



Stawiamy zatem na trzy – naszym zdaniem - najbardziej podstawowe megatrendy, które dotyczą bądź będą
dotyczyć praktycznie każdego człowieka. Zakładamy, że z czasem zmieni się sposób korzystania z powyższych
dóbr, co daje szansę wysokich zwrotów z inwestycji. Oczywiście są pewne czynniki ryzyka, natomiast
wspomniane trzy procesy wydają się niezagrożone jakimiś przeciwnościami. 

Ciężko sobie wyobrazić, żeby coś miało je zahamować. Zidentyfikowaliśmy najbardziej oczywiste trendy, które
wspiera wzrost demograficzny na świecie. Każdy człowiek potrzebuje żywności i picia. Do tego dochodzą
zmiany klimatyczne - zmienia się nieco geografia, przesuwają się strefy klimatyczne, co rodzi wyzwania przed
producentami żywności i dostawcami wody. Trzeci obszar to zmiany kulturowe, odnoszące się do
wspomnianych trzech gałęzi gospodarki. Chodzi m.in. o rosnącą liczbą wegetarian czy poszukanie
zamienników do produkcji mięsa.
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O NAS

Prowadzimy w pozyskiwaniu kapitału

Jesteśmy Firmą Inwestycyjną umożliwiającą naszym Klientom i Partnerom pozyskiwanie oraz inwestowanie
kapitału. Na bazie wieloletniego doświadczenia naszego zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, dostarczamy
rozwiązania dostępne na rynku kapitałowym 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. 

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

NABYWANIE AKCJI 
 

Przeprowadziliśmy emisję akcji
Emitentów z sektora gamingowego,

medycznego, med-techowego, rynku
OZE czy finansowego, 

w zróżnicowanych typach transakcji.

Prowadzimy bardzo staranną selekcję oferowanych papierów wartościowych. Zwracamy uwagę na wszelkie
parametry oferowanych instrumentów, dbając przede wszystkim o potencjał pomnożenia kapitału Inwestorów.
Proponujemy nabywanie: obligacji i akcji w przygotowanych przez Dom Maklerski ofertach, obligacji i akcji w
emisjach przygotowanych przez inne firmy inwestycyjne, w których Dom Maklerski jest członkiem konsorcjum
oferującego oraz certyfikatów inwestycyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ).

NABYWANIE OBLIGACJI 
 

Specjalizujemy się w emisji obligacji
Emitentów zarówno dla sektora

nieruchomościowego, rynku OZE, 
 jak i rynku pożyczkowo-

windykacyjnego.

OFERTA FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH 

 
Umożliwiamy Inwestorom

obejmowanie certyfikatów z szerokiej
oferty FIZ, FIO oraz SFIO. 
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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 8.306.691,00 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.
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