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Szanowni Państwo, 

zapraszam do zapoznania się z czerwcowym wydaniem
newslettera PCDM. W bieżącym numerze, znajdą Państwo artykuł,
opisujący model współpracy spółek na rynku gier symulacyjnych
przygotowany przez Piotra Krasuskiego - Maganera
Inwestycyjnego PCDM. Artykuł ten może być dla Państwa
niezwykle interesujący w związku z aktualnie prowadzoną przez
nasz Dom Maklerski Emisją Akcji Serii B Forestlight Games S.A.
Szczegóły związane z ofertą znajdą Państwo na naszej stronie
internetowej w zakładce Emisje (LINK). Zachęcam również do
zapoznania się z drugim artykułem przygotowanym przez nasz
Dział Analiz - Czy zabezpieczenie hipoteczne jest aż tak koszerne?
- w którym poruszamy aspekt obciążenia hipotecznego -
uznawanego za jedno z najbardziej pewnych i
rozpowszechnionych form zabezpieczenia długu udzielonego
przez wierzyciela. 

Jest mi niezmiernie miło móc poinformować, że wychodząc
naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w tym miesiącu otworzyliśmy
Punkt Obsługi Klienta Prosper Capital Dom Maklerski S.A. w
Toruniu. Serdecznie zapraszamy do naszego oddziału od
poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 - 19:00. 

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. 

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

WSTĘP

Piotr Teleon
Prezes Zarządu 
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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PLAYWAY – JAKO PODMIOT UNIFIKUJĄCY 

PlayWay S.A. (dalej również jako unifikator, spółka) jest jedną z największych spółek gamingowych w
Polsce. Jej kapitalizacja na dzień 15 czerwca przekracza 3,22 mld zł, co czyni ją drugą pod względem
wyceny rynkowej (po CD Projekt S.A.) spółką z indeksu WIG GAMES. Spółka odniosła sukces w wyniku
połączenia wieloletniego branżowego doświadczenia Krzysztofa Kostowskiego i unikalnego modelu
biznesowego. Spółka ta udziela swoich zasobów innym, młodszym partnerom, w celu osiągnięcia
dywersyfikacji przychodów, ale też partycypacji w ewentualnym, przyszłym sukcesie swoich
młodszych braci.

PLAYWAY – SZCZEGÓŁY MODELU BIZNESOWEGO

Model biznesowy grupy PlayWay różni się od tego, co mogliśmy zaobserwować wśród spółek
notowanych na polskim rynku. PlayWay inwestuje w działalność nowych spółek zależnych oraz
zakłada i dofinansowuje kolejne spółki celowe w związku z pozyskaniem nowych zespołów
deweloperskich (w ramach kolejnych rund finansowania spółek już bardziej zaawansowanych).
Inwestycja unifikatora w tym zakresie dokonywana jest w sytuacji, gdy dany zespół deweloperski
przygotuje produkt wysokiej jakości lub wykazuje się wysoką rentownością produkcji. Wskazana
polityka pełni także funkcję motywacyjną w stosunku do najbardziej efektywnych zespołów
deweloperskich, których kluczowi członkowie stają się wspólnikami spółek zależnych. W sytuacji,
kiedy już istniejący zespół jest zainteresowany współpracą w ramach Grupy PlayWay, tworzona jest
nowa spółka zależna, do której dołącza dany zespół. Mniejszościowy pakiet udziałów nowej spółki
zależnej obejmowany jest przez kluczowych członków zespołu deweloperskiego. Pewien pakiet też
zostaje „oddany” unifikatorowi. 

4

W niniejszym artykule chcielibyśmy przestawić model biznesowo operacyjny spółki, która
tworzyła rynek gamingowy w Polsce. Pisząc o gamingu będziemy skupiać się dziś głównie na
rynku gier symulacyjnych. To taki rodzaj gier, gdzie celem twórców jest imitacja rzeczywistości
otaczającej człowieka, dodatkowo ubrana w odpowiednie oprogramowanie i doznania. Celem
takiej gry jest ukazanie jak „od kuchni” wygląda dany zawód czy profesja. W ten sposób
powstały symulatory prowadzenia maszyn czy zakłady napraw czołgów. I choć fabuła gry może
być nietypowa (np. symulator wędkarstwa czy księdza) to głównym przesłaniem takich gier jest
odtworzenie konkretnego zajęcia lub wydarzenia z prawdziwego życia. Finalnie, zadowoleni
gracze to zadowoleni inwestorzy, bo to oni zarabiają docelowo na wzroście sprzedaży gier. 

MODEL WSPÓŁPRACY SPÓŁEK NA
RYNKU GIER SYMULACYJNYCH
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W przypadku chęci nawiązania współpracy z zespołem deweloperskim zorganizowanym już pod
względem prawnym (po prostu już z istniejącą spółką), inwestycja spółki polega na nabyciu pakietu
udziałów podmiotu, sporadycznie mogą zostać udzielone pożyczki właścicielskie przez unifikatora. W
związku z powyższym można powiedzieć, że grupa PlayWay przypomina fundusz private
equity/venture capital specjalizujący się w gaming-u. W ten sposób unifikator dzieli się
doświadczeniem, kompetencjami, zasobami ale też może dostarczyć pewien zastrzyk gotówki.

Mamy zespoły wewnętrzne, w ramach PlayWay, jeśli tworzą produkty wysokiej jakości, proponujemy im
udział w zyskach. W spółkach zależnych przy wygenerowanych dużych zyskach (przekraczających

zdolności inwestycyjne) podejmowana jest decyzja o dywidendzie. Część spółek zależnych jest
podmiotami, które wcześniej szukały inwestorów, chciały iść na NewConnect, stworzyliśmy system

pozwalający na odkupywanie pakietów udziałów twórców, w momencie dużego sukcesu produkcji. Tak
to mniej więcej wygląda w skrócie     - komentuje Prezes PlayWay S.A. Krzysztof Kostowski. 1

Mamy unikalny model biznesowy - wiele zespołów, wiele równolegle prowadzonych projektów - Krzysztof Kostowski, prezes
PlayWay na czacie inwestorskim, https://strefainwestorow.pl/artykuly/czaty-inwestorskie/20160928/mamy-unikalny-model-
biznesowy-wiele-zespolow-wiele-rownolegle, dostęp dnia 14.06.2021 r.

1.

Produkcja i sprzedaż gier oraz aplikacji na platformy mobilne z systemami operacyjnymi iOS i
Android;
Produkcja i sprzedaż gier oraz aplikacji na komputery typu PC oraz Mac.

W związku z powyższym można powiedzieć, że grupa PlayWay przypomina fundusz private
equity/venture capital specjalizujący się w gaming-u. W ten sposób unifikator dzieli się
doświadczeniem, kompetencjami, zasobami ale też może dostarczyć pewien zastrzyk gotówki.

Zespoły tworzą coraz większe i lepsze jakościowo produkty, które osiągają kolejne sukcesy na rynku
rozrywki elektronicznej. W ramach procesu tworzenia gry, po okresie około pięciu miesięcy od
rozpoczęcia produkcji, rozpoczynają się wstępne pokazy mające na celu zbadanie reakcji graczy na
nowy rodzaj gry lub rozgrywki. Przedstawiona forma inwestowania zależna jest od opinii graczy na
temat proponowanego produktu. Jeśli reakcja graczy (testerów) jest pozytywna, spółka podejmuje
decyzję o powiększeniu budżetu danej produkcji, poprzez dofinansowanie spółki zależnej, która
zajmuje się produkcją gry. Kluczowi podwykonawcy Grupy PlayWay są związani umowami, zgodnie z
zapisami których podwykonawcy nie mogą w oznaczonym okresie od terminu zakończenia produkcji
gry, tworzyć gier podobnego typu, bez zgody Grupy. Grupa jest też właścicielem praw autorskich do
ogólnej koncepcji dzieła. W taki modelowy sposób działa właśnie unifikator.

Spółka PlayWay S.A. prowadzi działalność w następujących obszarach operacyjnych:
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W poniższej tabeli przedstawiono najpopularniejsze gry Grupy PlayWay.
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Tabela 1 Sprzedaż najpopularniejszych gier Playway S.A. w okresie
od dnia premiery do 30.04.2021 r.

Źródło: Raport roczny Grupy PlayWay za 2020 rok.

Gra wydana została na koncie wydawniczym spółki zależnej, tj. Rejected Games sp. z o.o. Łączny koszt
wytworzenia i marketingu Mr. Prepper nie przekroczył 800 tys zł. i został w pełni zwrócony w ciągu
pierwszych 12 godzin sprzedaży. Na dzień premiery gry ilość użytkowników zapisanych na wishliście
(liście osób deklarujących chęć zakupu danego tytułu) wyniosła 264 tys. Gra Mr. Prepper będzie
portowana na urządzenia Xbox, PlayStation, Nintendo Switch oraz na urządzenia mobilne przez
spółki z Grupy.

Dnia 25.03.2021 r. swoją premierę na platformie STEAM miała gra The Tenants, która po 72 godzinach
wykazała sprzedaż przekraczającą 50 tys. sztuk. Gra wydana została na koncie wydawniczym spółki
zależnej, tj. Frozen District sp. z o.o., która posiada udział w zysku nie mniejszy niż 70%. Łączny koszt
wytworzenia i marketingu The Tenants nie przekroczył 1 mln zł., i został w pełni zwrócony w ciągu
pierwszych 15 godzin sprzedaży. Na dzień premiery gry jej wishlista wyniosła 208 tys. Gra Tenants
została wydana w formule Early Access, a wydanie pełnej wersji Gry PC Steam może nastąpić w 2022
roku. Planowane jest stworzenie portów Gry Tenants na urządzenia Xbox, PlayStation, Nintendo
Switch oraz na urządzenia mobilne przez spółki z Grupy Kapitałowej PlayWay. Dodatkowo Gra została
wydana w sklepach Epic Store i GOG.

GRUPA KAPITAŁOWA PLAYWAY S.A. – OBRAZ GRUPY

Grupa Kapitałowa PlayWay S.A. składa się ze spółek zależnych, które w sprawozdaniu finansowym
konsolidowane są metodą pełną oraz spółek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności.
W ten sposób biznes model można rozpatrywać poprzez pryzmat „cyferek”. Finalnie bowiem ujęcie
księgowe biznesu jest bardzo ważne. Na poniższym wykresie przedstawiono liczbę spółek zależnych i
stowarzyszonych na koniec poszczególnych lat. To, czy dana spółka jest zależna, podporządkowana,
czy stowarzyszona zależy od przepisów ustawy o rachunkowości i analizy wpływu na zarządzanie
konkretną spółką (np. poprzez ilość członków rad nadzorczych czy powołanych zarządów). 

Gry wydawane przez Grupę PlayWay odnoszą
liczne sukcesy sprzedażowe. W tabeli obok
przedstawiono przykłady gier, które miały
premierę w tym roku. 

Dnia 18.03.2021 r. swoją premierę na
platformie STEAM miała gra Mr.Prepper, która
po 72 godzinach wykazała sprzedaż
przekraczającą 61 tys. sztuk. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/


Tak jak rozwijał się biznes model unifikatora, rozrastała się także struktura kapitałowa tej Grupy. Na
poniższym wykresie zobrazowano ten fakt.
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Obecnie na warszawskiej giełdzie notowanych jest 18 spółek z Grupy PlayWay (wraz ze spółką
dominującą). Są wśród nich PlayWay S.A., Ultimate Games S.A., Games Operators S.A. (notowane na
głównym parkiecie), Movie Games S.A. Creativeforge Games S.A., SimFabric S.A., Pyramid Games S.A.,
SONKA S.A., Polyslash S.A., Duality S.A., MOONLIT S.A., Play2Chill S.A., Detalion Games S.A., 3R Games
S.A., Atomic Jelly S.A., ECC Games S.A., Image Power S.A. i Live Motion Games S.A. (notowane na rynku
NewConnect).     

ZALETY I RYZYKA MODELU BIZNESOWEGO

Inwestorzy mają coraz większy wybór spółek gamingowych zarówno na głównym parkiecie GPW jak i
na NewConnect. Nie zawsze są one konkurentami względem siebie. Współpraca z „unifikatorem”
stwarza młodym podmiotom szansę na rozwinięcie skali działalności i realizację najlepszych
pomysłów. Inwestorom takich spółek (a także zespołom tworzącym gry) zależy przecież na
dynamicznym rozwoju. To właśnie jest główny benefit podejmowanej współpracy. Kooperacja ta
jednak ma swoją cenę.

Modelowo, spółka „konsolidująca” jest udziałowcem spółek nowych (młodych zespołów
deweloperskich). Przynależność do takiej spółki zobowiązuje do zachowania odpowiednich
standardów finansowych, informacyjnych i jakościowych. To także duża lekcja dla młodych zespołów
programistów i grafików. Warto pamiętać, że praca przy „dużym graczu” ma swoje inne zalety. Starszy
brat może zapewniać obsługę prawną, księgową czy nawet zapewnić powierzchnię niezbędną do
budowy gier i tworzenia produkcji. 

Wykres 2 Liczba spółek należących do Grupy Kapitałowej PlayWay na koniec poszczególnych lat. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów rocznych Grupy Kapitałowej PlayWay S.A.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/


Dostęp do Testing Center i innych narzędzi niezbędnych do produkcji gier, które zapewniają
odpowiednią ich jakość.
Możliwości konsultacyjne w zakresie rozwiązań trudnych aspektów technicznych przy tworzeniu
gier.
Możliwość korzystania z kanałów informacyjno-marketingowych, a także kontaktów
sprzedażowo-biznesowych.
Głos doradczy spółki konsolidującej w zakresie kreacji gier, tak aby zapewnić największy sukces
sprzedażowy danej produkcji.
Możliwość współdziałania z innymi spółkami grupy unifikatora modele joint venture, ale także
przy tzw. cross-promocjach.
Wspomaganie premier gier przez banery na stronach hitów sprzedażowych Grupy.
Możliwość współpracy z pozostałymi spółkami przy produkcji gier.
Tworzenie wspólnych pakietów sprzedażowych, poszerzenie grupy odbiorczej.
W sytuacjach kryzysowych pomoc merytoryczna, jak i finansowa.
Scedowanie mniej atrakcyjnych obowiązków biznesowych na spółkę konsolidującą.
Zasilenie kapitałowe przy rundach finansowych.
Wsparcie prawne. 

Możliwość dywersyfikacji podstawowej działalności na wiele produkcji gier, a nie tylko na kilka
głównych – większa ilość produkowanych gier to również większe prawdopodobieństwo, że
któraś odniesie spektakularny sukces.
Łatwiejsza kontrola spółek holdingowych niż zwykłe umowy inwestycyjne (nadzór właścicielski).
Objęcie pakietów akcji, które będzie można sprzedać po sukcesach sprzedażowych danego
studia.
Niższe ryzyko utraty zespołów deweloperskich oraz deficytu wykwalifikowanych pracowników.

Utrata kontroli nad spółką (akcjonariuszem dominującym jest zazwyczaj unifikator).
Ryzyko konkurencji w ramach Grupy – większe nakłady finansowe kierowane są do spółek,
których projekty odniosły już sukces.
Ryzyko narzucenia przez unifikatora strategii Grupy, sprzecznej z dotychczas realizowaną.

W ten sposób młodsze podmioty mogą skupić się na swoich największych zdolnościach (produkcji
gier), a nie zajmować się podatkami czy mniej istotnym „operowaniem” spółką. Dla podmiotu
konsolidującego to także możliwość łatwiejszego nadzoru właścicielskiego, gdyż unifikacja
standardów pozwoli na lepszy nadzór nad planami i realizacją wyników finansowych.

Reasumując, korzyści dla współpracujących spółek są następujące:
MŁODY DEWELOPER

SPÓŁKA KONSOLIDUJĄCA

Przynależność do spółek konsolidujących to następujące ryzyka:
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Ryzyko pogorszenia się wizerunku unifikatora, w przypadku wydania przez spółkę „córkę”
słabszej jakościowo, niespełniającej oczekiwań graczy produkcji.
Ryzyko związane z procesami konsolidacyjnymi w spółkach „córkach”, prowadzące do chęci
dominacji przez jedną / kilka z nich.

Electro Ride the Neon Racer
Dorian Morris Adventure
Blind Shot
Wedding Designer Prologue – gra darmowa.

Posiadanie spółek zależnych i stowarzyszonych to następujące ryzyka:

FORESTLIGHT GAMES S.A.

Jedną ze spółek zależnych Grupy PlayWay S.A. jest Forestlight Games S.A. Studio  zajmuje się
produkcją i dystrybucją gier własnych, które są realizowane przez wewnętrzne lub zewnętrzne
zespoły. Zajmuje się także dystrybucją gier innych podmiotów. Gry przeznaczone są na komputery PC,
ale także konsole firm Microsoft, Sony i Nintendo. 

Spółka specjalizuje się w produkcji i dystrybucji gier z gatunku symulatorów 2.0, będących
połączeniem tradycyjnych gier symulacyjnych z dodatkiem wciągającej fabuły, ale też śmiało sięga po
inne gatunki gier. Podstawowym celem na tym etapie rozwoju spółki jest dywersyfikacja ryzyka,
dlatego Forestlight koncentruje się na tematach popularnych z szerokim spectrum odbiorców i
gotowych do dalszego rozwoju. Dzięki ciągłemu badaniu i obserwacji rynku kolejne produkcje spółki
wprowadzają coraz więcej elementów, rozwiązań i tematów, których w danym momencie oczekują
gracze.

Gry Forestlight Games są sprzedawane na całym świecie w modelu dystrybucji cyfrowej, za
pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych. Spółka wprowadziła do sprzedaży na
platformę Steam następujące gry (wersje PC):

Forestlight Games S.A. tworzy i rozwija następujące produkcje na PC: Lost Viking Kingdom of Women,
Wedding Designer, Rollercoaster Mechanic, The Pope Power and Sin, Lifeguard Simulator, Camper
Flipper, Specialist’s Vengeance, Dolphin Trainer VR, Different Story VR, Wild Jigsaw VR. W
przygotowaniu są również gry na platformę Nintendo Switch (My Spa Resort i Blind Shot), oraz na
Xbox One (Electro Ride). Większość rozwijanych w wersjach PC produkcji będzie także w późniejszym
czasie portowana na konsole firm Nintendo, Sony i Microsoft. 

Forestlight Games posiada także znaczące (50% lub więcej) udziały w innych spółkach, które realizują
spójną strategię produkcyjno-wydawniczą. Należą do nich:
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Pixel Trapps sp. z o.o. skupia się na grach na urządzenia mobilne. Spółka rozwija działalność w
trzech kierunkach:

Produkcja gier dla platform e-sportu mobilnego (Skillz, Ryu, CelerX)
Produkcja gier casual i hyper casual we współpracy z wydawcami (Cherrypick, inni)
Portowanie gier z katalogu Forestlight Games jak i innych producentów (Wedding Designer,
The Pope Power & Sin).

Motion Spirit sp. z o.o. to spółka skupiająca się na produkcji gier dla technologii Virtual Reality z
segmentu casual i turniejowych, a także przygotowaniu i opracowaniu animacji z użyciem
technologii motion capture, filmów zarówno na potrzeby Forestlight Games jak i podmiotów
zewnętrznych.
Aurora Studio sp. z o.o. to producent gier z segmentu Indie Premium (AA) specjalizujący się w
grach fabularnych typu survival, często poruszających także trudne moralne wybory. Współpraca
z Aurora Studio będzie się koncentrowała na działalności doradczej, marketingowej i
wydawniczej.
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Piotr Krasuski
Manager Inwestycyjny

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

OBEJRZYJ NAGRANIE Z WEBINARU >>

Zainteresował Cię powyższy artykuł i chcesz
dowiedzieć się więcej? Obejrzyj nagranie z naszego
webinaru edukacyjnego przeprowadzonego przez
Tomasza Mazura CEO Forestlight Games S.A. -
Inwestowanie w rynek gier symulacyjnych. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/kalendarz-webinarow/2021-06-22/
https://www.pcdm.pl/edukacja-pcdm/kalendarz-webinarow/2021-06-22/
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Obciążenie hipoteczne jest jedną z najbardziej pewnych i rozpowszechnionych form
zabezpieczenia długu udzielonego przez wierzyciela. Często mówi się w tym kontekście o tzw.
jednej z „najtwardszych” form zabezpieczenia długu. Dlaczego tak jest? Nieruchomości są
atrakcyjnym zabezpieczeniem, ponieważ ich wartość nie jest tak bardzo zmienna (od strony
statystycznej ujemne stopy zwrotu są bardzo rzadkie oraz posiadają relatywnie niską
wariancję). Sama hipoteka, w przypadku niespełnienia zobowiązań przez dłużnika obciąża
nieruchomość i może zostać sprzedana, a uzyskane środki będą przeznaczane na spłatę
zobowiązania. Zabezpieczenie to działa nawet wtedy, gdy obciążona hipoteką nieruchomość
zostanie sprzedana innemu podmiotowi. Wtedy za spłatę zobowiązania odpowiedzialny jest
aktualny właściciel nieruchomości. Niezmiennie ważna jest też charakterystyka nieruchomości.
To czy mówimy o nieruchomości gruntowej, lokalu mieszkalnym, nieruchomości przemysłowej
będzie determinować możliwości upłynnienia takich aktywów oraz samą ich wartość. Tak działa
to w kilku prostych słowach. Poniżej omówimy szczegóły jak wygląda to „od kuchni”.

CZY ZABEZPIECZENIE HIPOTECZNE
JEST AŻ TAK KOSZERNE?
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Oświadczenie o posiadaniu we władaniu nieruchomości przez właściciela,
Oświadczenie o zgodności wyciągu z ksiąg wieczystych ze stanem faktycznym, 
Stwierdzenie, że nieruchomość nie została obciążona w inny sposób na rzecz osób trzecich,
Oświadczenie właściciela, o braku toczącej się egzekucji czy też istnienia zaległości podatkowych.

W Polsce to ustawa o księgach wieczystych i hipotece definiuje zasady ustanawiania hipoteki. Na
początek prawo wymaga zawarcia umowy (np. pożyczki) między wierzycielem a właścicielem
nieruchomości (może być to podmiot inny niż dłużnik). Następnie właściciel nieruchomości
oświadcza notarialnie o ustanowieniu hipoteki na rzecz wierzyciela i dokonuje wpisu do księgi
wieczystej (wpis często również jest dokonywany przez notariusza). Standardowymi zapisami
podczas aktu notarialnego są między innymi:

1.
2.
3.
4.

Powyższe oświadczenie o ustanowieniu hipoteki bardzo często jest łączone z oświadczeniem o
poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego dokonanego przez
właściciela nieruchomości.

Istnieje również pojęcie prawne hipoteki pod nazwą „hipoteki przymusowej”. Do jej ustanowienia
zgoda właściciela nieruchomości jest zbędna. Zastępuje ją wtedy orzeczenie sądu, które zabezpiecza
interesy wierzyciela. Podstawą wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej jest tzw. tytuł
wykonawczy, czyli zaopatrzony w klauzulę wykonalności tytuł egzekucyjny (np. orzeczenie sądu,
ugoda przed mediatorem, postanowienie prokuratora lub decyzja administracyjna) potwierdzający
istnienie konkretnego długu. 
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Oba etapy ustanowienia hipoteki są związane z kosztami: sporządzenie aktu notarialnego
(maksymalna taksa notarialna dla mienia o wartości 60 000 - 1 000 000 zł wynosi 1 010 zł plus 0,4%
nadwyżki od wartości powyżej 60 000 zł) oraz złożenie wniosku do sądu wieczystoksięgowego (opłata
stała 100 – 200 zł w zależności od rodzaju wpisu, płatność per wpis). Dodatkowy koszt stanowi
podatek od czynności cywilnoprawnych tzw. PCC (0,1% kwoty zabezpieczonej nieruchomości dla
wierzytelności określonych co do kwoty oraz 19 zł dla wierzytelności o wysokości nieustalonej).

Ustanawiając hipotekę, w księgach sądów wieczystoksięgowych do czasu zakończenia całego procesu
wpisu widnieje tylko wzmianka o dokonaniu wpisu. Jednak samo zabezpieczenie w pełni zaczyna
działać dopiero po wpisaniu hipoteki do księgi wieczystej obciążonej nieruchomości (sama wzmianka
w księgach nie jest równoznaczna z zabezpieczeniem). Na tym polega wpis konstytutywny. Kształtuje
on prawo, tzn., że dopiero od dokonania wpisu możliwe jest powołanie się na to prawo lub powstały
podmiot (legalizacja istnienia tego prawa). Jednak w dzisiejszych czasach w związku z transformacją
elektroniczną sądów wieczystoksięgowych, notariusze widząc nierozpoznane wzmianki w KW,
zwracają na nie szczególną ostrożność. W związku z tym, możliwość dwukrotnej sprzedaży tej samej
nieruchomości jest praktycznie niemożliwa. Tak więc ten konstytutywny wpis jest połowicznie
uwzględniany już dużo wcześniej. Efektywnie więc możemy mówić o syntetycznej hybrydzie wpisu
konstytutywno – deklaratoryjnego. Sam „czysty” wpis deklaratoryjny potwierdza prawo obecnie
istniejące, które nie wymaga wpisu by obowiązywać. Mimo wszystko dokonanie samego wpisu jest
niezbędne, chociaż nie powoduje natychmiastowych skutków prawnych.

Analizując księgi wieczyste spotykamy się z wieloma wpisami. Tak, na jednej hipotece może być
wpisanych kilku wierzycieli. Stąd też pojęcie „miejsca hipotecznego”, które określa kolejność spłat
pożyczkodawców. Komfortową sytuacją jest gdy hipoteka ustanowiona została na pierwszym miejscu
(wierzyciel jest pierwszy w kolejce na odzyskanie pożyczonych środków). Hipoteka ustanowiona na
kolejnych miejscach jest mniej bezpieczna (zależy to od wartości samej wierzytelności jak i wielkości
wpisów „wcześniejszych”). Co więcej, po spłaceniu wierzycieli z wyższych pozycji, również nie jest
tożsame z tym, że roszczenie zostanie zaspokojone w pierwszej kolejności. Dłużnik na tzw.
opróżnionych miejscach hipotecznych może ustanowić nowych wierzycieli. Zajmowane miejsce w
kolejce do spłaty pozostaje niezmienione. Tak więc pojęcie „opróżnionego miejsca hipotecznego”
zaburza standardową konstrukcję spłaty typu waterfall (spływu środków z góry na dół w zależności od
miejsca hipotecznego).

Wpis hipoteki zabezpieczającej emisję obligacji podlega pod odrębną regulację prawną. Wymaga ona
złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki (składa je właściciel lokalu/budynku/gruntu w formie
aktu notarialnego). Kolejny etap jest analogiczny – wpis do KW. Ustawa o obligacjach definiuje pięć
elementów, które winny być zawarte we wpisie, by był on skuteczny. Są to: uchwała emitenta o emisji
i jej data, suma hipoteki, liczba, numer i nominał obligacji, sposób i wysokość oprocentowania,
terminy i sposób wykupu. Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o księgach wieczystych i hipotece
nie wymaga powyższych elementów, co potwierdził Sąd Najwyższy (wyrok SN z 26.4.2012, III CSK
300/11, OSNC 2012/12/144). 
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Kwota pożyczki w przedziale 15 tysięcy do 2 mln (dużo zależy od wielkości funduszu, jego
specyfiki i pozycjonowania inwestycyjnego),
Zapadalność pożyczki wynosi od 3 do 18 miesięcy, z możliwością przedłużenia pod pewnymi
warunkami,

Jednak zarówno emitent, jak i obligatariusz preferują wpis ze wszystkimi pięcioma elementami, by
uniknąć nieporozumień i dodatkowego ryzyka. Warto zaznaczyć, że swoboda przenoszenia obligacji
jest zachowana, obrót obligacjami hipotecznymi nie wymaga zmian wpisów w księdze wieczystej.
Możliwe jest ustanowienie ograniczeń co do zbywania obligacji imiennych, na etapie warunków
emisji. Gdy dłużnik dokona spłaty ostatniej raty (w przypadku kredytu czy pożyczki) może ubiegać się
o wykreślenie hipoteki. W przypadku obligacji jest to oświadczenie KDPW o rozliczeniu obligacji
powiązane ze zgodami Administratora Zabezpieczeń oraz Agenta Emisji tych obligacji. Jest to
konieczne by zamknąć całą „sprawę” związaną z zaciągniętym długiem. Wniosek o wykreślenie z KW
składa właściciel nieruchomości, jednak musi najpierw w tym celu uzyskać pozwolenie od wierzyciela
(w celu uniknięcia przedwczesnego wykreślenia hipoteki przez dłużnika). Pobiera się go ze strony
internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wniosek należy fizycznie dostarczyć do sądu rejonowego
odpowiedniego dla miejsca zamieszkania. Opłata na rzecz sądu za wykreślenie hipoteki z KW wynosi
100 zł + zakup znaku opłaty sądowej. Czas trwania całego procesu wykreślenia hipoteki to zazwyczaj
kilka miesięcy. 

JAK W PRAKTYCE MOŻNA ZARABIAĆ NA TAKICH ROZWIĄZANIACH?

Ciekawą koncepcją inwestycyjną jest działalność polegająca na udzieleniu pożyczek zabezpieczanych
hipotecznie. W Polsce działalność taką prowadzą zarówno Fundusze Inwestycyjne Zamknięte jak i
spółki prawa handlowego. Fundusze inwestycyjne finansują swoje spółki celowe (ang. SPV), których
wyłącznym przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek zabezpieczonych na
nieruchomościach (hipoteką lub przewłaszczeniem na zabezpieczenie). By zwiększyć bezpieczeństwo,
spółki celowe akceptują tylko zabezpieczenie w formie nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach,
łatwo zbywalne, pozbawione wad technicznych i prawnych, o wysokim lub min. średnim standardzie.
Wartość tych nieruchomości musi znacznie przewyższać kwotę udzielonej pożyczki, czyli zapewniać
aby wskaźnik LTV (ang. loan to value) był na odpowiednim poziomie, 40%-50%. Różnica pomiędzy
wartością rynkową a wielkością zobowiązania determinuje komfort i bezpieczeństwo udzielonych
pożyczek. Spółki celowe pozyskują od Funduszu środki na dalsze udzielanie pożyczek poprzez
emitowanie obligacji oraz zaciągając pożyczki od Funduszu, rzadziej jest to dokonywane poprzez
podwyższenie kapitałów własnych. Finansowanie właścicielskie pod postacią długu może być
zabezpieczone zastawem rejestrowym na portfelu pożyczek udzielonych przez SPV. W celu stabilizacji
przepływów dla funduszu, obejmowane obligacje czy pożyczki mają stały kupon. Fundusz modelowo
w spółce celowej posiada mniejszościowy udział, dający mu prawo do decydującego głosu, tym
samym do kontroli i nadzoru nad działalnością pożyczkową. To tak zwany „złoty udział”. W niektórych
modelach fundusze posiadają większościowe zaangażowanie w kapitale. Ważnym aspektem funduszy
jest ich skala i możliwa dywersyfikacja na portfelu pożyczek. Standardowo udzielane pożyczki mają
następujące cechy: 
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Zabezpieczenie obowiązkowe pod postacią hipoteki (pierwsze miejsce) albo przewłaszczenie na
zabezpieczenie weksla in blanco, cesji praw z polisy ubezpieczeniowej oraz oświadczenie o
poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 KPC,
Dodatkowym zabezpieczeniem może być poręczenie, gwarancja lub zastaw rejestrowy.

Czynniki ryzyka związane z inwestycją w fundusz hipoteczny można podzielić pod kątem ryzyk
związanych bezpośrednio z polityką inwestycyjną danego funduszu (np. ryzyko związane z
zaciąganiem pożyczek lub kredytów, niesprawności nadzoru właścicielskiego), z działalnością spółek
celowych (np. niewypłacalność znaczącego dłużnika, obniżenie wysokości odsetek ustawowych), z
otoczeniem, w którym fundusz prowadzi działalność (np. inflacja, zmiany w regulacjach prawnych
dot. funduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego), ze szczególnym okolicznościami (np.
otwarciu likwidacji funduszu, zmiany polityki inwestycyjnej) oraz wynikające ze specyfiki certyfikatu –
np. ryzyko niedojścia emisji certyfikatów do skutku lub ryzyko nieprzydzielenia certyfikatów lub
bezskutecznego przydziału certyfikatów. 

Co ważne, powyższy model biznesowy może być z łatwością wykonany na spółkach prawa
handlowego, wtedy też portfel pożyczkowy jest koncentrowany w jednym podmiocie, upraszczając
całą konstrukcję. O ile traci się subtelną formę dywersyfikacji, to jednak mniejsze opłaty i koszty
prowadzenia działalności mogą dać inwestorom dodatkowe korzyści. 

Sam rynek nieruchomości miał na początku pandemii nieciekawe perspektywy – lockdowny,
obostrzenia, przejście na zdalny tryb pracy. Jednak w obliczu rosnącej inflacji i praktycznie zerowych
stóp procentowych inwestorzy szukali bezpiecznych przystani, co skierowało ich na ten segment
rynku. Zwiększony popyt spowodował napływ nowych inwestycji na rynek, jednak nie zdołał
przewyższyć sprzedaży mieszkań w okresie analogicznym przed pandemią. Ta kryzysowa sytuacja nie
odbiła się na cenach mieszkań, które rok do roku w każdym polskim mieście odnotowały
kilkuprocentowy wzrost. 
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Wykres 1. Wartość środkowa cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym za 1 m2 w roku 2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu EVALUER INDEX za 2020 rok.
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Już w 1Q 2021 popyt na mieszkania był bardzo silny, ze względu na łatwy dostęp do kredytów. W 2Q
ta sytuacja jest utrzymywana. Ostatnio zaproponowana koncepcja Nowego Polskiego Ładu może
przynieść dodatkowe, korzystne bodźce dla rynku (mieszkanie bez wkładu własnego na pierwsze
mieszkanie, bonusy za urodzenie dziecka pod postacią gwarancji kredytowych, zmniejszenie
zbędnych formalności tj. domy do 70 m2 będą wymagać jedynie zgłoszenia, pominięcie etapów takich
jak pozwolenie kierownika budowy i książki budowy). Wyzwania, przed jakimi jest postawiona branża,
to malejące zasoby atrakcyjnych gruntów, problemy z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych czy
zmniejszona efektywność pracy urzędów ze względu na pandemię oraz niepewność na rynku pracy.
Większość ekspertów posiada jednak pozytywne oczekiwania w kontekście rynku
nieruchomościowego w najbliższej przyszłości.
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Wykres 2. Zmiana cen mieszkań w roku 2020 do roku 2019.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu EVALUER INDEX za 2020 rok.

Wykres 3. Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia w
największych miastach w Polsce

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Dane dotyczące wydanych pozwoleń
na budowę zdają się wracać do
poziomów sprzed pandemii, z okresu
1Q 2019 roku. Jednak te poziomy
wciąż są dalekie od wielkości z
2017/2018 roku, gdzie branża
deweloperska uzyskiwała rekordowe
wyceny i najmocniej się rozwijała.
Nieruchomości są utożsamiane z
bezpieczną, stabilną i intratną
inwestycją.
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Grunty, lokale użytkowe, zwłaszcza w dużych miastach, są solidną podstawą do udzielenia kredytu,
gdyż popyt na nie zdaje się być stale niesłabnący. O kruchości tego stwierdzenia przekonali się
amerykanie podczas kryzysu pod koniec pierwszej dekady XXI wieku (wtedy miał miejsce tzw. kryzys
„Sub-Prime”). Nawet w obliczu obecnego koronakrachu, wciąż znajdują się grupy inwestorów czy
osób prywatnych chętnych do zakupu lub wynajmu nieruchomości, czy też zastawianiu
nieruchomości dla potrzeb zabezpieczeń pożyczek hipotecznych. Pod tym względem rynek
nieruchomościowy jest ponadczasowy.  
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OPRACOWANIE

Zespół Analiz
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ 
OFERTĄ EDUKACYJNĄ >>

W Prosper Capital Dom Maklerski nieustannie dążymy do
podnoszenia jakości świadczonych usług. Dzielimy się z
Państwem naszą ekspercką wiedzą, umożliwiając lepsze
zrozumienie bieżącej sytuacji rynkowej, a także poszerzenie
wiedzy z zakresu finansów. Organizujemy m.in. bezpłatne
webinary edukacyjne czy tworzymy e-booki edukacyjne. Do
opracowania materiałów edukacyjnych zapraszamy
również uznanych ekspertów z rynku finansowego. 
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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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Prosper Capital 
Dom Maklerski S.A.

ul. Waryńskiego 3A
00-645 Warszawa

22 201 11 30
sprzedaz@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.oWarszawa

Wrocław

Poznań

Prosper Capital 
Advisors sp. z o.o.

ul. Walońska 7/66
55-413 Wrocław

71 330 74 18
biuro@pcadvisors.pl

Łukasz Żurad „CoolInvest” 
Doradztwo Finansowe

ul. Kurkowa 8
50-210 Wrocław

696 621 512
lukasz.zurad@wp.pl

ul. Dąbrowskiego 49/13
60-842 Poznań

biuro@dcap.pl

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

Prosper Capital Advisors sp. z o.o.

ul. Wodna 15/18
61-782 Poznań

786 843 743
biuro@pcadvisors.pl

ul. Waryńskiego 3A
00-645 Warszawa

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

REGON: 016637802
NIP: 5252199110
KRS: 0000065126
Kapitał zakładowy 8.306.691,00 zł w pełni opłacony

22 201 11 30

biuro@pcdm.pl

ODWIEDŹ NAS!

Agent Firmy Inwestycyjnej

Agent Firmy Inwestycyjnej

Agent Firmy Inwestycyjnej

Agent Firmy Inwestycyjnej

Agent Firmy Inwestycyjnej

Agent Firmy Inwestycyjnej

Toruń

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

ul. Żółkiewskiego 10
87-100 Toruń

573 444 080
biuro@pcdm.pl

Punkt Obsługi Klienta

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
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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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