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Szanowni Państwo, 

z przyjemnością przekazuję Państwu październikowe wydanie
Newslettera Prosper Capital Dom Maklerski. Zachęcam do zapoznania
się z artykułem o Polskim Programie Kolejowym, który w ostatnim
okresie zmienia obraz polskiego kolejnictwa. PCDM również
uczestniczy we wsparciu finansowania dla projektów modernizacji
kolei poprzez projekt dla jednej ze Spółek z tej branży. 

W artykule Noblowski Październik prezentujemy Państwu wizytówkę
laureatów tegorocznej nagrody Nobla z zakresu ekonomii, którzy
przeprowadzili przełomowe badania dotyczące wpływu płacy
minimalnej na wielkość bezrobocia. W artykule dotyczącym funduszy
Venture Capital oraz Private Equity prezentujemy podstawowe
pojęcia z zakresu coraz bardziej powszechnego świata inwestycji
poprzez kapitał prywatny zebrany w tego typu funduszach. 

Zapraszam Państwa do odwiedzenia naszych placówek i kontaktu z
pracownikami naszej sieci sprzedaży, którzy chętnie przedstawią
Państwu pełne informacje związane z obecnie dostępnymi ofertami
akcji, obligacji, Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, jak i Funduszy
Inwestycyjnych Otwartych oraz Specjalistycznych
Funduszy Inwestycyjnych Otwartych.

Zachęcam również do stałego obserwowania naszych kanałów w
mediach społecznościowych oraz śledzenia strony internetowej, na
których znajdą Państwo informacje o organizowanych przez nas
webinarach edukacyjnych, e-bookach edukacyjnych oraz artykułach
eksperckich tworzonych przez naszych Analityków.

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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Krajowy Program Kolejowy do roku 2023 (w skrócie KPK) w momencie uchwalania był sporym
przedsięwzięciem, jakie miało dać podwaliny dla niezbędnych inwestycji w infrastrukturę
kolejową. Uchwalony w 2015 roku program miał za zadanie przestawić polskie kolejnictwo na
nowe tory co nie udało się wcześniej zrealizować przez wcześniejsze zaniedbania włodarzy. I
choć eksperci nie mieli wątpliwości, że skala zaniedbań jest tak znaczna, że nawet ambitny
program nie odwróci monety szybko, to jednak w skali dotychczasowych inwestycji
przedmiotowych sektora należało podejść do programu optymistycznie. No bo jak określić
program, dzięki któremu do dnia dzisiejszego wykonano 230 realizacji o wartości przeszło 77
mld zł. I choć program jest znaczny (polityczny sukces już jest noszony na orderach) to niestety
bez wsparcia finansowania z UE prawdopodobnie by nie zaistniał.

CZY POLSKA KOLEJ MA SZANSĘ
ODJECHAĆ W KIERUNKU HOSSY?
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Źródło: Krajowy Program Kolejowy, stan wg uchwały Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2021 roku.

Tabela 1. Planowane wydatki KPK wg źródeł pochodzenia  (PLN). 

Środki z UE mają więc pokryć ponad połowę Programu. I choć brylowanie samymi kwotami jakie
mają zostać wydane zawsze pobudza wyobraźnię gawiedzi, to nie zapominajmy, że finalnie powinien
liczyć się efekt, a proporcja nakładów do skutków winna być determinującym wskazaniem, tak aby
rozdzielić inwestycje efektowne od efektywnych. Program KPK nie jest też jedynym nakładem
inwestycyjnym w infrastrukturę. Zgodnie ze słowami Ireneusza Merchela, PKP PLK S.A. ma zdolności
przerobowe aby w ciągu 3-4 lat inwestować od 15 do 20 mld zł rocznie. Tak więc mamy do czynienia z
odwilżą na polskiej kolei.

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


Mówiąc o konkretach, KPK to ogółem od początku realizacji tego programu zmodernizowano 5 074,5
km torów, co stanowi 56% założeń całego KPK. Poniżej przestawiono lokalizację dokonanych
inwestycji w latach 2015-2019 oraz mapę trwających budów.
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Źródło: Krajowy Program Kolejowy, stan wg
uchwały Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2021
roku.

Rysunek 1. Lokalizacje projektów zakończonych. 

Źródło: Krajowy Program Kolejowy, stan wg uchwały Rady
Ministrów z dnia 20 lipca 2021 roku. 

Rysunek 2. Lokalizacje projektów realizowanych w 2020 roku. 

Możemy sobie zadać pytanie, jak zatem efektywnie przekłada się to na obecny stan podróżowania
pociągami. Poniżej zaprezentowana Tabela 2 przestawia średnią prędkość pociągów pomiędzy
Warszawą a miastami wojewódzkimi. I choć prędkości na pierwszy rzut oka nie wyglądają imponująco
to w ostatnich 15 latach liczba pasażerów zwiększyła się z 257 mln w 2005 roku do 335 mln w 2019
roku (w pandemicznym roku 2020 było to 209,4 mln pasażerów).

Źródło: Krajowy Program Kolejowy, stan wg uchwały Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2021 roku.

Tabela 2. Średnia prędkość kursowania pociągów pasażerskich w 11 relacjach między Warszawą a ośrodkami
wojewódzkimi.

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


JAK SIĘ MAJĄ PRZEWOŹNICY I PKP INTERCITY?
 
Podczas tegorocznych wakacji (czerwiec, lipiec, sierpień) z usług przewoźnika skorzystało 12,4 mln zł
podróżnych. To niemal połowę więcej do analogicznego okresu sprzed roku. W roku 2020 w wakacje
podróżowało 8,3 mln osób. Co nie powinno dziwić, w 2021 roku najpopularniejsze było połączenie
między Warszawą a Trójmiastem. Takie połączenie wybrało 630 tys. podróżnych. Takie dane, w
zestawieniu z rosnącymi ilościami pasażerów w ostatnich 15 latach napawają optymistycznie.
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Źródło: UTK S.A. 

Tabela 3. Liczba pasażerów. 

Źródło: UTK S.A.

Tabela 4. Liczba pasażerów. Pamiętajmy, że plany PKP Intercity zakładają osiągnięcie liczby
ponad 74 mln pasażerów w 2030 roku. Pomóc takiej prognozie ma
inny program inwestycyjny - „PKP Intercity - Kolej Dużych
Inwestycji”. W ramach tego finansowania, mają zostać wykorzystane
wcześniej omówione korzyści z modernizacji sieci trakcyjnych,
rozwinie się oferta oraz zwiększy częstotliwość kursowania pociągów
PKP Intercity na głównych trasach. Mianowicie chodzi o linie:
Warszawa – Białystok, Warszawa – Lublin, Warszawa – Radom –
Kielce – Kraków, Warszawa – Częstochowa, Poznań – Szczecin, na
których pociągi zgonie z planem mają kursować co godzinę. Z
częstszą frekwencją mają jeździć pasażerowie połączeń
występujących na trasie Warszawa-Łódź, a także Kraków – Poznań
przez Katowice i Wrocław. Cały program taborowy PKP IC S.A. ma
wynieść 7 mld zł (środki między innymi z UE, Europejskiego Banku
Inwestycyjnego czy resortu infrastruktury).

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


Powyżej opisane czynniki rynkowe spowodują dynamiczny wzrost skali działalności przewoźników a
finalnie zwiększy zapotrzebowanie na prace eksploatacyjne (np. iloczyn liczby pociągów i przebytej
przez nie odległości), które przykładowo dla PKP Intercity ma zwiększyć się z 370 mln pockm w latach
2011 – 2020 do 683 mln pockm w latach 2021 – 2030 czyli o ponad 84%. W 2030 roku praca
eksploatacyjna będzie o 69% większa niż w roku 2021. Zatem mówimy o rynku mającym rosnąć
średnio 6,5% rocznie (wg średniej geometrycznej), czyli na poziomie ponad 150% planowanej
dynamiki Polskiego PKB.

Zdradzając trochę szczegółów, to wspomniany program rewitalizacji taboru i lokomotyw ma zostać
spożytkowany na zakup 12 nowych i modernizacji 14 istniejących elektrycznych zespołów
trakcyjnych, nabyciu 118 lokomotyw elektrycznych oraz modernizacji blisko 200 lokomotyw
elektrycznych (np. Olkol sp. z o.o., H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych z Poznania) i
spalinowych. Do tego dochodzą ogromne inwestycje wagonowe - PKP Intercity zmodernizuje około
700 oraz kupi 185 komfortowych i nowoczesnych wagonów (tutaj konkurentów jest więcej: H.
Cegielski, NEWAG, ZNTK Mińsk Mazowiecki, PESA Bydgoszcz). I choć program zakupu nowych
wagonów najbardziej odczują i zobaczą pasażerowie to wadą tego programu jest mały zakup nowych
lokomotyw (ok. 30 jednostek od spółki NEWAG, 10 jednostek spalinowych oraz 12 jednostek ETZ od
Stadler Polska).
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Tabela 5. Udziały przewoźników w rynku

Źródło: UTK S.A.

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


Wiek lokomotyw elektrycznych będących własnością przewoźników pasażerskich wynosił w 2019 r.
nieco ponad 35 lat (33,8 lat w 2018 r.), a lokomotyw spalinowych - 42,3 lata (prawie 41,7 lat w 2018 r.).
Dzięki temu widzimy jak strategiczne są firmy, które będą w stanie modernizować i naprawiać
lokomotywy.

Podsumowując, rynek kolejowy przeżywa znaczącą odwilż inwestycyjną. Nowe nakłady
infrastrukturalne to nie tylko korzyści dla pasażerów. Beneficjentami takiego stanu rzeczy są również
firmy modernizujące zarówno wagony, jak i lokomotywy. Pracy jak widać nie powinno zabraknąć,
ponieważ zainteresowanie przewozami pasażerskimi systematycznie rośnie od 15 lat. Nowe
inwestycje infrastrukturalne mają także swoich cichych bohaterów, przewoźników towarowych (takie
spółki jak PPC Intermodal czy PKP Cargo również korzystają na sprawniejszej logistyce). Finalnie więc
możemy mówić o sytuacji optymalnej, dokonywane inwestycje infrastrukturalne spowodowały wiele
synergii w gospodarce (lepsza jakość przewozów, szybsze przemieszanie się, możliwa logistyka
towarów poprzez kolej, nowe inwestycje w tabor i związane z tym zatrudnienie pracowników). Jak
widać, poprawa komfortu taborowego w dłuższej perspektywie idzie również w parze z
punktualnością przewoźników.
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Wykres 3. Rodzaje i ilość lokomotyw

Źródło: UTK S.A.

Taka ilość nowych zakupów jest szansą dla spółek takich jak wspomniany Olkol czy H. Cegielski. PKP
IC, aby zapewnić planowany wzrost ilości przewozów, będzie musiała liczyć się dalej ze starszymi
modelami lokomotyw. Firmy remontowe i usprawniające będą miały zatem swoje 5 minut, ponieważ
nowe inwestycje taborowe na pewno nie wyprą starszych modeli, choćby z powodu ich liczebności i
przy wzrastającym popycie na przewozy.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Wykres 4. Poprawa jakości przewozów kolejowych - opóźnienia. 

Źródło: UTK S.A.

OPRACOWANIE

Wawrzyniec Bąk 
Manager Inwestycyjny
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Zainteresował Cię powyższy artykuł i chcesz
dowiedzieć się więcej? Sprawdź nasza ofertę
edukacyjną i zapoznaj się z materiałami
edukacyjnymi dot. rynku wierzytelności.

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ 
OFERTĄ EDUKACYJNĄ >>ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ 
OFERTĄ EDUKACYJNĄ >>
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NOBLOWSKIE POLONICA 

Jeśli zaś szukać w tym gronie jakiegoś polskiego śladu, to po części znajdziemy go w osobie Leona
Hurwicza (1917 – 2009), absolwenta prawa Uniwersytetu Warszawskiego z 1939 r., który noblowskim
laurem został uhonorowany w 2007 r. (wraz z E.S. Maskinem oraz R.B. Myersonem), za:  położenie
podwalin pod teorię projektowania mechanizmów rynkowych. Z kolei wśród ekonomistów
mieszkających w kraju najbliższym, jeśli nie jedynym realnym pretendentem do Nagrody Nobla, i to u
progu jej ustanowienia, był Michał Kalecki (1899 – 1970), jeden z najbardziej twórczych ekonomistów
minionego stulecia. Nie będzie też przesadą jeśli się tu za Tadeuszem Kowalikiem (1926 – 2012)
powtórzy: ,,pierwszym od czasów Mikołaja Kopernika (1473 – 1543), który współtworzył światową
ekonomię”. 

O urodzonym w m. Łodzi uczonym często, choć błędnie mówi się jako o ,,polskim Keynesie”. Rzecz
bowiem w tym, że jeśli trzymać się aspektów stricte merytorycznych, i co równie w nauce istotne -
chronologicznych, to trzeba by raczej powiedzieć, i to bez jakiegoś patriotycznego zadęcia, że jeśli już
tak stawiamy sprawę, to raczej John Maynard Keynes (1883 – 1946) byłby ,,brytyjskim Kaleckim”.

Przyjmując jako punkt wyjścia ciągle chętnie stosowany w ekonomii, ze względu na logiczną zwartość
i prostotę (a nie dogmat), schemat marksistowskiej reprodukcji, M. Kalecki zbudował model
makroekonomiczny wyjaśniający przyczyny masowego bezrobocia po Wielkiej Depresji lat
trzydziestych XX wieku. Zaprezentowane przez niego niestatyczne, w przeciwieństwie do J.M.
Keynesa, podejście poszerzone dodatkowo o element monopolu nie ustępowało temu, które później
zaprezentował sławny uczony z Cambridge. Zdaniem Lawrence Kleina (1920 – 2013), laureata
Nagrody Nobla z roku 1980 (za: ,,stworzenie modeli ekonometrycznych i ich zastosowanie do analizy
wahań ekonomicznych i polityki gospodarczej”): 

Drugi poniedziałek października to dla ekonomistów na całym świecie dzień wyjątkowy. W tym
dniu Komitet Noblowski Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk w Sztokholmie ogłasza laureata
(laureatów) Nagrody w Dziedzinie Nauk Ekonomicznych Banku Szwecji im. Alfreda Nobla. W tym
roku laureatów, jak wiadomo, było trzech (David E. Card, Joshua D. Angrist, Guido W. Imbens), a
w sumie od 1969 r. tj. od początku przyznawania tej nagrody przez najstarszą centralną
instytucję monetarną świata (1668 r.) jest ich 89. Z tym, że skądinąd faktem niewątpliwie
wstydliwym jest, iż na liście wyróżnionych znajdują się zaledwie dwie kobiety, tj. nieżyjąca już
Norweżka Elinor Ostrom (1933 - 2012) oraz francusko – amerykańska badaczka Esther Duflo (w
2019 r.). 

NOBLOWSKI PAŹDZIERNIK

 22 201 11 41 www.pcdm.plwsparcie@pcdm.pl strona 10

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


 22 201 11 41 www.pcdm.plwsparcie@pcdm.pl strona 11

W wymiarze chronologicznym przewag M. Kaleckiego nad Brytyjczykiem, wyraża się tym, że jego
Próba teorii koniunktury ukazała się trzy lata przed opus magnum J.M. Keynesa, za jakie uchodzi
wydana w 1936 r. Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. W rezultacie, jak ujął to wybitny
historyk myśli ekonomicznej Mark Blaug (1927 – 2011): 

(…) teoria Kaleckiego przewyższa teorię Keynesa, gdyż jest wyraźnie dynamiczna (…) Michał Kalecki
stworzył teorie ekonomiczne, które stały się fundamentem powojennego rozwoju społeczno-

gospodarczego w krajach kapitalistycznych. Był prekursorem teorii efektywnego popytu.

(…) nieszczęśliwie dla renomy Kaleckiego złożyło się, że w czasie, gdy jego myśli zostały udostępnione
w przekładzie angielskim, w zachodniej teorii ekonomicznej był już na dobre zadomowiony

podstawowy model keynesowski i wskutek tego ojcostwo nowoczesnej ortodoksji
makroekonomicznej zostało przypisane raczej Keynesowi niż Kaleckiemu. 

Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, iż praca M. Kaleckiego z 1933 r. uchodzi za pierwsze pełne
studium przyczyn, mechanizmu oraz skutków fluktuacji gospodarki rynkowej, nie tylko w polskim,
lecz także w światowym piśmiennictwie ekonomicznym. Pozycja M. Kaleckiego w ekonomii nie
została wprawdzie za jego życia właściwie oceniona, ponieważ: ,,nie znalazł się na właściwym
miejscu, we właściwym czasie i nie pisał we właściwym języku” (cyt. za M. Blaugiem), lecz po śmierci
jego dzieła kilkakrotnie już przechodziły prawdziwy ,,renesans”. Ostatnim ku temu asumptem był
kryzys finansowy 2007/2008 r. Oczywistym zatem jest, że wszystkie jego prace (siedem tomów)
wydane zostały w języku angielskim, i to przez jedną z najbardziej prestiżowych w światowej nauce
oficyn wydawniczych, a mianowicie ,,Oxford University Press”.

LAUR DLA EMPIRYKÓW 

Tegoroczni nobliści, podobnie do swych poprzedników z kilku ubiegłych lat, są przede wszystkim
empirykami, czyli uczonymi rozwiązującymi konkretne problemy badawcze na drodze
przeprowadzanych eksperymentów. Tym razem postanowiono docenić ich empiryczny wkład w
lepsze zrozumienie funkcjonowania rynków pracy, w kontekście polityki płac, napływu nowej siły
roboczej z zagranicy i edukacji. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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O ile amerykańsko – izraelski ekonomista J.D. Angrist (Massachusetts Institute of Technology) oraz
jego urodzony w Holandii kolega G.W. Imbens (Stanford University) poza swymi krajami są znani
głownie w kręgach ekonometryków specjalizujących się w swoich dziedzinach, to o wynikach prac
Kanadyjczyka D. E. Carda (University of California, Berkeley) i jego zmarłego tragicznie kolegi Alana
Kruegera (1960 – 2019) z Princeton University, głośno w świecie ekonomii i polityki zrobiło się już w
połowie lat 90. minionego stulecia.

Przede wszystkim stało się to za sprawą ich badań nad wpływem podwyżki stawki płacy minimalnej
(w sieci restauracji typu fast – food w stanie New Jersey) na stan zatrudnienia, w porównaniu z
sąsiednim stanem (Pensylwania), gdzie takiego zabiegu odnośnie dolnego limitu płacy minimalnej nie
dokonano. 

Rezultaty przeprowadzonych wtedy badań okazały się dla wielu zdumiewające, aby nie rzec, że wręcz
rewolucyjne, zważywszy, iż przypadało to na okres apogeum epoki neoliberalnej. D.E. Card i A.
Krueger swoim eksperymentem udowodnili, iż wbrew obowiązującym wówczas dogmatom, podwyżki
stawki płac minimalnych wcale nie muszą przyczyniać się do progresji bezrobocia, lecz w wyniku
zwiększenia lokalnej siły nabywczej mogą powodować wzrost popytu na pracę, czyli przyczyniać się
do redukcji stopy bezrobocia. Wyniki tych prac nie od razu jednak zdołały utorować sobie drogę do
serc i umysłów gospodarczych decydentów, oraz co nie mniej istotne - ich ekonomicznego zaplecza
koncepcyjnego. 

PŁACA MINIMALNA W USA 

Instytucja płacy minimalnej w świecie - powszechnie, choć nieprecyzyjnie nazywanym anglosaskim,
posiada swój długi rodowód. Sięga mianowicie dekretu wydanego w 1349 r. przez króla Anglii
Edwarda III (1312 – 1377) Rozporządzenia o robotnikach (ang. Ordinance of Laboures). 

Źródło: www.nobelprize.com, data dostępu: 2021-10-18.   

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
http://www.nobelprize.com/
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W Stanach Zjednoczonych została natomiast wprowadzona w 1938 r. na mocy Ustawy o uczciwych
normach pracy (ang. Fair Labor Standards Act), którą prezydent Franklin D. Roosevelt (1882 – 1945)
nazwał najważniejszym, obok Ustawy o zabezpieczeniu społecznym (ang. Social security Act)
prawodawczym elementem Nowego Ładu (ang. New Deal). Niemniej, dodajmy – że nie od razu
wszystkich zatrudnionych w USA regulacje te obejmowały. W rzeczywistości proces ten okazał się
długotrwały i żmudny, nierzadko też za sprawą licznych politycznych sprzeciwów, z partycypacją
niektórych (republikańskich) prezydentów - włącznie. W 2007 r. wprowadzono nie tyle nową, co raczej
komplementarną Ustawę o uczciwej płacy minimalnej (ang. Fair Minimum Wage Act), która miała
charakter wyraźnie ogólnokrajowy (federalny) i obejmowała także Portoryko oraz Samoa
Amerykańskie. 

Kolejna i ostatnia, jak dotąd próba dalszego zinstytucjonalizowanego podniesienia płacy minimalnej
w Stanach Zjednoczonych miała miejsce w 2014 r. Kiedy to za sprawą Demokratów, i przy poparciu
ówczesnego prezydenta Baracka Obamy, zamierzano podwyższyć ją do poziomu 10,10 dolarów za
godzinę. Ostatecznie jednak w wyniku sprzeciwu ze strony republikańskich członków Kongresu
proponowana regulacja nie weszła w życie. Warto przy tym też nadmienić, że merytorycznego
wsparcia dla tej inicjatywy udzielał obozowi Demokratów wspomniany A. Krueger, który w latach
2011–2013 był przewodniczącym prezydenckiej Rady Doradców Ekonomicznych B. Obamy. 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 1. Kalendarium stawek płacy minimalnej w Stanach Zjednoczonych 

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


 22 201 11 41 www.pcdm.plwsparcie@pcdm.pl strona 14

Według ostatnich przed pandemicznych pomiarów Biura Statystyki Pracy w USA (ang. US Bureau od
Labor Statistics) z 2019 r. ok. 1,6 amerykańskich pracowników zarabiało na poziomie federalnej płacy
minimalnej (tj. 7,25 USD/h) lub poniżej. Oczywistym zatem jest, że to co nie udało się przeforsować
prezydentowi B. Obamie, zostało wpisane w agendę obecnej kadencji Joe Bidena. Z zamieszczonej
poniżej tabeli wynika, że największa gospodarka świata, a zarazem jego największe geopolityczne
mocarstwo, także w tym zakresie ma nad czym pracować. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OECD.  

Tabela 2. Stawki płac minimalnych za 1 godzinę (w 2019 r.)

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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RENESANS BADAŃ NAD PŁACĄ 

Rynek pracy i jego funkcjonowanie zawsze zasługują na szczególną uwagę. Przede wszystkim ze
względu na nadrzędne znaczenie jakie przypisuje się czynnikowi pracy w procesie społecznego
gospodarowania. Nic więc dziwnego, że Komitet Noblowski zdecydował się w tym roku nagrodzić
m.in. efekty badań nad kategorią płacy minimalnej. Innymi słowy dolnego progu ceny usługi pracy
(najemnej), będącej zdaniem Wacława Jarmołowicza (1944 – 2018): 

(…) jedną z najbardziej znaczących, historycznie uwarunkowanych kategorii ekonomicznych.
Kategorią posiadającą swoją konkretną, zewnętrzną postać i określoną społeczno - ekonomiczną

treść, pozostającą w ścisłej współzależności z innymi.

Powyższe słowa wynikają bezpośrednio z istoty i funkcji płac, a równocześnie w nie mniejszym
stopniu z tego, że dochody z tytułu świadczonej pracy najemnej stanowią w skali świata ok. 2/3
ogólnej sumy dochodów ludności. Niech zatem ze swej strony wolno nam też będzie podzielić pogląd,
że renesans studiów nad płacą stał się już w ekonomii (i nie tylko) faktem. Jednym z najbardziej dotąd
widocznych tego przejawów jest toczący się od kilku lat dyskurs dotyczący dochodu podstawowego
wraz z towarzyszącymi temu doświadczeniami (np. w Finlandii). Z kolei m.in. w blasku głośnej i
uchodzącej często za przełomową, lecz tak do końca nie wiadomo dlaczego, książki Kapitał XXI wieku
Thomasa Piketty'ego, nie traci na aktualności stwierdzenie, które często, ale błędnie przypisywane
jest bezpośrednio M. Kaleckiemu. Podczas, gdy w rzeczywistości jest konkluzją Joan Robinson (1903 –
1983), jego koleżanki z Cambridge, którą sformułowała w 1969 r. po lekturze dzieł swojego polskiego
kolegi: robotnicy wydają tyle, ile zarabiają, a kapitaliści zarabiają tyle, ile wydają. 

Naszym zdaniem możliwe jest również i to, że z czasem spełni się postawiony swego czasu przez Zofię
Jacukowicz (1930 – 2010) postulat o konieczności wyspecjalizowanego, interdyscyplinarnego
podejścia do badań nad płacą. Ponieważ oprócz znajomości ekonomii czy nauk o zarządzaniu, rośnie
równolegle ranga specjalistycznej wiedzy z zakresu m.in.: psychologii, etyki, prawa czy filozofii. Każda
z tych dziedzin zajmuje i może się zajmować właściwymi dla niej kontekstami wynagrodzeń, podczas
gdy teoremat płacowy ciągle nie wykorzystuje ich w całości tak, aby kompleksowo połączyć np. pracę
człowieka z czasem jej trwania, zatrudnieniem, sprawiedliwością, uciążliwością dla zdrowia itp. 

OPRACOWANIE
Departament Analiz
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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Globalnie, rynek Venture Capital też pobił rekord, na całym świecie zainwestowano 288 mld dolarów
w pierwszym półroczu 2021 roku. To o prawie 110 miliardów dolarów więcej w porównaniu z
poprzednim półrocznym rekordem, który został ustanowiony w drugiej połowie 2020 roku.

Z określeniem VC/PE spotykamy się często. Nie wszyscy wiedzą jednak, czym są fundusze
Venture Capital (VC) lub Private Equity (PE), a także jakie szanse dają przedsiębiorcom.
Niezależnie od tego, czy łapiemy Ubera, rezerwujemy Airbnb, czy kupujemy parę obuwia na
eobuwie.pl korzystamy z usług i produktów firm wspieranych kapitałem podwyższonego ryzyka
i kapitałem prywatnym. Venture Capital i Private Equity to dwa główne podzbiory znacznie
większej, złożonej części krajobrazu finansowego, znanego jako rynki prywatne. 

FUNDUSZE VENTURE CAPITAL
I PRIVATE EQUITY
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Źródło: https://news.crunchbase.com/news/global-vc-funding-h1-2021-monthly-recap/, dostęp 2021-10-20. 

W pierwszej połowie tego roku na każdym etapie finansowania zainwestowano rekordowe środki.
Finansowanie na późnym etapie (Late stage) osiągnęło najwyższy poziom, ponad dwukrotnie rok do
roku. Finansowanie na wczesnym etapie (Early Stage) wzrosło o ponad 60 procent w stosunku do
poprzednich dwóch półroczy, a finansowanie zalążkowe (Angel-Seed) zyskało 40 procent rok do roku.

Polski ekosystem, jak i sektor technologiczny ogółem, są liczącym się elementem gospodarki,
niejednokrotnie odpornym na sytuację makroekonomiczną. W roku 2020 odnotowano kolejny rekord
na polskim rynku venture capital. Trzy transakcje w pułapie od 250 do 350 mln PLN wskazują na
bardzo udany okres inwestycyjny dla projektów start-upowych. 

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Największe transakcje odpowiadają za nieco ponad połowę dostarczonego przez fundusze kapitału.
Pomimo tego, wykluczając transakcje skrajne z 2019 i 2020, możemy mówić o 30% wzroście rynku
venture capital liczonym rok do roku (lub o 70% z ich uwzględnieniem). Rośnie też średnia wartość
rund inwestycyjnych. Wiąże się to z wyższymi ticketami inwestycyjnymi funduszy, wzrostem wartości
startupów oraz rozszerzającą się obecnością kapitału międzynarodowego.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: 
 https://pfr.pl/aktualnosci/transakcje-na-polskim-rynku-vc-w-2020.html,
dostęp 2021-10-20. 

Dane za ostatnie 2 lata
dobrze obrazują Polskę jako
rozwijający się ekosystem
startupowy – wzrost rok do
roku miał miejsce na każdym
etapie finansowania. Patrząc
na te dane warto przyjrzeć się
bliżej skąd spółki
technologiczne pozyskują
swoje finansowanie i w jaki
sposób.

Dotacje, rządowe programy wsparcia itp.
Kredyty bankowe
Finansowanie inwestorskie (dług, mezz, kapitał własny). 

Generalnie rzecz biorąc, różne formy finansowania można uszeregować w następujący sposób, jeśli
chodzi o ich koszt:

W Naszym artykule skupimy się na finansowaniu inwestorskim, a dokładnie na rynkach prywatnych
oraz na szybko rozwijających się firmach, które nie są notowane na giełdzie które oddają część
udziałów profesjonalnym inwestorom w zamian za kapitał na finansowanie i mentoring, których
potrzebują, aby dalej się rozwijać.

3F - FAMILY, FRIENDS AND FOOLS 

Jest to zwykle pierwsze miejsce, do którego firmy zwracają się gdy potrzebują więcej finansowania,
niż mogą same zainwestować. Grupa 3F nie będzie chciała od start-upu wysoko oprocentowanych
odsetek (jeśli spółka ma szczęście, nie będą chcieli żadnych), ale pieniądze, które firma może uzyskać
w ten sposób, są zazwyczaj bardzo ograniczone. Jeśli założyciele spółki mają bogatych znajomych i
nie potrzebują wiele, ekonomicznie może nawet bardziej sensowne jest udanie się do nich przed
pójściem do banku.

FORMY FINANSOWANIA

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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PRE-SEED CAPITAL PROVIDERS 

INKUBATORY I AKCELERATORY

Anioł biznesu  - Zazwyczaj są to przedsiębiorcy, którzy sami
osiągnęli już sukces i którzy szukają inwestycji.

Inkubatory i Akceleratory - Konkurencyjne programy, które
oferują wsparcie finansowe dla przedsiębiorców, kontakty,
mentoring, przestrzeń do pracy i zasoby techniczne w zamian
za pakiet mniejszościowy udziałów w spółce.

ANIOŁ BIZNESU

Zazwyczaj inwestują w pomysły biznesowe na bardzo wczesnym etapie, które są bardzo ryzykowne,
ale oferują duży potencjał wzrostu. Dość często są to ludzie, którzy nie będą się zbytnio angażować w
biznes i pozwolą prowadzić go tak, jak właściciele chcą, tak długo, jak płacą im to, co mają im
zapłacić. Najczęściej nie będą też oczekiwać od start-upu szczegółowych raportów, wskaźników KPI
itp.

INWESTOR STRATEGICZNY

Corporate venture capital (CVC) to podzbiór kapitału podwyższonego ryzyka, w którym duże firmy
strategiczne inwestują w startupy – często te działające w obrębie lub w sąsiedztwie z podstawową
branżą inwestora.

Inwestorami są też fundusze Venture Capital, które inwestują w młode firmy - startupy oraz fundusze
Private Equity, które inwestują w bardziej ugruntowane firmy. Z wyjątkiem osób niezwykle
zamożnych, ogół społeczeństwa nie może inwestować w tę przestrzeń. Ponieważ firmy prywatne nie
odpowiadają przed udziałowcami publicznymi, są mniej restrykcyjne. Nie muszą ujawniać raportów o
zarobkach lub złożyć sprawozdania finansowego do badania, co utrudnia osobom z zewnątrz
znalezienie wiarygodnych i dokładnych informacji na ich temat. 

FUNDUSZE VENTURE CAPITAL

Podobnie jak Fundusze VC, Fundusze Private Equity (PE)
inwestują w firmy w celu zwiększenia wartości spółki w czasie
oraz wyjściu z inwestycji z zyskiem.

FUNDUSZE PRIVATE EQUITY 

Fundusze te interesują się firmami, które już trochę urosły i mają pewne doświadczenie w
generowaniu przychodów (niekoniecznie jeszcze zysku). Fundusze te zazwyczaj szukają również
dużego potencjału i innowacji. Fundusze VC inwestują duże budżety, które pozyskują od innych
inwestorów, więc będą wymagały raportowania i innych formalności. 

W przeciwieństwie do firm VC, Fundusze PE często przejmują większość udziałów — co oznacza 50
procent własności lub więcej – w dojrzałych firmach. Ta praktyka, jednak zmienia się, ponieważ firmy
PE coraz częściej wykupują firmy technologiczne, które były przedtem finansowane przez VC.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Niektóre firmy nie szukają inwestorów strategicznych, ale zamiast tego decydują się na wejście na
giełdę. Gdy firma przechodzi pierwszą ofertę publiczną (IPO) i debiutuje na publicznej giełdzie
papierów wartościowych, ogół społeczeństwa może w nią inwestować. Firmy mają tendencję do
upubliczniania się, gdy chcą  Zanim firma wejdzie na giełdę, KNF musi uznać ją za stabilną i nadaje się
do inwestycji publicznych.

Są też inwestorzy, którzy koncentrują się na znalezieniu celów inwestycyjnych, które są w tarapatach.
Ich strategia polega na kupowaniu takich firm tanio, „sprzątaniu bałaganu” i sprzedawaniu ich
ładnych i błyszczących za więcej pieniędzy. Czasami wymaga to pożyczenia firmom pieniędzy na
krótki okres czasu (w kwotach znacznie wyższych niż normalnie uważa się za bezpieczne) w celu
umożliwienia oczyszczenia (tzw. transakcje wysoko lewarowane). Fundusze te zawsze będą wymagały
pełnej kontroli, bo bez niej „sprzątanie” może nie być możliwe, a nawet gdyby było możliwe,
uzgodnienie spraw z dotychczasowym właścicielem zajęłoby im zbyt dużo czasu, aby się nimi
zainteresowali.

WYCENA 

Wycena określa aktualną wartość firmy na podstawie różnych czynników, w tym struktury kapitałowej
i właścicielskiej. Często (choć nie zawsze) każda runda finansowania inwestorów powiększa wycenę
firmy, dlatego wyceny są często określane jako pre lub post-money („money” w tym przypadku
odnosi się do rundy finansowania). 

RODZAJE FINANSOWANIA INWESTORSKIEGO

DŁUG

Jeśli chodzi o dług, to dług inwestora jest praktycznie zawsze droższy niż dług bankowy, wyjątek może
stanowić grupa 3F wspomniana na początku artykułu. Powód tego jest prosty: inwestorzy lokują swoje
pieniądze tam, gdzie bank nie chce, ponieważ są skłonni zaakceptować wyższe ryzyko niż banki. Jedną
z najbardziej podstawowych rzeczy w biznesie inwestycyjnym jest relacja między ryzykiem a
oczekiwanym zyskiem. Im wyższe ryzyko, tym większego zysku spodziewa się dostawca kapitału. 

Banki są regulowane, ponieważ mają być bezpieczne dla tych, którzy oddają swoje pieniądze w ich
ręce. Inwestor - nie tak bardzo jak banki (choć w zależności od formy prawnej istnieją pewne
ograniczenia).

RYNKI PUBLICZNE

DISTRESS FINANCING INVESTORS

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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Kapitał (Equity) w najprostszych słowach to oddanie części firmy komuś
innemu. Można to zrobić na dwa podstawowe sposoby:KAPITAŁ (EQUITY)

sprzedaż udziałów (pieniądze od inwestora trafiają do właściciela, a nie do firmy)
podwyższenie kapitału (pieniądze trafiają do firmy, a nie do właścicieli spółki; udziały właściciela
maleją z powodu tzw. rozwodnienia).

wycena firmy - inwestorzy zazwyczaj wybierają podejście rynkowe, podczas gdy obecni właściciele
lubią podejście prognostyczne, ponieważ mogą sporządzić ładną prognozę opartą na
optymistycznych założeniach i twierdzić, że firma jest dużo warta (tzw. „zjawisko krzywej J” – po
roku lub dwóch latach zysk zawsze wybuchnie),
prawa korporacyjne - wpuszczenie inwestora to w zasadzie kupienie sobie szefa ;-) A to dlatego, że
nowy inwestor, w zależności od kupionej akcji, zwykle będzie się spodziewał że niektóre prawa
korporacyjne, takie jak prawo weta w przypadku wydatków wyższych niż określona kwota, miejsce
w zarządzie itp.,
lock-up - większość inwestorów, którzy kupują spółkę, wymaga, aby istniejący zarząd został przez
pewien czas i jest to określone w umowie inwestycyjnej,
prawa do wyjścia - wielu inwestorów (praktycznie wszystkie fundusze, ale także niektórzy
aniołowie biznesu i inwestorzy strategiczni) chcą pozostawić sobie dogodną opcję wyjścia na
wypadek, gdyby sprawy nie potoczyły się po ich myśli. Nawet jeśli wierzą w biznes, na wszelki
wypadek będą potrzebować narzędzi w umowie inwestycyjnej, które pomogą im wyjść z inwestycji.

Kilka ważnych rzeczy dotyczących inwestycji kapitałowych:

Finansowanie typu mezzanine (mezz) jest w zasadzie mieszanką długu i
kapitału własnego.MEZZANINE 

pożyczka zamienna (dług zamienia się w kapitał własny),
pożyczka podporządkowana (udzielana do jednostki zależnej),
sprzedaż akcji z opcją odkupu.

Taki rodzaj finansowania może być najbardziej przydatny dla firm, które nie są dużymi korporacjami:

ETAPY FINANSOWANIA 

RUNDA SEED
Kiedy inwestor venture capital zapewnia firmie na wczesnym etapie
stosunkowo niewielką ilość kapitału do wykorzystania na rozwój produktu, 

badania rynku lub opracowanie biznesplanu, nazywa się to rundą zalążkową. Jak sama nazwa
wskazuje, runda zalążkowa jest często pierwszą oficjalną rundą finansowania działalności firmy.
Inwestorzy rundy zalążkowej zazwyczaj wymieniają obligacje, akcje lub preferowane opcje na udziały
w spółce w zamian za ich inwestycję.

Dla banku strata pieniędzy na pożyczce to poważny problem, z drugiej strony dla większości inwestorów to
chleb powszedni. Można nawet znaleźć benchmark: na 10 inwestycji w portfelu funduszu inwestycyjnego 1
to ogromny sukces, na 2 mniej więcej odzyskają pieniądze bez zysku, a 7 to kompletna porażka, w której
praktycznie wszystko tracą.

https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
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RUNDA VC
Gdy firma ma już monetyzujący się produkt lub usługę, często otrzymuje
dodatkowe finansowanie od inwestorów venture capital, które wykorzystuje

się do ulepszania swojego produktu lub usługi, zatrudnieniu dodatkowego personelu i skalowaniu
biznesu. Kapitał wysokiego ryzyka jest inwestowany w rundach, lub seriach, oznaczanych literami:
Seria A, Seria B, Seria C, itd.

ŚCIEŻKA INWESTYCYJNA

Zazwyczaj start-up zwraca się do inwestora z tzw. pitch-deckiem – krótką prezentacją, której
przeczytanie nie zajmie więcej niż 5 minut. Prezentacja nie omawia wszystkich aspektów biznesu,
tylko te najbardziej zachęcające. Celem jest przyciągnięcie inwestora do zadawania pytań. Jeśli
inwestor jest zainteresowany, kolejnym krokiem będzie pokazanie większej ilości informacji.
Zazwyczaj firmy ujawniają więcej dopiero po podpisaniu umowy NDA, ale obecnie coraz częściej
spotykają się najpierw i podpisują umowę NDA dopiero po tym ujawniają informację, a nie wcześniej.

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ 
OFERTĄ EDUKACYJNĄ >>

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. Organizujemy
m.in. bezpłatne webinary edukacyjne czy tworzymy e-
booki edukacyjne. Do opracowania materiałów
edukacyjnych zapraszamy również uznanych ekspertów z
rynku finansowego. 

OPRACOWANIE
Jowita Olechno
Manager Inwestycyjny
Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

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

Dbamy o najwyższą jakość obsługi Klientów, dążąc do budowania długotrwałych, partnerskich relacji. W
działaniach cenimy czas naszych Klientów, rzetelność informacji i elastyczność obsługi. 

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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ODWIEDŹ NAS!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! 

Warszawa

Wrocław

Poznań

Toruń

Kraków

Szczecin

Olsztyn

Lubin

SOPOT - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Lipowa 12, 81-750 Sopot, biuro@prospercapitalinvestments.pl
SZCZECIN - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Tkacka 69; 70-556 Szczecin, biuro@prospercapitalinvestments.pl
POZNAŃ - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Dąbrowskiego 49/13; 60-842 Poznań; biuro@prospercapitalinvestments.pl; Prosper Capital Advisors sp. z o.o. Agent Firmy
Inwestycyjnej, ul. Wodna 15/18; 61-782 Poznań; 786 843 743; biuro@pcadvisors.pl
LUBIN - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Rynek 11; 59-300 Lubin
WROCŁAW - Prosper Capital Advisors sp. z o.o. sp.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Walońska 7/66; 55-413 Wrocław; 71 330 74 18; biuro@pcadvisors.pl; Łukasz Żurad „CoolInvest” Doradztwo Finansowe Agent
Firmy Inwestycyjnej, ul. Kurkowa 8; 50-210 Wrocław; 696 621 512; lukasz.zurad@wp.pl
WARSZAWA - Prosper Capital Dom Maklerski S.A., ul. Waryńskiego 3A; 00-645 Warszawa; 22 201 11 30; wsparcie@pcdm.pl; HNWI Capital sp. z o.o Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Złota 59; 00-120 Warszawa;
kontakt@hnwicapital.pl; Prime Distribute sp. z o.o. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Złota 59; 00-120 Warszawa; biuro@prime-distribute.pl; Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej,
al. Jana Pawła II 11, 00-823 Warszawa, biuro@prospercapitalinvestments.pl
OLSZTYN - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Kościuszki 43; 10-503 Olsztyn
TORUŃ - Prosper Capital Dom Maklerski S.A., ul. Żółkiewskiego 10; 87-100 Toruń; 573 444 080; biuro@pcdm.pl 
KRAKÓW - Prosper Capital Investments sp. z o.o. s.k. Agent Firmy Inwestycyjnej, ul. Dobrego Pasterza 13; 31-416 Kraków

Sopot

https://www.facebook.com/DMprospercapital
https://www.linkedin.com/company/12584024/
https://www.youtube.com/channel/UC7A0V4-xrIFRqJrIqqTDwkw
https://www.pcdm.pl/emisja-akcji-serii-i/
mailto:biuro@prospercapitalinvestments.pl
mailto:biuro@prospercapitalinvestments.pl
mailto:biuro@prospercapitalinvestments.pl
mailto:biuro@prospercapitalinvestments.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 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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