
Pozyskaj kapitał i rozwijaj skrzydła 
Rozwój działalności małych 
i średnich przedsiębiorstw 
nierozerwalnie związany jest 
z koniecznością pozyskiwania 
nowego kapitału. Mimo że 
teoretycznie istnieje wiele 
możliwości jego zdobycia, to etap 
rozwoju przedsiębiorstwa sprawia, 
że nie dla wszystkich podmiotów 
dostęp do poszczególnych źródeł 
finansowania jest taki sam. 

Marek Gąd 
Przedsiębiorstwa znajdujące się we wcze
snej fazie rozwoju mają ograniczone możli
wości finansowania, co wynika z wysokiego 
ryzyka niepowodzenia przedsięwzięcia. Nie
pewność, co do przyszłych losów firmy, 
powoduje, że wymagania stawiane przez po
siadaczy nadwyżek środków pieniężnych są 
znaczne i w konsekwencji prowadzą do braku 
równowagi pomiędzy zgłoszonym popytem 
a podażą kapitału. Skutkuje to tym, że najpo
pularniejszy sposób pozyskania kapitału, któ
rym jest kredyt, nie zawsze jest rozwiązaniem 
dostępnym i optymalnym. Zjawisko luki ka
pitałowej jest powszechne i stanowi poważną 
barierę na drodze do rozwoju przedsiębior
czości. Na szczęście, istnieje recepta na jej po
konanie w postaci funduszy Venture Capital, 
które w zamian za objęcie udziałów i uzyska
nie wpływu na decyzje podejmowane w fir
mie, pomagają w zwiększeniu jej wartości. 
Choć ryzyko jest duże, inwestorów zachęca 
możliwość uzyskania wysokich stóp zwrotu. 

Inwestuj i korzystaj 
Współpraca z funduszami Venture Capital 
uregulowana jest umową inwestycyjną, a wy
nikające z niej korzyści wiążą się nie tylko 
z możliwością finansowania planów dotyczą
cych dalszego rozwoju przedsięwzięcia, lecz 
także z pozyskaniem cennego know-how in
westora oraz jego biznesowych kontaktów. 
Dodatkowym atutem jest poprawa wize

runku przedsiębiorstwa, a także brak kosztów 
finansowych i konieczności spłaty pozyskanych 
środków pieniężnych, zasilających kapitał zakła
dowy przedsiębiorstwa. 

Nie tylko dla młodych 
Dla podmiotów znajdujących się w fazie doj
rzałości, działających na rynku niepublicznym 
oraz cieszących się stabilną sytuacją finansową, 
fundusze okazują się również pomocne. Fundu
sze Private Equity, bo o nich w tym przypadku 
mowa, pozwalają na szybszy rozwój funkcjonu-
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jącego już przedsiębiorstwa, poprzez pozyskanie 
odpowiednich środków, które mogą być wy
korzystane na wdrożenie nowych technologii, 
produktów i usług. Wsparcie może także nastą
pić poprzez ekspansję z wykorzystaniem tynku 
przejęć. Przebieg techniczny takiej współpracy, 
jak również korzyści z niej wynikające, mają bar
dzo podobny charakter do procesu inwestycyj
nego funduszy Venture Capital. 

Wejdź na giełdę 
Kolejnym sposobem finansowania przedsię
biorstw sektora MSP są debiuty giełdowe, wią
żące się z pozyskaniem środków pieniężnych 
pochodzących z rynku kapitałowego. Emi
sja akcji to jeden ze sposobów na zwiększenie 
kapitału własnego spółki. Podstawowym wa
runkiem, który trzeba spełniać, decydując się 
na emisję, jest forma prawna przedsięwzięcia, 
którą musi być spółka akcyjna. Następnie spółka 
ma do wyboru dwie drogi: alternatywny sys
tem obrotu - NewConnect lub rynek główny, 
czyli Giełdę Papierów Wartościowych. Pierw
sza ścieżka przeznaczona jest dla firm działają
cych głównie w sektorach nowych technologii, 
o stosunkowo krótkiej historii oraz niedużej ka
pitalizacji. Debiut na NewConnect może być 
dla spółki kamieniem milowym w drodze na 
duży parkiet. Jego wybór wiąże się z niższymi 
kosztami, a także z mniejszymi, w porównaniu 
z GPW, obowiązkami informacyjnymi w zakre
sie prowadzonej działalności. Innym sposobem 
pozyskania kapitału jest kolejny debiut - tym 
razem na rynku obligacji Catalyst. To rozwiąza
nie nie wiąże się z zagrożeniem utraty kontroli 
nad spółką, a poziom obsługi zadłużenia wynika 
z ryzyka dotyczącego funkcjonowania i wypła
calności danego podmiotu. 
Firmy z sektora MSP dysponują wieloma możli
wościami pozyskania kapitału. Wybór konkret
nej ścieżki zależy od sytuacji podmiotu - tylko 
indywidualnie dobrane rozwiązanie ma szansę 
wygenerować obustronne korzyści. 
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