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Spółki z NC pchają się na 
fówny parkiet. Czy warto? 

Giełda > Do tej pory na GPW notowania przeniosły 24 firmy. Większość z niehjest wyceniana wyżej niż 
w dniu debiutu. Ale są i takie, które mocno zawiodły. Pała przeprowadzek dopiero przed nami. 

Gdyby nie przeprowadzki z NewConnect, 
dane o liczbie debiutów na GPW wyglądałyby 
znacznie gorzej. To właśnie te firmy podbijają 
statystyki. W tym roku z 15 debiutantów aż 
sześciu wywodziło się z NewConnect. Postano
wiliśmy sprawdzić, j ak sobie radzą wszyscy de
biutanci przechodzący z rynku alternatywnego. 
Wnioski? Umiarkowanie optymistyczne. Więk
szość analizowanych firmjest wycenianych wy
żej niż w dniu debiutu. Jednak jest kilka takich, 
których wyceny stopniały aż o ponad połowę. 

4 1 proc. nad kreską 
Średnia zmiana kursu (w stosunku do ceny z 

oferty lub kursu odniesienia na pierwszej sesji) 
prezentuje się imponująco, przekraczając 41 
proc. Tak świetny rezultat to jednak przede 
wszystkim zasługa dwóch firm: MW Trade i Eko 
Exportu. Ich kapitalizacja urosła już kilka razy, 
mocno zawyżając statystyki. Zarządy wierzą w 
dalsze zwyżki. 

-Wydaje się nam, że biznes ma bardzo dobre 
perspektywy, gdyż tylko trzy ostatnie wizyty 
naszych potencjalnych klientów z branży wydo
bycia ropy naftowej i gazu oraz metalurgicznej 
dotyczące 2014 r. oznaczają zapewnienie wiel
kości trzykrotnej produkcji za rok 2013 - mówi 
Zbigniew Bokun, dyrektor ds. rozwoju biznesu 
Eko Eksportu. Dobrej myśli jest też Rafał Wa
silewski, szef MW Trade. - Debiut giełdowy, 
choć ryzykowny i wymagający dużych nakładów 
pracy, wpłynął nie tylko na atrakcyjność naszych 
walorów, ale formalnie uwiarygodnił nas jako 
partnera biznesowego - podkreśla. Wskazuje, 
że spółka mocno zwiększyła sumę bilansową 
i wypracowała rekordowy zysk półroczny (o 
113 proc. wyższy niż w I półroczu 2012 r.). - A i 
perspektywy rynkowe są sprzyjające, także wda-
lekim horyzoncie. W niszy szpitalnej notujemy 
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stabilny wzrost. Jednocześnie w ostatnim roku 
skupiliśmy się na rozwoju współpracy z jednost
kami samorządu terytorialnego, otwierając dla 
spółki nowy rynek - podkreśla prezes. 

11.10.2013 

Rośnie skala działalności 
Dwucyfrową stopą zwrotu z akcji mogą się 

pochwalić takie spółki, jak Powszechne Towa
rzystwo Inwestycyjne, Quercus TFI, Krynicki 

Recykling, Mabion, e-Kancelaria, Pragma In
kaso, Voxel i Grupa SMT. Przedstawiciele PTI 
podkreślają, że debiut na głównym parkiecie 
pozwolił zwiększyć rozpoznawalność i zaintere
sowanie spółką, dzięki czemu skorzystała m.in. z 
nowych form finansowania, takich jak obligacje 
notowane na Catalyst. - Spółka jednocześnie 
zwiększyła skalę swojej działalności, poprawia
jąc wyniki finansowe oraz stopy zwrotu z zain
westowanego kapitału. Od m o m e n t u debiutu 
systematycznie wykazujemy ponad 35-proc. 
rentowność kapitałów własnych - wskazuje 
Andrzej Kloc, odpowiadający w PTI za kontakty 
z inwestorami. Dodaje, że w portfelu inwesty
cyjnym spółki są podmioty charakteryzujące się 
wysokim potencjałem wzrostu, co pozwoli na 
poprawę wyników i utrzymanie wysokich stóp 
zwrotu w dłuższym okresie. 

Również w przypadku Quercus TFI wzrost 
kursu akcji wynika głównie z systematycznego 
rozwoju działalności. - Spadek stóp procento
wych do najniższego poziomu w historii GPW 
wpływa na przesuwanie środków z lokat w kie
runku funduszy inwestycyjnych. Przy założeniu, 
że sytuacja na rynkach finansowych nie ulegnie 
pogorszeniu, mamy szanse na kontynuację 
pozytywnych tendencji - ocenia Sebastian 
Buczek, prezes Quercusa TFI. Zaznacza przy 
tym, że ten biznes jest cykliczny. - Gdy sytuacja 
na rynkach się pogorszy w przyszłości lub gdy 
oprocentowanie depozytów wzrośnie istotnie, 
dobra passa się zakończy. Choć mam nadzieję, 
że tylko na jakiś czas - mówi. 

Biznes z potencjałem 
W dobre perspektywy dla swojego biznesu 

wierzy Adam Krynicki, prezes spółki Krynicki 
Recykling. - Zwiększa się ilość surowców po
chodzących z selektywnej zbiórki odpadów, 
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Spółka zadebiutowała na NewConnect jesienią 
2007 r. Po kilkunastu miesiącach przeniosła 
się na GPW. Kurs odniesienia wyniósł wtedy 
2,63 zł. Szybko piął się w górę, w kwietniu 2011 
r. osiągając maksimum na poziomie 20,5 zł. 
Potem zaczął spadać, wyznaczając lokalny do-

. łek pod koniec 2011 r. na około 6,9 zł. Od tego 
czasu wycena rośnie. Od momentu wejścia 
na GPW akcje zyskały już ponad 600 proc. 
Mająjeszcze potencjał wzrostowy- uważają 
analitycy. Trigon DM wycenia je na 22,8 zł. 

Posiadacze akcji producenta mikrosfery 
mają powody do zadowolenia. Kurs akcji już 
od dłuższego czasu jest w mocnym trendzie 
wzrostowym. Spółka przeprowadziła się z 
NewConnect na rynek główny pod koniec 
2010 r., a kurs odniesienia dla jej akcji wyniósł 
wtedy 8,25 zł. Od tego czasu systematycznie 
rośnie, a w ostatnich miesiącach zwyżka 
wyraźnie przyspieszyła. Jeszcze w czerwcu 
akcje wyceniano na niespełna 20 zł. Teraz są 
już ponad dwa razy droższe. 

Akcje Powszechnego Towarzystwa Inwesty
cyjnego zadebiutowały na głównym rynku 
wgrudniu 2010 r. z ceną 9,5 zł. W połowie 
2011 r. kurs spadł poniżej 7 zł, ale potem zaczął 
odrabiać straty. Stosunkowo długo próbował 
sforsować barierę 15 zł. Udało się to w grudniu 
2012 r. Od maja tego roku kurs oscyluje wokół 
17-18 zł. - W naszym portfelu znajdują się pod
mioty z wysokim potencjałem wzrostowym, co 
pozwoli na utrzymanie wysokich stóp zwrotu 
w długim okresie - przekonuje spółka. 

11.10.2013 

Spółka zadebiutowała na NewConnect w 
lutym 2008 r. Jesienią 2010 r. przeniosła noto
wania na GPW i sprzedała przy okazji akcje po 
cenie 3,7 zł. Przez dłuższy czas kurs znajdował 
się w trendzie bocznym, oscylując 
w przedziale 2-3,5 zl- Dopiero w tym roku daje 
się zauważyć znaczący wzrost zainteresowa
nia walorami tej spółki. Na początku stycznia 
za akcję Krynickiego płacono około 3,5 zl, a w 
czerwcu już ponad 5 zł. W lipcu kurs przebił 
poziom 7 zł. 
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a popyt hut szkła na wysokiej jakości stłuczkę 
jest wciąż daleki od zaspokojenia. Budujemy 
więc kolejny zakład odzysku stłuczki szklanej, 
wiedząc, że po nasz produkt szybko ustawią się 
kolejki chętnych - mówi. We wzrost wyceny 
swojej spółki wierzy też szef Mabionu Maciej 
Wieczorek. - Prognozy rozwoju na najbliższe 
lata są bardzo obiecujące. Rynek czterech 
rozwijanych przez Mabion preparatów jest 
wart w sumie około 20 mld USD - wskazuje. 
Inwestycje wuslugi wysokospecjalistyczne, jak 
również rozszerzanie oferty o nowe produkty 
przekładają się też na zwyżkę wyceny spółki 
Voxel. - Od czerwca rozpoczęliśmy komercyj
ną sprzedaż radiofarmaceutyków, jak również 
podejmujemy intensywne działania mające na 
celu sprzedaż tego produktu na terenie Czech i 
Słowacji - mówi Karolina Mazur, specjalista ds. 
obsługi prawnej spółki. Teraz jej akcje kosztują 
ok. 18 zl. Niedawno Dr. Kalliwoda wydal reko
mendacje „kupuj", wyceniając papiery na 26,8 zl. 

W górę pnie się wycena akcji e-Kancelarii, 
która jest najświeższym debiutantem. Weszła na 
GPW pod koniec września. Zarządza portfelem 
wierzytelności o wartości nominalnej prze
kraczającej 2,5 mld zl. - Perspektywy rozwoju 
rynku zarządzania i obrotu wierzytelnościami 
są bardzo dobre. Najnowsze dane pokazują stały 
wzrost problemów z zaległymi zobowiązaniami 
społeczeństwa - mówi Mariusz Pawłowski, pre
zes e-Kancelarii. 

Głęboko pod kreską 
Ponad 80 proc. poniżej ceny z dnia debiutu 

na GPW notowany jest Euroimplant. Czy kurs 
wreszcie odbije? Niestety, spółka nie odpowie
działa na nasze pytania. Mocno stopniała też 
wycena akcji Mo-Bruk. - Kurs zależy od wielu 
czynników, w tym m.in. specyfiki naszej dzia
łalności, która w chwili obecnej, ze względu na 
nową ustawę (o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach - red.), dostosowuje się do nowych 
realiów rynku - mówi Izabela Górnicka, repre
zentująca spółkę. Zwraca też uwagę na realizo
wane inwestycje, które zaczną przynosić efekty 
od początku przyszłego roku. Z kolei przecena 
akcji Tesgasu jest pochodną trudnej sytuacji w 
branży budowlanej. Odbiorcą usług Tesgasu 
były m.in. spółki z grupy PBG, która walczy o 
układ z wierzycielami. - Spoglądając na obecną 
sytuację rynkową w budownictwie, wydaje się, 
że najgorsze już za nami - mówi Marcin Szrejter, 
dyrektor ds. finansowych spółki. 

Z kolei DM WDM za głęboką przecenę swoich 
akcji wini przede wszystkim... konkurentów. -
Nasz kurs niesłusznie ucierpiał przez kłopoty 
innych, większych przedstawicieli branży. 
Tymczasem sytuacja fundamentalna grupy 
WDM jest odmienna, a jej wyniki finansowe 
systematycznie rosną - mówi Sławomir Cal-
-Całko, prezes DM WDM. Głęboko pod kreską 
są też kursy akcji Fast Finance i IQ Partners. 
- Przyczyny takiego stanu rzeczy wynikają z 
naszego profilu biznesowego. Jesteśmy spółką 
o charakterze funduszu venture capital, a inwe
stowanie w firmy z obszaru nowych technologii 

jest niezwykle perspektywiczne, ale jednocze
śnie łączy się z dużym ryzykiem inwestycyjnym 
- mówi Maciej Hazubski, prezes IQ Partners. Z 
kolei Jacek Daroszewski, prezes Fast Finance, 
ocenia, że obecny kurs nie uwzględnia ani wy-
nikówspółki, ani jej perspektyw.-Atesąbardzo 
dobre - twierdzi. 

Najwięksi chcą na GPW 
Warunek minimalnej kapitalizacji - czyli 12 

mln euro dla firm notowanych na NewConnect 
co najmniej sześć miesięcy-spełnia aktualnie 40 
spółek. - Wtej chwili na 13 czynnych postępowań 
nowych spółek, siedem to firmy z NewConnect. 
Z tych siedmiu ofertę będą robić dwie, reszta to 
tylko wprowadzenie akcji - mówi Łukasz Daj-
nowicz z urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. 

Wszystkie największe spółki myślą o debiucie 
na GPW. - Miejscem docelowym dla akcji PCZ 
jest rynek główny, a przenosiny powinny nastą
pić w ciągu dwóch lat. Zanim to się stanie, chcie-
libyśmyjeszcze przeprowadzić emisję prywatną 
0 wartości co najmniej kilkudziesięciu milionów 
złotych i zwiększyć free float na NewConnect 
do około 25 proc. - mówi Mariusz Kanicki, za
stępca dyrektora ds. zarządzania holdingiem 
PCZ. Kapitalizacja spółki ociera się o 1 mld zl. 
Niewiele niższa jest wycena grupy Termo-Rex. 
Jej prospekt trafił już do KNF. 

Na GPW wybiera się też Elemental Holding. 
- Jeszcze w 2013 r. planujemy IPO i przenie
sienie notowań. Emisja publiczna akcji serii M 
umożliwi m.in. poszerzenie skali działalności i 
zwiększenie potencjału produkcyjnego - mówi 
Jarosław Michalik z zarządu Elemental Holding. 
Przeprowadzkę planuje też ZWG. - Podtrzy
mujemy zapowiedzi, zgodnie z którymi debiut 
na rynku głównym powinien być możliwy w 
1 polowie 2014 r. - mówi Marcin Sutkowski, 
szef ZWG. Również Agroliga chce awansować 
na główny rynek. - Jesteśmy w fazie kwestii 
proceduralnych w cypryj skim nadzorze finanso
wym. Oceniamy, że wszelkie kwestie mogą zająć 
jeden, dwa miesiące - mówi Alexander Berdnyk, 
prezes Agroligi. 

Nasi rozmówcy podkreślają, że przeniesienie 
notowań pozwala pozyskać nowych inwestorów. 
Ci instytucjonalni z reguły omijają NewConnect 
z daleka, m.in. z powodu niskiej płynności. - W 
IV kwartale mamy zamiar przeprowadzić 
publiczną ofertę akcji, a następnie przenieść 
się na GPW. Zmiana rynku notowań to wyjście 
naprzeciw oczekiwaniom inwestorów insty
tucjonalnych, z którymi prowadzimy dialog w 
sprawie inwestycji w TPH. Część z nich, co do 
zasady, odrzuca wariant inwestycji w spółkę z 
NC, która w krótkiej perspektywie nie ma za
miaru przenosin na rynek główny - mówi Mark 
Montoya, wiceprezes TPH. A po przeprowadzce 
zmienia się sporo. - Dostrzegły nas instytucje 
finansowe i reszta potencjalnych inwestorów, 
co w przypadku NC jest raczej nieosiągalne. To 
zresztą główna zaleta GPW: większa płynność, 
zainteresowanie potencjalnych inwestorów i 
pojawianie się w analizach domów maklerskich 

- przyznaje prezes Krynickiego. 

OPINIE 

Piotr Białowąs 
wiceprezes INVESTcon Group 

Sądzę, ie jest kilka przewag po stronie spółek, które przeniosły się na rynek 
regulowany. Po pierwsze, w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji 
do obrotu powstaje prospekt emisyjny zatwierdzany przez KNF. Po drugie, 
spółki wchodzą w zdecydowanie bardziej restrykcyjny reżim informacyjny, 
co generalnie zwiększa ich transparentność dla inwestorów. Pod trzecie, 
można zapoznać się z dotychczasowym track recordem emitenta (rozwój, 
wyniki, jakość komunikacji) - spółki publicznej oraz dokonać oceny spójności 
i efektywności biznesu. Oczywiście analiza raportów okresowych wielu firm 
jest mocno utrudniona z uwagi na minimalistyczne podejście do raportowa
nia, ale mimo wszystko jest to przynajmniej materiał wyjściowy. 
Sądzę, i e większość emitentów przenoszących się na rynek regulowany ma 
wyraźnie sprecyzowany cel typu nowa emisja, sprzedaż akcji przez dotych
czasowych akcjonariuszy czy też przejęcia opłacane akcjami. Przecież nikt 
nie chodzi na dancing, żeby podpierać ściany. 

Anna Nietyksza 
prezes Eficomu 

Dla inwestorów przejście spółki z NewConnect na rynek główny jest atutem, 
gdyż gwarantuje lepszą znajomość działalności, menedimentu i decyzji 
biznesowych. Że względu na większe wymagania, m.in. dotyczące spra
wozdawczości, sam fakt przejścia z NC na GPW świadczyć może o stabilnej 
sytuacji oraz wartości spółki. Może mieć także spory wpływ na pozytywny 
wizerunek emitenta, który dostaje kolejną szansę, aby być postrzegany jako 
ciekawy cel inwestycyjny. Potwierdzają to wyniki firm, które już dokonały 
takiego przejścia - zwiększył się obrót ich akcjami, a blisko 2/3 zanotowało 
wyższe wartości. Celem Eficomu, po pozyskaniu inwestora strategicznego 
w obszarze IT/cloud computing lub fuzji z inną spółką, jest również 
przejście na rynek główny w perspektywie trzech lat. Spółki, które przeszły 
„przedszkole" NewConnect, mają już doświadczenie sprawozdawcze, gdyż 
obowiązują je zarówno raporty bieżące, jak i kwartalne i roczne audytowane. 
Szczególnie teraz, gdy zaostrzono obowiązki informacyjne i wprowadzono 
kary finansowe, spółki z NC muszą szczególnie dbać o ich spełnianie. 

Marek Gąd 
analityk Grupy Trinity 

Mocno ograniczone jeszcze do niedawna obowiązki informacyjne na 
NewConnect sprawiają, że przeszłość spółki notowanej na małym parkiecie 
niekoniecznie musi być znana lepiej niż podmiotu debiutującego na GPW. 
Sporządzany z tej okazji prospekt jest konkretnym dokumentem, pozwala
jącym na dość szczegółowe wejrzenie w strukturę i dzieje emitenta. Należy 
jednak mieć na uwadze fakt, że w cenie zawarta jest jednak przyszłość 
spółki, a nie jej przeszłość, więc to na tej pierwszej swoją uwagę powinni 
skoncentrować inwestorzy. Po ostatnich zmianach w obowiązkach infor
macyjnych różnice między małym parkietem a rynkiem regulowanym nie są 
już tak duże, by mogło to mieć znaczący wpływ na decyzję o przenosinach. 
Innym ważnym czynnikiem mogą być za to koszty związane z taką operacją, 
jak np. sporządzenie prospektu, czy wyższe opłaty za dopuszczenie do ob
rotu. Najczęściej jednak poruszany jest aspekt wizerunkowy. Należy jednak 
zadać sobie pytanie: jakie wymierne korzyści może on przynieść inwestorom. 
Bezpośredni wpływ na wyniki finansowe spółki jest mocno dyskusyjny i 
praktycznie niemożliwy do skwantyfikowania, a tylko pięć firm wykorzystało 
przenosiny na dokonanie nowej emisji akcji. 

Euroimplant: wycena akcji 
topnieje w ©ciach 

Mo-Bruk: w ostatnim 
wyprzedaż się nasiliła 

Tesgas na razie pod kreską. 
Czy kurs wreszcie odbije? 

DM WDM: brania w niełasce, 
wycena akcji topnieje 
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Biotechnologiczna spółka od marca 2008 r. 
notowana była na NewConnect. Wiosną 
2011 r. weszła na główny parkiet. W pierwszym 
dniu notowań jej kurs wzrósł o 3,7 p r o c , do 
0,56 zł. Od tego czasu obserwujemy systema
tyczną przecenę akcji. Latem 2011 r. kurs spadł 
poniżej 0,3 zł, a wiosną 2012 r. pękła bariera 
0,2 zł. Od czasu debiutu kurs spadł aż o ponad 
80 proc. Czy pojawią się wreszcie przesłanki 
do wzrostu? Zapytaliśmy o t o spółkę, ale nie 
dostaliśmy żadnej odpowiedzi. 

Spółka zajmuje się gospodarką odpadami 
przemysłowymi. Zadebiutowała na głównym 
parkiecie w kwietniu 2012 r. Nie przeprowa
dzała przy tej okazji emisji akcji. Kurs odnie
sienia na pierwszej sesji wyniósł 99 zl. Na razie 
akcjonariusze nie mają zbytniego powodu do 
zadowolenia, bo kurs systematycznie spada, 
oddalając się od ceny akcji z dnia debiutu. 
Jesienią ubiegłego roku spadł poniżej 50 zl. 
W ostatnich tygodniach przecena wyraźnie 
przybrała na sile. 

Od czasu debiutu spółki na rynku głównym 
minęły już ponad trzy lata, a na NewConnect 
ponad cztery. Na razie wycena akcji topnieje. 
Spółce zaszkodziły m.in. tarapaty branży 
budowlanej. W dniu debiutu na GPW (21 lipca 
2010 r.) kurs akcji wynosił 14,5 zl. Przez kilka 
miesięcy utrzymywał się na tym poziomie. 
Jednak w 2011 r. zaczął się wyraźny spadek. Na 
początku 2013 r. akcje kosztowały już mniej niż 
4 zł. Od kilku dni widać lekkie zwyżki, a kurs 
oscyluje wokół 4,3 zł. 

WDM był jedną z pięciu spółek, które jako 
pierwsze zadebiutowały na NewConnect 
30 sierpnia 2008 r. W lipcu 2011 r. przeniósł 
notowania na GPW. Kurs odniesienia wynosił 
wtedy 0,6 zł. Od tego czasu ciągle się obniża. 
Latem tego roku spadł poniżej 0,2 zl. Teraz 
oscyluje wokół 0,18-0,19 zł. - Kurs Domu 
Maklerskiego WDM niesłusznie ucierpiał 
przez kłopoty innych, większych przedstawi
cieli branży - uważa zarząd spółki. Przekonuje, 
że potencjał wzrostowyistnieje. 
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