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Uwzględniając dzisiejszy 
debiut Boomeranga, na New
Connect jest już notowanych 
446 spółek. - OFE nie będą mo
gły jednak w nie inwestować. 
Co więcej, muszą sprzedać już 
posiadane pakiety - informują 
nas przedstawiciele rynku, 
giełdy i drobni inwestorzy. 
Nowe przepisy zabraniają 
bowiem funduszom emery
talnym inwestowania poza 
rynkiem regulowanym. Nie jest 
to przeoczenie. 

- GPW w swojej opinii do 
projektu ustawy ws. zmian w 
OFE zgłaszała potrzebę utrzy
mania możliwości inwestycji 
funduszy w akcje notowane na 
NewConnect. Nie zostały one 
uwzględnione z powodu uwag 
zgłaszanych przez uczestni
ków procesu legislacyjnego 
- mówi Adam Maciejewski, 
prezes GPW. 

Możliwa nowelizacja? 
Dotychczasowe zaan

gażowanie OFE w spółki z 
NewConnect nie było duże, 
więc nowe regulacje będą mieć 
niewielki wpływ na płynność 
całego rynku. Czy zaszkodzą 
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spółkom? - W przypadku 
kilku firm wchodzących w 
skład NCIndex30 fundusze 
posiadają powyżej 5 proc. i 
to tutaj mogą bye widoczne 
największe ruchy akcjami -
uważają eksperci. Chodzi m.in. 
o Medicalgorithmics, Orphee, 
czy ubit Studios. 

Maciejewski podkreśla, że 
biorąc pod uwagę skalę akty
wów zarządzanych przez OFE, 
inwestowanie w małe spółki 
może być dość kłopotliwe z 
punktu widzenia efektywności 
inwestycji - stąd też stosunko
wo niewielkie zaangażowanie 
tej grupy inwestorów. - Szko
da jednak, że taką możliwość 

wykluczono ustawowo. Myślę, 
że rynki alternatywne mogą" 
być bardzo atrakcyjne. Może 
zamiast eliminowania tego 
rodzaju inwestycji warto w 
przyszłości rozważyć po pro
stu mniejszy limit - wskazuje. 
Poprosiliśmy o komentarz 
Ministerstwo Finansów. Do 
zamknięcia tego wydania nie 
uzyskaliśmy odpowiedzi. 

W ostatnich miesiącach 
GPW wprowadziła sporo 
zmian na NewConnect, które 
mają zwiększyć atrakcyjność 
tego rynku. - Wierzymy, że 
działania te powinny w przy
szłości stanowić stabilną pod
stawę do nowelizacji ustawy, a 

tym samym włączenia spółek 
z rynku alternatywnego do 
katalogu aktywów OFE - mówi 
prezes GPW. 

Będzie fala przenosin 
Przedstawiciele rynku 

raczej krytycznie oceniają 
zakaz inwestowania OFE na 
NewConnect. -Po raz kolejny 
okazuje się, że świat polityki 
nie respektuje praw małych 
i średnich przedsiębiorstw i 
nie docenia znaczenia rynku 
kapitałowego w rozwoju 
polskiej gospodarki - mówi 
Piotr Białowąs, wiceprezes 
INYESTcon Group. Dodaje, 

że przecież nie wszystkie fir
my kwalifikują się od razu na 
rynek podstawowy. - Dlaczego 
z jednej strony zabiegamy o 
środki unijne na podniesienie 
konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw, a 
z drugiej zamykamy drzwi do 
długoterminowego kapitału 
rozwijającym się spółkom? -
pyta retorycznie. 

Nieco łagodniej o nowych 
regulacjach wypowiada się 
Jacek Wojton, zastępca dyrek
tora departamentu zarządzania 
Copernicus Securities. - Nowe 
ograniczenia lokacyjne popra
wiają bezpieczeństwo OFE. Z 
drugiej strony spółki, które są 
notowane na NewConnect i 
mogą pochwalić się dobrymi 
wynikami i perspektywami roz
woju, zmusza się do przeprowa
dzenia kosztownego procesu 
oferty publicznej - mówi. 

Niezadowolenia nie kryje 
Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych. - Te przepisy 
nie są korzystne zarówno dla 
inwestorów, jak i dla rozwoju 
tego rynku. Inwestorzy zadają 
sobie też pytanie, co ze spółka
mi, wktórychjuż zaangażowały 
się OFE - mówi Piotr Cieślak, 
wiceprezes SII. Dodaje, że 
mając na uwadze płynność 
NewConnect, najlepszym 
rozwiązaniem będzie znalezie

nie nabywców na takie pakiety 
poza rynkiem. Alternatywą 
jest debiut spółek na rynku 
regulowanym. Taki plan ma 
m.in. Medicalgorithmics. 

- Nowe przepisy dają OFE 
6-miesięczny okres na dosto
sowanie portfela. W naszym 
przypadku nie jest to w naj
mniejszym stopniu problem, 
gdyż już niebawem będziemy 
notowani na GPW. Dziś dosta
liśmy informację z KNF, że już 
nie mają dalszych pytań i uwag 
do naszego prospektu - mówi 
Piotr Żółkiewicz, członek za
rządu spółki. 

Fundusze się nie martwią 
Poprosiliśmy o komentarz 

również przedstawicieli 
funduszy. - Ta sprawa była 
podnoszona przez środowisko 
PTE w uwagach zgłaszanych 
w procesie legislacyjnym. 
Zakładam, że mimo szybkości 
prac to nie jest przeoczenie. 
O intencje należałoby zapytać 
ustawodawcę - mówi Marcin 
Żółtek, szef inwestycji w Aviva 
PTE. Dodaje, że aktywność 
funduszy na NewConnect 
była minimalna, więc nie jest 
to istotny problem. - Koniecz
ne będzie tylko dostosowanie 
działalności lokacyjnej, ale na 
to jest jeszcze czas -mówi. 

OPINIE 

Mateusz Hyży analityk Grupy Trinity 

Zatwierdzony projekt zmian w ustawie ogra
nicza możliwości inwestycyjne w przypadku 
akcji jedynie do rynku regulowanego. Mimo 
niewielkiego zaangażowania OFE na NewCon
nect zmiany te uważać należy raczej za ne
gatywne. Uderzą w największe i najbardziej 
atrakcyjne spółki, które nie będą mogły pozy
skać w prosty sposób funduszy emerytalnych 
do akcjonariatu. Oczywiście wyjściem zawsze 
pozostanie przeprowadzenie oferty publicz

nej i debiut na rynku regulowanym. Niemniej 
wraz ze zmieniającymi się limitami funduszy 
w kolejnych latach nie należy oczekiwać, iż 
będą posiadały dużą ekspozycję na walory 
o niższej płynności. Czy sprzedaż przez OFE 
akcji spółek z NewConnect może zaszkodzić 
ich wycenom? Krótkoterminowo możemy 
oczekiwać wahań kursów. Ich intensywność 
zależeć będzie od wielkości zaangażowania 
OFE w poszczególne podmioty. 

Krzysztof Pado analityk DM BDM 

Wśród zarządzających OFE spółki z New
Connect cieszyły się ograniczoną popular
nością. Przede wszystkim wybierane były te 
o relatywnie wysokiej kapitalizacji i mające 
perspektywę szybkiego przeniesienia się na 
rynek główny. Moim zdaniem wpływ zmian 
w zasadach inwestowania przez OFE będzie 
miał ograniczony wpływ na NewConnect. Za
interesowanie tym rynkiem wyrażają przede 
wszystkim inwestorzy indywidualni i TFI. 

W krótkim terminie pytaniem jest jednak, co 
zrobią w takiej sytuacji OFE z posiadanymi 
pakietami akcji z NewConnect. Wyjście przez 
rynek przy tak niskiej płynności jest prak
tycznie niemożliwe. Pozostaje możliwość 
transakcji pakietowych np. do TFI. Większość 
z podmiotów, w których akcjonariacie są 
OFE, spełnia wymogi kapitalizacji, by trafić 
na GPW. Np. Medicalgorithmics ma złożony 
w KNF prospekt. Czasu jest jednak mało. 
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