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Aż 2.6 mld euro wyniosła wartość IPO w 2013 LICZBA DEBIUTÓW NA GPW
r. w Europie. To ponad dwa razy więcej niż w
2012 r. - podaje PwC. Ta imponująca kwota 100
wynikała m.in. z licznych ofert spółek portfe
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lowych funduszy private equity. Stanowiły aż
50
40 proc. wszystkich pozyskanych środków. Na
przestrzeni ostatnich lat fundusze PE były ak
tywnym graczem również na warszawskiej gieł 60
dzie. Czy to już przeszłość? Pojawiają się obawy,
że marginalizacja OFE będzie mieć daleko idące
konsekwencje. Ograniczenie aktywności jedne 40 38_
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go z kluczowych kupujących sprawi, że spadną
wyceny. To z kolei może zniechęcić fundusze
do wychodzenia z inwestycji poprzez giełdę. Co
~TT
ciekawe, zdania na ten temat - również w samej
branży PE - są mocno podzielone.
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Giełda wciąż atrakcyjna
Dużym optymistą jest Advent. - Wyceny za
równo na warszawskiej giełdzie, jak i na innych
giełdach świata, w tym nowoj orskiej czy londyń
skiej, są powyżej średnich długoterminowych.
Dlatego też fundusze PE poważnie rozważają
wyjście z inwestycji poprzez IPO - mówi Mo
nika Morali-Efinowicz, dyrektor zarządzająca
Advent International. W giełdę nadal wierzy
też Enterprise Investors, który ma już na swoim
koncie imponującą liczbę IPO spółek portfelo
wych.
Dobrej myśli są również przedstawiciele
funduszu Avallon. - Uważamy, że planowane
zmiany mogą okazać się dla nas korzystne, gdyż
według nas wymuszą większą alokację środków
OFE w firmy o średniej wielkości, będące przed
miotem naszych inwestycji - mówi Tomasz
Stamirowski, prezes Avallonu. Uważa, że OFE
mogą być dla jego funduszu atrakcyjnym part
nerem do sfinansowania ekspansji spółek przed
ewentualnym pozyskaniem inwestora branżo
wego. Nie kryje również, że w najbliższej przyszłościAvallonmoże przeprowadzić IPO którejś
ze swoich spółek portfelowych. - Wariant taki
będzie rozważany na pewno w przypadku firm
o odpowiedniej skali działalności (przychodach
powyżej 250 mln zł) oraz silnym potencjale
rozwoju sprzedaży i ekspansji poprzez akwi
zycje - mówi. Na giełdę trafić mogą m.in. firma
Medort (ortopedia i rehabilitacja) oraz Velvet
Care (artykuły papierniczo-higieniczne). Dodatkowo prowadzimy intensywne prace
nad oceną strategii umożliwiającej przejście
na parkiet główny naszych dwóch firm notowa
nych na NewConnect - dodaje prezes. Chodzi o
Organie Farmę Zdrowia (sklepy z ekologiczną
żywnością) oraz Fiten (handel energią).

- mówi. Jest przekonany, że starannie wybrani
inwestorzy branżowi są skłonni zapłacić więcej
i lepiej rozwijać nabywane firmy. - Jednocze
śnie uważam, że w sytuacji gdy aktywność tych
profesjonalnych inwestorów, jakimi są OFE,
została zastopowana, inne fundusze PE również
nie będą chętnie decydowały się na wyjście z in
westycji przez giełdę - mówi. Dodaje, że wyceny
na giełdzie nie zawsze odzwierciedlają cenę,jaką
inni inwestorzy byliby skłonni za daną spółką
zapłacić. - Fundamenty mogą się nie obronić
przed emocjami inwestorów. Suche wyniki fi
nansowe są natomiast zawsze obrazem niezbyt
odległej, ale jednak przeszłości - podkreśla.
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Marginalizacja
OFE
schłodzi rynek
pierwotny
Giełda > Fundusze emerytalne nie będą już tak
chętnie kupować akcji nowych spółek.
Czy to zniechęci branżę private equity
do wychodzenia z inwestycji poprzez giełdę?

Inwestor branżowy preferowany
Z kolei Innova Capital w zależności od
koniunktury w ciągu najbliższych 18 miesięcy
może wprowadzić na GPW jedną lub dwie
spółki. - W dłuższej perspektywie IPO i giełda
są bardzo atrakcyjną alternatywą na wyjście z
inwestycji dla funduszy private equity. Należy
jednak pamiętać, że główną drogą wyjścia dla
nas jest przede wszystkim sprzedaż inwestoro
wi branżowemu - podkreśla Katarzyna Kacz
marek, zarządzająca relacjami inwestorskimi w
Innovie. Jej zdaniem w krótkim okresie sytuacja
na rynku publicznym w dalszym ciągu może
być niestabilna. - Ograniczenie roli OFE, jako

potencjalnego kupującego, na pewno w dużym
stopniu przyczynia się do niepewności. Dlatego
potencjalne IPO w krótkim okresie będą dosyć
ryzykowne, szczególnie dla podmiotów mniej
szych i średniej wielkości - ocenia.
W podobnym tonie wypowiada się Zbigniew
Rekusz, partner w funduszu Mid Europa Part
ners. - Zmiany zasad funkcjonowania OFE,
które przez lata należały do grona głównych
nabywców akcji oferowanych w ramach IPO,
sprawiają, że trudno w tej chwili przewidzieć,
jak będą wyglądać popyt i siła nabywcza na

warszawskiej giełdzie. Przypuszczamy, że 2014
r. będzie raczej okresem oczekiwania na utwo
rzenie się nowego ładu na GPW - mówi. W ciągu
najbliższych dwóch lat MEP nie przewiduje IPO
żadnej ze spółek portfelowych. - Na GPW mogą
wprzyszłości trafić Polskie Koleje Górskie.jednak na pewno nie nastąpi to w tak krótkim cza
sie - podkreśla Rekusz. W jego ocenie zarówno
dla funduszu, jak i dla spółki najkorzystniejszą
sytuacją jest wejście inwestora branżowego. Przykładem jest chociażby Lux Med, ale również
inne nasze inwestycje, zktórych wychodziliśmy

Kto zapełni lukę po OFE
Faktyczny wpływ zmian w systemie emery
talnym na rynek IPO będzie widoczny dopiero
w drugiej połowie roku oraz w latach kolejnych.
- Wtedy ostatecznie się dowiemy, ile osób nadal
będzie odprowadzać składki do funduszy eme
rytalnych. Zmniejszenie roli OFE powoduje, iż
sukces plasowania akcji będzie wymagać więk
szego zaangażowania inwestorów zagranicz
nych oraz TFI - mówi Mateusz Hyży, analityk
Grupy Trinity. Jego zdaniem, o ile roadshow
wśród tych ostatnich nie powinien stanowić dla
spółek problemu, o tyle już wyjście z ofertą do
zagranicznych instytucji przez mniejszych emi
tentów może nie być takie proste. - Oferujący
będą zatem musieli wzmocnić działania promocyjne, aby przekonać zagraniczne podmioty do
obejmowania akcji - uważa.
Na TFI wskazuje też Agnieszka Kwaczyńska,
członek zarządu Copernicus Securities. - TFI
spodziewają się dalszych zwyżek aktywów
w produktach akcyjnych. Biorąc pod uwagę
zeszłoroczne statystyki IPO, wyłączając dwie
największe oferty Skarbu Państwa, nie obawia,łabym się ryzyka niepowodzenia emisji nawet
przy założeniu, że jedynymi kupującymi miałyby
być TFI - mówi. Z kolei popyt na duże oferty
prywatyzacyjne powinien się odnaleźć wśród
inwestorów zagranicznych. Kwaczyńska zwraca
uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię, dotyczą
cą wyceny spółek. - OFE zawsze były elementem
stabilizującym kurs. Bez ich aktywnej obecności
zarządzaj ący TFI mogą oczekiwać pewnego dys
konta dającego komfort po debiucie giełdowym.
Może się zatem okazać, że fundusze private
equity, poszukując lepszej wyceny, skierują się
do długoterminowych inwestorów branżowych
zamiast po pieniądze z rynku kapitałowego -

Rok raczej bez dużych prywatyzacji
Mimo zamieszania z OFE zarząd GPW
spodziewa się, że 2014 r. dla rynku IPO będzie
udany, nawet lepszy od ubiegłego roku. Wtedy
zadebiutowały 23 spółki, a łączna wartość ich
ofert przekroczyła 5 mld zl. Do największych
należały IPO prywatyzowanej Energi oraz PKP
Cargo. Skarb Państwa sygnalizuje jednak, że era
wielkich prywatyzacji powoli dobiega już końca.
W 2014 r. na giełdę mogą trafić tylko dwie spółki
- Węglokoks oraz Katowicki Holding Węglo
wy. W kolejce czekają jeszcze m.in. Kompania
Węglowa i Polska Grupa Zbrojeniowa, ale ich
upublicznienia nie należy się spodziewać w
tym roku.
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Robert Brzoza

strateg rynku akcji, UniCredit CAIB

Łatwo zastąpić OFE się nie da
W latach 2003-2013 wartość zakupów akcji przez
inwestorów instytucjonalnych sięgnęła 150 mld zł. Ponad
50 proc. przypadło na fundusze emerytalne, 30 proc.
na inwestorów zagranicznych, zaś niecałe 20 proc. na
krajowe fundusze inwestycyjne. W ostatnim dziesięcioleciu
wartość IPO sięgnęła 68 mld zł. Możemy z dużą dozą
pewności stwierdzić, że prawie połowę środków wydanych
przez inwestorów instytucjonalnych użyto podczas ofert
pierwotnych. Druga połowa to zapewne w większości
rynek wtórny. Tego 50-proc. udziału, który był do tej pory
zapewniany przez fundusze emerytalne, nie będzie łatwo
zastąpić. Brak dużego kupującego spowoduje, że wyceny
nowych ofert będą musiały być rozważniej skalkulowane,
żeby stanowiły konkurencję dla firm już notowanych oraz
aby inwestorom opłacało się np. sprzedać istniejące spółki,
aby sfinansować zakup nowych. Myślę jednak, że firmy z
solidnym biznesem, działające w nowoczesnych sektorach,
będą się cieszyć popularnością. Nawet jeżeli ich wyceny
nie będą zawierały dyskonta.

Tomasz Bardziłowski

wiceprezes, Dl Investors

Fundusze PE mogą kupować akcje od OFE
Po zmianach w systemie emerytalnym aktywność OFE
na rynku pierwotnym drastycznie spadnie, szczególnie jeśli
w systemie zostanie mniej niż 20 proc. obecnych członków.
O ile w tym roku ograniczenie roli OFE na giełdzie nie będzie
jeszcze bardzo widoczne, to znacznie gorzej sytuacja będzie
wyglądała w 2015 r. Ze względu na transfer do ZUS aktywów
osób w wieku przedemerytalnym, w przyszłym roku OFE
będą prawdopodobnie musiały sprzedawać akcje. Oczywiście
rynek nie znosi próżni i kupujący się znajdą. Jednak koszt
kapitału pozyskiwanego na giełdzie może istotnie wzrosnąć,
co ograniczy liczbę debiutów. Jeśli chodzi o fundusze private
equity, to były one bardzo aktywne na rynku polskim m.in.
dzięki możliwości wyjścia z inwestycji poprzez sprzedaż akcji
do OFE. Po zmianach nie tylko mniej będzie IPO spółek z
portfela PE, ale też mniej inwestycji tych funduszy w rozwojo
we prywatne przedsiębiorstwa. Z drugiej strony fundusze
PE mogą teraz zainteresować się odkupem od OFE pakietów
w notowanych spółkach celem ich późniejszej odsprzedaży
zagranicznym inwestorom strategicznym.

