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Spółki z NewConnect
obiecują udany rok
Rynek > Na alternatywnym parkiecie sąjuż notowane 443 firmy. Wzięliśmy
pod lupę te cieszące się największym zainteresowaniem inwestorów, tworzące
NCIndex30. Jak sobie poradziły w 2013 roku i co planują na ten rok?

Katarzyna Kucharczyk

katarzyna.kucharczyk(§)parkietcom

O

pinie o rynku New
Connect są mocno
zróżnicowane.
Udało się jednak
obalić tezę, że nie da
się na nim zarabiać.
W samym 2013 r.
NCIndex30 wzrósł o
blisko 44 proc. Rodzi
się pytanie, czy te zwyżki były uzasadnione i czy
potencjał wzrostowy wciąż istnieje. Postanowi
liśmy to sprawdzić, korzystając z faktu, że spółki
z NewConnect opublikowały już swoje wyniki
za IV kwartał. Można się zatem pokusić o cało
roczne podsumowanie. Okazuje się, że firmy
tworzące obecnie NCIndex30 wypracowały w
2013 r. ponad 1,1 mld zł przychodów. To o 32
proc. więcej niż w 2012 r. Również ich wyniki
się poprawiły. Łączny wynik operacyjny wzrósł
do 97 mln zł z niespełna 50 mln zł. Z kolei wynik
netto poszedł w górę ponaddwukrotnie, do 80
mln zl z 38 mln zł. Cieszy fakt, że spółkom udało
się znacząco, bo aż o 53 proc, zwiększyć kapitały
własne.

Ostrożnie z prognozami
To wszystko wygląda dobrze, ale na hurraoptymizm za wcześnie. Warto np. odnotować,
że lalka firm nie zrealizowało pierwotnie zapo
wiedzianych prognoz. Ze świecą można szukać
takich, które podały lub zamierzaj ą podać plany
finansowe na 2014 r. W tym elitarnym gronie
są m.in. Agroliga, Wind Mobile oraz Plasma
System.
- Nasz zysk netto powinien osiągnąć 3,64 mln
euro, EBITDA4,26 mln euro, a przychód 18 mln
euro - mówi Dmitrij Babajew, dyrektor finan
sowy Agroligi. Z kolei Wind Mobile w tym roku
ma wypracować 17,5 mln zl przychodów oraz
6,7 mln zl EBITDA (jednostkowo). - W wyniku
przejęcia, a następnie połączenia z Software
Mind, w roku 2015 Wind Mobile osiągnie 82,8
mln zł przychodów i 15,6 mln z EBITDA - wska
zuje Igor Bokun, prezes Wind Mobile. - Zarząd
zamierza opublikować prognozę finansową na
rok 2014 najpóźniej do końca I kwartału - mówi
z kolei Sławomir Wawrzyniak, prezes Plasma
System. Podania prognoz nie wyklucza również
Uboat-Line. - Miniony rok był dobry dla spółki.
Udało nam się zwiększyć zysk netto o ponad 40
proc, a przychody wzrosły do ponad 51 mln zł z
31,3 mln zl. Liczymy, że uda nam się utrzymać
dynamiczny wzrost - mówi Artur Smolik, wice
prezes Uboat-Line.
NewConnect dla wielu firm jest trampoliną
na rynek główny. Nasi rozmówcy nie kryją, że
docelowo to właśnie tam widzieliby swoje spół
ki. Prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego
złożyło już m.in. Orphee. - Jeśli kapitalizacja
osiągnie w 2014 r. wymagany poziom 12 mln
euro, to bez wahania rozpoczniemy procedurę
przenoszenia. Realność tej sytuacji zależy w du
żej mierze od inwestorów i nastrojów na rynku
kapitałowym - mówi Ryszard Wtorkowski,

prezes LUG. Jeszcze w tym roku na rynku głów jest to znacznie utrudnione przez wielokrotnie
nym może się pojawić Wind Mobile. - Debiut zmieniające się projekty - przyznaje Moszkieodbędzie się w trzecim lub czwartym kwartale wicz. Dodaje, że spółka w celu uniknięcia nega
- zapowiada prezes Bokun.
tywnych skutków „nietrafienia" w odpowiednie
technologie przeprowadziła dywersyfikację
portfela projektów, nie skupiając się jedynie na
Komunikacja wciąż szwankuje
energetyce wiatrowej.
Dobrego roku spodziewa się też ubit studios.
Warto odnotować potężne różnice, jakie - Zaplanowaliśmy większąliczbę premier na rok
pojawiają się w podejściu spółek do przygoto 2014, więc oczekujemy wyższych przychodów.
wywania raportów. Pozytywnym przykładem W 2013 r. odbyła się tylko premiera Anomaly 2,
może być wspomniany już LUG, którego raport a mimo to nasze przychody wzrosły - podkreśla
za IV kwartał ma aż 68 stron. Niestety, nie bra spółka. Udanego roku spodziewa się też i3D.
kuje też takich firm, których sprawozdania liczą - Liczymy na imponującą dynamikę wzrostu
zaledwie kilka stron, a ilość (i przede wszystkim obrotów, poprzez agresywne pozyskiwanie no
j akość) zawartych tam informacj i na pewno nie wych zleceń i poszerzenie współpracy z obecny
może być dla inwestorów satysfakcjonująca. mi klientami - informują przedstawiciele i3D.
W niektórych przypadkach niemal z cudem
- Już w tej chwili po wynikach za III i IV
graniczy odnalezienie porównywalnych danych kwartał widać, że 2014 r. zapowiada się dla
finansowych za poprzedni okres.
spółki bardzo dobrze. Zakładamy, że będzie to
Przy okazji postawiliśmy sprawdzić, jaką po kolejny rok wzrostu dwucyfrowego. Obyte cyfry
litykę informacyjną mają poszczególne spółki z były wysokie - mówi z kolei Wojciech Gurgul,
NCIndex30. W dwóch przypadkach nie działała szef PGS Software. Dynamicznie rozwija się też
strona internetowa. Do pozostałych 28 wysłali biznes Cyfrowego Centrum Serwisowego. - Ce
śmy pytania, dotyczące m.in. planów na 2014 r. lem, do którego dąży spółka, jest utrzymywanie
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Niektórym spółkom wystarczyło kilka godzin.
Rekordzistą okazał się Farmsi, który potrzebo
wał zaledwie... 6 minut, by wyczerpująco odpo
wiedzieć na nasze pytania. Łącznie komentarze
uzyskaliśmy od 15firm,a 13 nie odpowiedziało.
Przedstawiciele tej pierwszej grupy zapewniają,
że 2014 r. będzie dla nich bardzo dobry.
- Mamy nadzieję, że pod względem wyników
finansowych 2014 r. będzie lepszy niż właśnie
zakończony rok, co wynika z trwaj ącej sprzedaży
gry Deadfall Adventures, której premiera miała
miejsce w połowie IV kwartału 2013 r. - informująprzedstawicieleFarm5i. Dużym optymistą
jest Jan Gładki, prezes spółki Fluid. - To rok, w
którym spółka osiągnie znaczący sukces. Po
wielu latach prac badawczych i wdrożeniowych
zostanie uruchomiony profesjonalny, pierwszy
w świecie zakład odzysku energii z biomasy
roślinnej, oparty na naszej innowacyjnej na
skalę światową technologii produkcji biowęgla
- zapowiada.
Optymizmu nie brakuje też Krzysztofowi
Moszkiewiczowi, specjaliście ds. projektów
OZE spółki Inventi. - Rok 2014 powinien być
dla nas przełomowy. Wśród przesłanek, które
na to wskazują, można wymienić między innymi
wprowadzenie w życie, a przynajmniej ustalenie
ostatecznej wersji projektu ustawy o odnawial
nych źródłach energii - mówi. Dodaje, że Inventi
jako spółka zajmująca się prowadzeniem projek
tów związanych z energetyką wiatrową, wodną
oraz fotowoltaiczną wychodzi naprzeciw pro
ponowanym zmianom prawnym. - Aczkolwiek

dotychczasowego tempa wzrostu przychodów w
następnych latach - informuj e Aleksandra Kunka, wiceprezes CCS. Jako przełomowy rok 2014
określa prezes Wind Mobile. - Przejmujemy i
łączymy się ze spółką Software Mind, co daje
nam nową przestrzeń do rozwoju. Innowacyjne
produkty, mocna obecność na rynku amerykań
skim i europejskim oraz silne zaplecze mene
dżerskie pozwalają przenieść Wind Mobile na
kolejny poziom rozwoju - mówi. Jednocześnie
sygnalizuje, że trwają prace nad kolejną akwizy
cją. - Ten projekt pozwoli nam poszerzyć skalę
działania Wind Mobile z 4 do 50 operatorów, a
nasza działalność obejmie 24 kraje. Wzrośnie
również potencjał dotarcia do abonentów usług
mobilnych, z 40 milionów obecnie do ponad 250
milionów po akwizycji - wskazuje.

Spółki z potencjałem
Warto odnotować najnowsze dane, które
giełda podała w piątek. Wynika z nich, że rośnie
zainteresowanie rynkiem alternatywnym ze
strony krajowych inwestorów instytucjonal
nych. W 2013 r. odpowiadali oni za 24 proc.
obrotów. To rekord w historii NewConnect.
Dla porównania: w 2010 r. było to 11 proc, a w
2012 r. 17 proc.
Część spółek z NewConnect ma za sobą
imponujące zwyżki, ale to wcale nie oznacza,
że potencjał się już wyczerpał. - W samym
NCIndex30 jest sporo podmiotów, dla których
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rok 2013 r. (jeżeli spojrzeć na wyniki finansowe
oraz zachowanie kursu) był bardzo dobry.
Można tutaj wymienić choćby ZWG, Uboat
Line, Wind Mobile czy PGS Software -wskazuje
Mateusz Hyży, analityk Grupy Trinity. Dodaje,
że takie spółki jak choćby CCS czy Plasma
System przy rosnących obrotach i zyskach
nadal posiadają atrakcyjne wskaźniki ceny do
zysku, kształtujące się zdecydowanie poniżej
średniego poziomu całego indeksu. -Wszystko
to powoduje, iż istnieją solidne przesłanki, aby
przypuszczać, że spółki z mniejszego parkietu
nadal mają szanse w 2014 r. na wzrost swoich
notowań - uważa Hyży. Również Emil Szczodruch, ekspert z DM W Investments, podkreśla,
że NewConnect ciągle jest ciekawą opcją dla
inwestorów szukających spółek na relatywnie
wczesnym etapie rozwoju z dużym potencja
łem wzrostu. - Mam tu na uwadze spółki
z agresywną strategią, połączoną z
innowacyjnym produktem bądź
świadczoną usługą. Często
prawdziwym akceleratorem
dla zwyżek jest ekspansja
przez akwizycje - dodaje.
Tymczasem na rynku
alternatywnym w ostat
nim czasie obserwujemy
spadek obrotów. Z czego
wynika? - To przede
wszystkim rezultat spa
dającej liczby debiutów.
wynosi obecnie
W ubiegłym roku na New
kapitalizacja rynku
Connect zadebiutowały 42
NewConnect.
podmioty, podczas gdy rok
wcześniej 89, a w 2011 r. aż 172
- wskazuje Rafał Lerski, zastępca
dyrektora BM BNP Paribas Bank Polska.
Dodaje, że po typowym przykładzie euforii,
z jaką nowy rynek potraktowali inwestorzy,
obecnie coraz trudniej jest uplasować emisje
spółek, które nie mają dobrze przemyślanego
i realnego biznesplanu. A to raczej dowód na
dojrzewanie tego rynku. Czy kiedyś będzie on
porównywalny z londyńskim AIM? - To zależeć
będzie od tego, j ak bardzo porównywalna będzie
w przyszłości gospodarka Polski do gospodarki
Wielkiej Brytanii. Na razie zarówno polski rynek
alternatywnyjak i polska gospodarka grająjednak w innej lidze - ocenia Lerski.
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Zdaniem ekspertów inwestorzy powinni
sobie „przypomnieć" o rynku NewConnect
wraz z coraz bardziej dojrzałym etapem
hossy na rynku głównym. - Związane jest to
z naturalnym transferem aktywów w coraz to
bardziej ryzykowne instrumenty. Dodatkowo
wraz z poprawą koniunktury powinien być
widoczny wyraźny progres w wynikach spół
ek - mówi Szczodruch. Zaznacza przy tym, że
kluczem do udanej inwestycji jest dobra se
lekcja. - Jeżeli przeanalizujemy stopy zwrotu

poszczególnych składowych indeksuNCIndex30, to okaże się, że osiem spółek osiągnęło
ponad trzycyfrowy wzrost kursu, przy siedmiu
spółkach, które miały dwucyfrową ujemną
stopę zwrotu. Takie wyniki powinny robić
wrażenie na inwestorach, jednak z drugiej
strony udowadniają, że odpowiednia selekcja
to podstawa - dodaje.

Rany goją się latami
- NewConnect może być miejscem na udaną
inwestycję, czego dowodem są takie spółki jak
Medicalgorithmics czy Mabion, które w ciągu
ostatnich 12 miesięcy przechodziły z NewCon
nect na rynek główny - mówi Bartosz Arenin,
zarządzający subfunduszem akcji dywidendo
wych Copernicus Capital TFI. Dodaje, że kurs
tej pierwszej wzrósł od momentu debiutu już
kilkunastokrotnie, pokazując dobitnie, jak
można zarabiać na innowacyjnych projektach,
które jednocześnie mają globalny potencjał.
- Są to więc świetne przykłady tego, czym w
pierwotnym zamierzeniu miał być właśnie
rynek NewConnect, tj. miejscem do inkubacji
perspektywicznych podmiotów, które potrze
bowały wsparcia do realizacji swoich ambitnych
planów - mówi. Niestety, odsetek podmiotów
choć trochę zbliżonych swoim charakterem,
sposobem komunikowana się z inwestorami
czy nienagannym realizowaniem obietnic do
dwóch wymienionych powyżej firm jest jednak
niepokojąco niski. - Rynek NewConnect pomi
mo wielu obiecuj ących zapowiedzi z okresu j ego
tworzenia stał się miejscem, gdzie inwestorzy
w ogromnej części tracili pieniądze, a nie je za
rabiali. Miej scem, gdzie wprowadzało się spółki
na ilość, a nie na jakość - ku chwale wysokiej
prowizji - mówi Arenin.
Dodaje, że kilkustopniowy poziom selekcji
emitentów, w którego skład wchodził doradca,
regulator czy sam podmiot prowadzący rynek,
okazał się niewystarczający. Byliśmyjuż świad
kami przypadków, w których spółka po kilku
tygodniach od pozyskania środków całkowicie
zmieniała profil działalności. Nie wspominając
o sytuacjach, w których zarządy manipulowały
łub wręcz kłamały w dokumentach emisyjnych.
- To skutecznie odstraszyło większość profe
sjonalnych dostawców kapitału, ograniczając
istotnie potencjał wzrostu płynności - mówi
Arenin. Jego zdaniem teraz NewConnect należy
traktować więc jako miejsce na inwestycje osób
fizycznych, którzy przy mniejszej ilości kapitału
są w stanie zarabiać na dostępnej płynności ryn
ku. - Powyższa sytuacja w mojej ocenie długo nie
ulegnie poprawie, gdyż pierwotne zaniedbania
wywołały u wielu tak duże otarcia, że rany będą
się goiły latami - uważa ekspert z Copernicus
Capital TFI.

NCIndex30 ma jeszcze szanse na wzrosty
NCINDEX30 NA TLE INDEKSÓW Z GŁÓWNEGO RYNKU
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NCIndex, czyli główny
wskaźnik alternatywnego
parkietu, od kilku lat
jest w mocnym trendzie
spadkowym. Znacznie lepiej
prezentuje się NCIndex30
grupujący spółki o najwyższej
płynności. Wystartował
latem 2013 r. i systematycznie
pnie się w górę. Co więcej
spółki wchodzące w jego skład
drożeją już od dłuższego
czasu. Jeśli przeliczymy ten
wskaźnik od początku 2013 r.,
wówczas widzimy, że w całym
ubiegłym roku poszedł on w
górę o ponad 44 proc. Poradził
sobie zatem lepiej niż indeksy
rynku głównego, a szczególnie
daleko w tyle pozostawił
WIG20.

Skład NCIndex3o co jakiś
czas się zmienia. Aktualnie
największyudziałwtym
wskaźniku ma Pharmena
(prawie 15 proc.). Za nią są
ZWG (10,6 proc.) oraz Orphee
(10,5 proc). Ponad 5-proc.
pakietem w NCIndex30 mogą
się jeszcze pochwalić Admiral
Boats, Izo-blok oraz Plasma
Systems. Jeszcze do niedawna
spory udział miał Medicalgori
thmics, ale kilka tygodni temu
przeniósł się z NewConnect
na rynek główny.
NCIndex30 niekiedyjest na
zywany indeksem blue chips
rynku alternatywnego, ale to
określenie może bye mylące.
W skład NCIndex30 wchodzą
również spółki o niewielkiej

kapitalizacji, a ponadto jest on
indeksem dochodowym. To
oznacza, że przy jego oblicza
niu uwzględnia się zarówno
ceny akcji, jak i dochody z
dywidend i praw poboru. Z
kolei WIG20 jest indeksem
typu cenowego, ponadto
grupuje spółki największe i
najbardziej płynne.
Eksperci z grupy Trinity
podkreślają, że w NCIndex30
można wciąż znaleźć spółki,
które przy rosnących obro
tach i zyskach nadal posiadają
atrakcyjne wskaźniki ceny do
zysku. Istnieją zatem solidne
przesłanki, aby przypuszczać,
że nadal mają one szanse na
wzrost notowań w najbliż
szych miesiącach.

