
Sztuka na giełdzie 
Na NewConnect zadebiutowała spółka 
Art & Business Magazine SA 

Art&Business 
Spółka jest wydawcą mie
sięcznika „Art & Business" 
i właścicielem portali: Art-
biznes.pl, Sjaksztuka.pl 
i Artifakt.pt. We wrześniu 
wydała kwartalnik „Art & 
Business" z przedrukami 
w języku angielskim. Przed 
giełdowym debiutem wy
dawca ujawnił, że w I kwar
tale br. miesięcznik sprze
dawał się w 10,5 tys. egz. 

- przy nakładzie 14 tys. 
i cenie 20 zł. Głównymi re-
klamodawcami, zarówno 
w prasie, jak i na witrynach 

internetowych, są firmy powiązane m.in. z rynkiem nieruchomo
ści czy branżą motoryzacyjną (np. Noble Bank SA, Lexus, Bentley). 
W prywatnej ofercie na alternatywnym rynku obrotu akcjami 
NewConnect sprzedano 25 proc. udziałów Art & Business Ma
gazine SA. Poszły za 2,5 mln zł, co daje wycenę całego wydaw
nictwa na poziomie 10 mln zł. Na podobną kwotę oszacował je 
Siergiej Skaterszikow, rosyjski biznesmen związany z handlem 
dziełami sztuki. Poprzez swoją spółkę z Wiednia (New Edition 
Partners) za 100 tys. euro nabył pakiet 5 proc. akcji w Art & Bu
siness Magazine. W dniu debiutu na NewConnect akcje wydaw
nictwa osiągnęły cenę 1,39 zł (kurs odniesienia: 1 zł). Średnia war
tość obrotu tymi akcjami na jednej sesji od debiutu 2 paździer
nika do 24 października to 10,1 tys. zł. 

Większościowym udziałowcem spółki pozostaje Dom Aukcyjny 
Abbey House (ma 60 proc. udziałów). Przejął wydawnictwo od 
Rempeksu w 2010 roku. W radzie nadzorczej Abbey House za
siada m.in. Wiesław Podkanski, prezes Izby Wydawców Prasy. 
Spółka jest notowana na NewConnect od maja 2011 roku. 
75 proc. przychodów Art & Business Magazine w I półroczu br. 
wypracował Abbey House, na zlecenie którego tworzona była 
koncepcja marketingowa domu aukcyjnego w mediach wy
dawcy. Wydawca nie kryje, że większościowy akcjonariusz ma 
wpływ na jego działalność. Abbey House zleca przygotowywa
nie materiałów o artystach współpracujących z tym domem au
kcyjnym, miesięcznik reklamuje oferowane przez niego rozwią
zania inwestycyjne. 

W pierwszym półroczu obie spółki wydające magazyn (do 21 
czerwca pismo wydawała spółka Art & Business) miały 1,2 mln zł 
przychodu i stratę netto w wysokości 75 tys. zł. 
- Wielkość biznesów wprowadzanych na rynek NewConnect nie 
ma istotnego znaczenia i to właśnie czyni go atrakcyjnym - oce
nia Michał M. Lisiecki, prezes Platformy Mediowej Point Group. 

- NewConnect, jak każdy rynek regulowany, zapewnia nato
miast dużo większą przejrzystość i dostępność informacji dla in
westorów, co pozwala na lepsze szacowanie ryzyka - tłumaczy. 
Zdaniem Mateusza Hyżego, starszego analityka inwestycyjnego 
Grupy Trinity SA, przejęcie „Art & Business" przez spółkę funkcjo
nującą na rynku sztuki było udanym posunięciem dla obu pod
miotów. - Z jednej strony magazyn zyskał partnera do współ
pracy, z drugiej - Abbey House rozszerzył Portfolio prowadzonej 
działalności zgodnie z obraną strategią rozwoju - uważa Hyży. 
Dzięki pozyskanym z giełdy środkom spółka chce m.in. realizo
wać inwestycje e-commerce. AT, GK 
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