
98  forbes 02|11

investor inwestycje

Śladami porucznika 
Dana

Za pieniądze zarobione na krewetkach porucznik Dan kupił akcje pewnej firmy sadowniczej 

z jabłkiem w logo, dzięki czemu Forrest Gump z przedsiębiorcy stał się rentierem.  

Czy dałby radę, gdyby miał wybierać z firm notowanych na NewConnect? 
Tomasz Jóźwik

Zarządzany przez   
Macieja Wieczorka 
Mabion to jedna  
z nielicznych 
innowacyjnych 
firm notowanych  
na NewConnect

 Teoretycznie odnalezienie takiej 
firmy nie powinno być zadaniem 
ponad siły, nawet dla dysponu-
jącego dość ubogim dostępem 

do informacji i często ograniczonym apa-
ratem analitycznym inwestora indywidu-
alnego. Rynek NewConnect stworzono 
z myślą o młodych, innowacyjnych firmach 
z dużym potencjałem wzrostu. Ale rzeczy-
wistość rozminęła się z oczekiwaniami. 

– W zeszłym roku na rynku alterna-
tywnym pojawiło się 86 spółek, z tego, 
w mojej ocenie, innowacyjnych jest naj-
wyżej kilka – uważa Radosław Tadajewski, 
prezes zarządu Grupy Trinity, firmy spe-
cjalizującej się w kompleksowym doradz-
twie biznesowym oraz obsłudze procesów 
inwestycyjnych. 

Na NewConnect znalazło przystań 
wiele przedsiębiorstw reprezentujących 
branże już dojrzałe, które bynajmniej 
w nich nie błyszczą: mamy więc licznych 
doradców (prawnych, finansowych, mar-
ketingowych, PR-owskich), spółki bu-
dowlane, deweloperskie, operatorów stron 
internetowych, których adresu nikt nie 
zna, firmy handlowe. Swoje miejsce zna-
lazł też dystrybutor landrynek. 

– Nie sądzę, żeby na NewConnect już 
była notowana firma, szczególnie z bran-
ży zaawansowanych technologii, która 
zrobi światową karierę. Można nawet 
przypuszczać, że nigdy się taka nie znaj-
dzie – mówi Radosław Tadajewski. 

Nasz rynek jest coraz lepiej rozpozna-
ny przez fundusze typu venture capital 

czy private equity oraz przez inwestorów 
branżowych. Jeśli tylko pojawia się jakiś 
podmiot wyrastający ponad przeciętność, 
jest przechwytywany, zanim znajdzie się 
na rynku publicznym.

 – Szansa trafienia na taką firmę jest 
minimalna, ale warto szukać z prostego 
powodu: zainwestowane pieniądze moż-
na przemnożyć kilka-kilkanaście razy – 
przekonuje Konrad Łapiński, zarządzają-
cy funduszem Total FIZ.

Jego zdaniem warte uwagi są takie 
firmy reprezentujące zaawansowane 
technologie, które działają na styku na-
uki i biznesu, starając się skomercjalizo-
wać badania naukowe. Tak jak notowany 
do niedawna na giełdzie Optopol Tech-
nology, producent tomografów do ana- Fo
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lizy tylnego odcin-
ka oka. Firmę wy-
kupił japoński kon-
cern Canon. Łapiński 
był jej znaczącym 
akcjonariuszem i za-
inwestowane kwoty 
przemnożył prawie 
przez 20, ale akcje 
kupił, kiedy firma 
znajdowała się na 
wczes nym etapie 
rozwoju. Szansę na 
zbliżenie się do tego 
wyniku widzi w in-
westycji w notowa-
ny na GPW Cormay 
(Total FIZ ma 28 
proc. akcji), produ-
centa odczynników diagnostycznych. 

– Takich firm szukałbym przede wszyst-
kim na rynku głównym GPW – mówi 
Łapiński. – Kiedy spotykam się ze spół-
kami wybierającymi się na NewConnect, 
które najczęściej znajdują się na bardzo 
wczesnym etapie rozwoju, odnoszę wra-
żenie, że właściciele oczekują wygórowa-
nych cen za akcje ich spółek. Chcieliby, 
żebym z góry zapłacił za sukces, choć 
często prawdopodobieństwo jego odnie-
sienia wcale nie jest wysokie – dodaje. 

Aby ułatwić inwestorom wybór firm 
innowacyjnych, latem zeszłego roku giełda 
powołała do życia indeks NCX Life Science. 
W jego skład wchodzi pięć firm  
z NewConnect (Euroimplant, Mabion, 
Pharmena, Read-Gene i Biomaxima),  
ale zdaniem Tadajewskiego najwyżej jedna 
ma realną szansę na sukces rynkowy. 

– Ciekawe, że znalazła się w nim fir-
ma, której głównym źródłem przychodów 
ma być sklep ze zdrową żywnością – mó-
wi Tadajewski. 

To surowa ocena (ale reprezentatywna 
dla branży) Read-Gene zajmującej się ba-
daniem, leczeniem i profilaktyką nowo-
tworów, którą giełda przedstawia jako 
wizytówkę NewConnect. Read-Gene ofe-
ruje pacjentom suplementy diety i żywność 
dopasowaną do profilu genetycznego, któ-
re mają zmniejszyć prawdopodobieństwo 
zachorowania na nowotwór. 

 
Ale nawet jeśli brak „sensownych” firm 
reprezentujących zaawansowane techno-
logie jest jedną ze słabości New Connect, 

nie znaczy to, że nie 
ma na nim przedsię-
biorstw, które mogą 
przynieść inwesto-
rom zaskakująco 
wysokie stopy zwro-
tu w długotermino-
wej perspektywie. 
Dzięki NewCon nect 
inwestorzy uzy skali 
dostęp do nowych, 
konwencjonalnych, 
ale znajdujących się 
na wczes nym etapie 
rozwoju branż. I ich 
liderów, którzy na 
wejś cie na rynek 
główny GPW są 
zbyt mali, lecz dzię-

ki dostępowi do kapitału z NC mają szan-
sę urosnąć razem ze swoimi rynkowymi 
niszami. Wśród takich sektorów wskazać 
można recykling oraz różnego rodzaju 
usługi specjalistyczne.   

Zyski z inwestycji nie muszą być mniejsze 
niż w przypadku firmy sadowniczej z jabł-
kiem w logo. Tę tezę dobrze obrazuje 
przykład dwóch spółek, które pojawiły 
się na rynku głównym GPW w 2001 
roku. Akcje MCI zadebiutowały w lutym 
po 8,95 zł i po 10 latach kosztują mniej 
więcej tyle samo. Papiery LPP pojawiły 
się na rynku w maju po 48 zł, dziś ich 
cena przekracza 2 tys. złotych. MCI jest 
funduszem specjalizującym się w inwe-
stycjach typu venture capital w firmy 
zaawansowanych technologii, LPP pro-
jektuje i sprzedaje odzież. 

– Zaawansowane technologie to nie jest 
polska specjalność – uważa Sebastian Buczek, 
główny udziałowiec Quercus TFI. 

Jego firma też jest notowana na NC 
i choć działa w konwencjonalnej branży, 
w której karty wydają się dawno rozdane, 
to odniosła sukces. Akcje Quercusa wzro-
sły w 2010 r. o 188 proc. i był to jeden 
z najlepszych wyników na NC. – Szukałbym 
przede wszystkim tych firm, które za-
mierzają w przyszłości przenieść się na 
główny parkiet GPW – mówi Buczek. 

I niekoniecznie prowadzą wyrafino-
wany biznes. Warren Buffett nigdy nie 
kupował przedsiębiorstw, których dzia-
łalności nie rozumiał. (Dobrze rokujące 
spółki z NC na następnej stronie).   
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Lepsze firmy klasyczne
od powstania (30 VIII) do końca 2010 r. NCX 
Life science, indeks dedykowany firmom  
z branży Life science, stracił 1,5 procent.  
NC Index, obrazujący trend na szerokim 
rynku, zyskał w tym czasie 14 procent.
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AtoN-Ht (2005) Aton zajmuje się 
unieszkodliwianiem 
niebezpiecznych odpadów, 
między innymi azbestu. 
W tym celu wykorzystuje 
(opatentowane w kraju i za 
granicą) własne innowacyjne 
technologie. Tylko w Polsce jest do 
unieszkodliwienia 15 mln ton zawierającego 
azbest eternitu, co zgodnie z unijnymi 

wytycznymi powinniśmy 
zrobić do 2023 roku. Poza 
Polską Aton działa we francji 
i Norwegii, ma szansę na 
kontrakt na oczyszczenie 
amerykańskich plaż po 
wycieku ropy w Zatoce 

Meksykańskiej. spółką zainteresowali się 
inwestorzy instytucjonalni: ponad 5 proc. 
akcji mają fundusze Union Investment.  

Wartość rynkowa (mln zł) 82
Zmiana kursu 2010 (proc.) 52,1
Kapitał własny (mln zł) 19
Zobowiązania (mln zł) 4,9
Przychody (mln zł) 5,6 (283%)
Zysk operacyjny (mln zł) 0,3 (-)
Zysk netto (mln zł) 0,2 (-)
C/Z 489,1
C/WK 4,3
Źródło: Gpw, spółka. po nazwie firmy – rok powstania

Legenda: wartość rynkowa, kapitał własny, C/z, C/wk – na koniec 2010. zobowiązania – na koniec września 2010. przychody i zyski za i–iii kwartał 2010 (w nawiasie zmiana w odniesieniu do i–iii kw. 2009). zmiana kursu – w całym roku lub od dnia debiutu

Działalność firmy polega na 
odzyskiwaniu dla Polaków 
pracujących za granicą 
podatku nadpłaconego 
w tamtejszych urzędach 
skarbowych. W ciągu nieco 
ponad dwóch lat działalności 
firma odzyskała pieniądze dla 60 tys. 
klientów i jest pod tym względem liderem 
w kraju. Pracy firmie nie zabraknie, bo 

kolejne kraje strefy euro 
otwierają przed Polakami 
rynki pracy – w tym roku 
Niemcy. rentowność 
działalności wynosi około 
30 procent. W zeszłym roku 
25 proc. akcji objął fundusz 

venture capital zarządzany przez enterprise 
Investors, w akcjonariacie pojawił się także 
jeden z funduszy Arka bZ WbK TfI. 

Wartość rynkowa (mln zł) 34
Zmiana kursu 2010 (proc.) 16
Kapitał własny (mln zł) 3,3
Zobowiązania (mln zł) 4,1
Przychody (mln zł) 8,9 (36,9%)
Zysk operacyjny (mln zł) 3,5 (46%)
Zysk netto (mln zł) 2,7 (39%)
C/Z 17,7
C/WK 10,2
Źródło: Gpw, spółka. po nazwie firmy – rok powstania

Euro-tAx (2008)

firma jest liderem krajowego 
rynku w pozyskiwaniu 
i uzdatnianiu stłuczki szklanej 
na potrzeby hut szkła. Na 
straży jej biznesu stoją unijne 
regulacje, które nakładają na 
Polskę obowiązek 
odzyskiwania z roku na rok coraz większego 
odsetka wprowadzanych do obrotu 
surowców. Dzięki pieniądzom z rynku 

kapitałowego i kredytom  
ze środków europejskich 
stale modernizuje linie 
produkcyjne, podnosząc 
rentowność działalności. 
Prowadzi biznes także na 
Litwie i planuje ekspansję na 

inne rynki naszego regionu.  W październiku 
2010 r. przeniosła się na parkiet główny GPW. 
o spółkę dopytują inwestorzy branżowi. 

Wartość rynkowa (mln zł) 55,3
Zmiana kursu 2010 (proc.) 29,1
Kapitał własny (mln zł) 22,6
Zobowiązania (mln zł) 27,7
Przychody (mln zł) 13,4 (33%)
Zysk operacyjny (mln zł) 0,4 (-28%)
Zysk netto (mln zł) 0,9 (76,3%)
C/Z -
C/WK 2,4
Źródło: Gpw, spółka. po nazwie firmy – rok powstania

KryNICKI rECyKLINg (1998)

Mabion pracuje nad 
nowoczesnymi lekami 
biotechnologicznymi, 
wykorzystywanymi 
w leczeniu nowotworów. 
firma jest wspólnym 
przedsięwzięciem kilku 
dotychczas rywalizujących ze sobą firm 
farmaceutycznych. Na jej czele stoi Maciej 
Wieczorek, jeden ze współtwórców sukcesu 

Adamedu. Pieniądze na 
badania spółka zdobywa 
z funduszy dostępnych 
w ramach programu 
Innowacyjna Gospodarka: 
ostatnio pozyskała 40 mln zł, 
ubiega się o kolejne dotacje. 

razem z własnymi środkami przeznaczy 
w najbliższych latach na badania ponad  
200 mln złotych. 

Wartość rynkowa (mln zł) 108
Zmiana kursu 2010 (proc.) 7,8
Kapitał własny (mln zł) 20,7
Zobowiązania (mln zł) 0,4
Przychody (mln zł) 0,3 (-)
Zysk operacyjny (mln zł) - 0,6 (-)
Zysk netto (mln zł) -0,5 (-)
C/Z -
C/WK 5,23
Źródło: Gpw, spółka. po nazwie firmy – rok powstania

MAbIoN (2007)

firma specjalizuje się 
w całodobowej opiece 
kardiologicznej za 
pośrednictwem telefonu lub 
internetu, co umożliwia 
przeprowadzenie badania 
eKG bez wychodzenia z domu. 
W ramach świadczonych usług współpracuje 
ze Śląskim Centrum Chorób serca w Zabrzu. 
Jest liderem na rynku usług telemedycznych 

– w listopadzie zeszłego 
roku przejęła spółkę 
Kardiofon, drugą co do 
wielkości firmę w Polsce. 
Dostęp do szerszego grona 
pacjentów ma zapewnić 
firmie rozwijana właśnie 

oferta dla ośrodków zdrowia i lekarzy. Jeśli 
na refinansowanie usług telemedycznych 
zdecyduje się NfZ, branżę czeka boom.

Wartość rynkowa (mln zł) 25
Zmiana kursu 2010 (proc.) 63,6
Kapitał własny (mln zł) 1,2
Zobowiązania (mln zł) 0,7
Przychody (mln zł) 1,5 (55,9%)
Zysk operacyjny (mln zł) 0,1 (-)
Zysk netto (mln zł) 0,1 (-)
C/Z 132,5
C/WK 13,1
Źródło: Gpw, spółka. po nazwie firmy – rok powstania

tELEMEdyCyNA (2007)


