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Informacje zawarte w „Przewodniku dla emitentów giełdowych” nie stanowią porad prawnych lub finansowych. Publikacja została przygotowana z zachowaniem
najwyższej staranności i z wykorzystaniem kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Informacje zawarte w tym przewodniku są aktualne w chwili
opublikowania. Tezy zawarte w przedmiotowym poradniku są subiektywnymi poglądami autorów. Opublikowane rozwiązania nie mogą być również traktowane
jako oficjalne stanowiska oraz interpretacje firm/podmiotów powiązanych z autorami. W związku z powyższym, autorzy, konsultanci oraz redakcja nie ponoszą
odpowiedzialności prawnej za stosowanie w praktyce porad oraz rekomendacji zawartych w publikacji.
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Wstęp
Szanowni Państwo,

„Dla ludzi handlu wszystkich narodów i języków” – to słowa, które widniały na gmachu giełdy w Antwerpii, uznawanej
za pierwszą giełdę na świecie. Choć od 1531 r., kiedy powstała, wielokrotnie zmieniały się uwarunkowania polityczne
i gospodarcze, koncepcja ta pozostaje niezmienna. Giełda to nadal przestrzeń dla biznesu: miejsce spotkań, wymiany
informacji, zdrowej konkurencji i współpracy.
Wypełniając swoją misję, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie aktywnie pomaga w wymianie informacji pomiędzy
inwestorami, emitentami oraz firmami inwestycyjnymi i doradczymi. Dba przy tym o zachowanie najwyższych standardów,
propagując zrównoważony rozwój, zasady ładu korporacyjnego i odpowiedzialność społeczną notowanych spółek. GPW
angażuje się w liczne działania mające na celu wsparcie potencjalnych emitentów w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu
pierwszej oferty publicznej (IPO). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem kapitału
na rozwój z warszawskiej giełdy, stworzyliśmy wraz z praktykami rynku kapitałowego niniejszy przewodnik. Partnerzy publikacji
są aktywni w różnych sektorach rynku kapitałowego, a w swojej podstawowej działalności towarzyszą emitentom na kolejnych
etapach procesu oferty publicznej. Cieszymy się, że podmioty z wieloletnim doświadczeniem, cieszące się uznaniem na rynku,
dzielą się z Państwem praktyczną wiedzą na temat procesu IPO.
Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie dla Państwa pomocna w pozyskaniu praktycznej wiedzy i pomoże w pełnym
wykorzystaniu możliwości rozwoju, jakie daje polski rynek kapitałowy.

Zespół Relacji z Klientami
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
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INFORMACJE WSTĘPNE

Najważniejsze z nich przedstawiono poniżej:

Dlaczego warto stać się spółką publiczną?
Korzyści dla spółki
W jubileuszowym roku 25-lecia Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie na rynku regulowanym
notowanych było ponad 430 emitentów z siedzibą w Polsce
oraz ponad 50 spółek zagranicznych, ale w historii GPW
statusem spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym
mogło pochwalić się znacznie więcej podmiotów.
Wejście na zorganizowany rynek kapitałowy stanowi ważny
etap w rozwoju spółki. Jej akcjonariusze decydując się na
przeprowadzenie oferty publicznej i wprowadzenie akcji do
obrotu giełdowego, na pytanie „Jak rozwijać się dalej?”,
odpowiedzieli:

„Zapraszając szeroki krąg
inwestorów i dzieląc się
z nimi spółką, jednocześnie
uzyskując korzyści
z pozyskanego kapitału”.
Tak można by krótko podsumować najważniejszy
argument, który przemawia za wejściem na giełdę. Zalety
tej strategicznej decyzji możemy zasadniczo podzielić na
dwie grupy: korzyści dla samej spółki oraz korzyści dla jej
akcjonariuszy (dotychczasowych właścicieli).

Droga po kapitał | Przewodnik dla emitentów giełdowych | 2017

nn pozyskanie środków na dalszy rozwój
nn zwiększenie wiarygodności wśród klientów, kontrahentów
i instytucji finansowych
nn poprawa struktury bilansu dzięki podniesieniu kapitałów
własnych
nn możliwość kolejnych emisji akcji w przyszłości, w tym także
dokonywania przejęć w zamian za emitowane akcje
nn efekt promocji i zwiększenie rozpoznawalności marki
nn możliwość stosowania programów motywacyjnych dla
kadry menedżerskiej opartych na akcjach
nn rynkowa ocena strategii i zamierzeń przez inwestorów
i analityków
Korzyści dla akcjonariuszy
nn pozyskanie gotówki ze sprzedanych akcji
nn uzyskanie bieżącej rynkowej wyceny walorów
nn możliwość sprzedaży posiadanego pakietu akcji
w przyszłości
nn zwiększenie płynności akcji, które mogą posłużyć jako
zabezpieczenie albo środek do realizacji przejęć

7

Spis treści

Podstawowe informacje o procesie IPO

Zestawienie korzyści pokazuje, że debiut giełdowy to nie
tylko pozyskanie finansowania, lecz również otwarcie przed
przedsiębiorstwem – wraz ze statusem spółki publicznej –
wielu innych możliwości, w tym ułatwienie pozyskiwania
dodatkowego kapitału w przyszłości (np. poprzez emisję
obligacji) czy dokonywania przejęć przy wykorzystaniu
własnych akcji, a także umożliwienie wprowadzenia
programów motywacyjnych opartych na akcjach dla kadry
menedżerskiej firmy. Nie bez znaczenia jest również efekt
promocyjny i zwiększenie wiarygodności spółki w oczach
kontrahentów, banków i klientów.

rynkową wycenę posiadanych papierów wartościowych
i perspektywę upłynnienia swojego pakietu w przyszłości.

Status spółki publicznej przynosi też wymierne korzyści jej
akcjonariuszom: nie tylko otrzymują oni możliwość sprzedaży
części swoich akcji w trakcie IPO, ale również uzyskują bieżącą

Poniżej, w uproszczeniu, porównaliśmy różne formy
finansowania działalności gospodarczej wraz z kluczowymi
zaletami oraz wadami każdej z nich.

Możliwości finansowania – kapitał i dług
Podstawowymi źródłami finansowania się przedsiębiorstw
są ich właściciele (udziałowcy albo akcjonariusze) lub
kredytodawcy. Przy czym źródła te nie wykluczają się,
a kwestia ich doboru oraz sposobu pozyskania finansowania
uzależniona jest od stadium rozwoju firmy oraz jej aktualnych
potrzeb czy możliwości.

Źródła finansowania przedsiębiorstw
RYNEK PUBLICZNY
EMISJA AKCJI

EMISJA OBLIGACJI

teoretycznie nieograniczone źródło kapitału
efekt promocji

 ożliwość emisji bez ustanowienia
m
zabezpieczeń

z większenie wiarygodności wobec
kontrahentów

c ykliczna spłata odsetek i spłata kapitału na
koniec okresu

 opuszczenie nowych akcjonariuszy do
d
współdecydowania o spółce
obowiązki informacyjne

wyłączna kontrola nad spółką

z azwyczaj wyższe oprocentowanie od kredytu
bankowego i koszty organizacji emisji

DŁ U G

K A PITAŁ

e lastyczność w ustalaniu terminów i zasad
wypłaty oprocentowania

z azwyczaj niższe oprocentowanie niż
w przypadku obligacji

brak obowiązków informacyjnych


ograniczone
źródło kapitału, uzależnione od
zasobności właściciela

 ajczęściej jednoczesna spłata odsetek
n
i kapitału
niewielka elastyczność w ustalaniu warunków
z reguły wymagane zabezpieczenie

ŚRODKI WŁASNE

KREDYT
RYNEK NIEPUBLICZNY

Źródło: opracowanie własne mBanku
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Rynek niepubliczny jest pierwszym rynkiem, na którym firmy
poszukują finansowania w początkowej fazie rozwoju:
najpierw są to założyciele i udziałowcy firmy (udziały lub
akcje), a w drugiej kolejności zazwyczaj banki (pożyczki
i kredyty).
Na dalszych etapach rozwoju przedsiębiorstwo może
sięgnąć po środki z publicznego rynku kapitałowego.
Istotną przewagą tego rynku jest fakt, iż z reguły inwestorzy
finansowi (m.in. fundusze inwestycyjne i fundusze
emerytalne) mają pasywne podejście do swoich inwestycji,
co oznacza, że polegając na kompetencjach ich zarządów,
nie ingerują w bieżące zarządzanie działalnością emitentów,
ale oczekują realizacji ustalonej strategii oraz przejrzystości
i wiarygodności w wypełnianiu polityki obowiązków
informacyjnych.
Wejście na giełdę, przy jednoczesnym zwiększeniu
transparentności i poddaniu się reżimowi wypełniania
obowiązków informacyjnych, pozwala poznać spółkę
możliwie najszerszemu gronu inwestorów. Wśród nich
także inwestującym w papiery dłużne. Historia pokazuje, że
wprowadzenie akcji do obrotu na GPW (notowanie akcji)

było dla wielu emitentów jedynie wstępem do dalszego
pozyskiwania środków, nie tylko poprzez kolejne emisje akcji,
ale również poprzez instrumenty dłużne, przede wszystkim
w formie obligacji. Emisja tego typu instrumentów na rynku
publicznym pozwala spółce na pozyskanie dodatkowego
finansowania dłużnego (niezależnie od kredytów), które
odznacza się większą elastycznością warunków jego
wykorzystania, zabezpieczeń oraz terminów spłaty.
Ponieważ inwestorzy zazwyczaj wymagają, aby obligacje były
dopuszczone do obrotu, w tym celu od 2009 roku Grupa
GPW prowadzi platformę Catalyst dedykowaną instrumentom
dłużnym (www.gpwcatalyst.pl).

Czynniki sukcesu pierwszej oferty publicznej
Sukces oferty publicznej mierzony osiągniętą wyceną firmy,
skalą i różnorodnością popytu na akcje oraz jej publicznym
odbiorem jest ściśle związany z wieloma czynnikami, na które
wpływ ma głównie emitent, jego zarząd i akcjonariusze,
ale również profesjonalni doradcy zaangażowani do
przygotowania transakcji.
Schemat poniżej przedstawia kluczowe spośród nich.

Kluczowe czynniki powodzenia oferty publicznej

Przygotowanie
transakcji

Wizerunek
inwestycyjny

nn renomowani i doświadczeni doradcy transakcyjni
nn analiza celów spółki i jej właścicieli w kontekście oczekiwań i praktyki rynku giełdowego
nn dokładne badanie spółki (due diligence)
nn rzetelny opis i identyfikacja czynników ryzyka
nn czytelna strategia, wiarygodny biznesplan, efektywne wykorzystanie środków z emisji
nn identyfikacja czynników budujących wartość spółki
nn pozycjonowanie wobec spółek porównywalnych

Właściwy moment

nn globalne trendy i sytuacja na GPW
nn sentyment inwestorów do spółek z branży/sektora
nn konkurencja innych transakcji kapitałowych o zbliżonym profilu

Przeprowadzenie
transakcji

nn dogłębna edukacja rynku (raport analityczny, premarketing)
nn efektywna komunikacja z inwestorami
nn maksymalizacja wyceny przy udziale w IPO najwyższej jakości inwestorów
nn zapewnienie odpowiedniej płynności akcji

Źródło: opracowanie własne mBanku
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Ich omówienie należy zacząć przede wszystkim od dobrego
przygotowania transakcji, która powinna realizować cele
spółki i jej akcjonariuszy oraz uprawdopodabniać sukces
oferty. Przygotowanie transakcji nierozerwalnie wiąże się
z przygotowaniem samej spółki do jej przeprowadzenia.
W tym celu profesjonalni doradcy pomagają spółce
dostosować się do oczekiwań i praktyki rynku kapitałowego,
co może wymagać dyskusji o wielkości i strukturze samej
transakcji, przekształceń prawnych (w spółkę akcyjną),
niejednokrotnie zmian w strukturze grupy kapitałowej lub
zarządzenia zidentyfikowanymi przez doradców wrażliwymi
stronami biznesu, które mogą stanowić czynnik ryzyka dla
transakcji.
Można przyjąć, że minimalne mierniki finansowe
kwalifikujące do ubiegania się o wejście na GPW to ok.
9–10 mln zł EBITDA i ok. 7–9 mln zł zysku netto, choć na
pewno nie będą dyskwalifikowane spółki z mniejszymi
wynikami finansowymi, ale posiadające duże perspektywy
rozwoju oparte na wiarygodnych przesłankach. W niektórych
branżach równie ważne są inne mierniki finansowe, takie
jak np. wartość księgowa aktywów netto w przypadku
sektora nieruchomości. Formalny wymóg GPW to przyszła
kapitalizacja (wartość spółki) wynosząca przynajmniej 60 mln zł
(lub równowartość w złotych 15 mln EUR – z wyjątkiem
emitentów, których akcje co najmniej jednej emisji były przez
okres co najmniej 6 miesięcy przedmiotem obrotu na innym
rynku regulowanym lub na NewConnect, których kapitalizacja
może wynosić co najmniej 48 mln zł albo równowartość
w złotych co najmniej 12 mln EUR). Doświadczenie rynkowe
pokazuje, że oferta publiczna o wartości przekraczającej
300 mln zł może zainteresować także zagranicznych
inwestorów instytucjonalnych, którzy generują dodatkowy
popyt na akcje spółki.

Kolejnym kluczowym
czynnikiem sukcesu IPO jest
zbudowanie czytelnego,
spójnego i wiarygodnego
wizerunku
Droga po kapitał | Przewodnik dla emitentów giełdowych | 2017

inwestycyjnego spółki,
opartego na jej strategii
rozwoju, przewagach
konkurencyjnych oraz
pozycjonowaniu względem
podobnych przedsiębiorstw
w branży.
Generalnie większa skala i wyższa efektywność w zestawieniu
z podmiotami bezpośrednio konkurującymi zapewnia
zdecydowanie wyższy stopień prawdopodobieństwa
powodzenia oferty publicznej. Inwestorzy będą zwracać
uwagę na potencjalne stopy zwrotu, które będą mierzyć np.
wartością deklarowanej dywidendy czy tempem rozwoju
spółki w przyszłości. Weryfikacji zostanie poddany także
model biznesowy i jego rentowność – większe szanse
mają branżowi liderzy, często firmy z rozpoznawalnymi
markami. Pierwszeństwo w oczach inwestorów będą
miały perspektywiczne nowoczesne branże, ale dobrze
funkcjonujące dywidendowe spółki tzw. starej gospodarki
też mogą liczyć na ich zainteresowanie. Spółka powinna
odznaczać się przejrzystą strukturą organizacyjną, stabilnym
akcjonariatem i doświadczonym zarządem. Akcjonariusze
muszą przygotować się ponadto na rozwodnienie
i uznanie zasad ładu korporacyjnego, które sprowadzają
się do stwierdzenia: „tyle zysku, ile ryzyka”, tzn. każdy
z akcjonariuszy ma taką pozycję, do jakiej uprawnia go
posiadany pakiet akcji. W związku z tym inwestorzy
giełdowi raczej niechętnie spoglądają na jakiekolwiek formy
uprzywilejowania dotychczasowych akcjonariuszy.
Nie bez znaczenia jest również dobór odpowiedniego
momentu na przeprowadzenie transakcji, jeśli chodzi
zarówno o etap rozwoju spółki, ale również sytuację panującą
w branży, w której działa emitent, aktualny sentyment na
rynkach kapitałowych i konkurencję o pieniądze inwestorów
ze strony innych ofert publicznych. Przygotowanie IPO
zajmuje kilka miesięcy i sytuacja rynkowa może się w tym
czasie zmieniać.
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Doświadczenie i praktyka rynkowa wskazują, że najlepszy
okres w rozwoju przedsiębiorstwa dla przeprowadzenia
oferty publicznej i debiutu giełdowego to faza dynamicznego
rozwoju. Spółka może pochwalić się wtedy najszybszym
przyrostem wyników i z reguły ma potrzeby inwestycyjne,
aby umacniać swoją pozycję w przyszłości. Trudno oczywiście

przewidzieć, co stanie się w kolejnych latach i czy „to już
teraz” nadeszła pora na wprowadzenie spółki na giełdę.
Z pewnością jednak można powiedzieć, że inwestorzy nie
będą skłonni kupić samych obietnic niepopartych wynikami
ani powierzyć swoich środków spółce, której potencjał już się
wyczerpał.

Optymalny moment przeprowadzenia oferty publicznej i debiutu na giełdzie

Wyniki finansowe

Optymalny moment na debiut giełdowy

Czas

Źródło: opracowanie własne mBanku

Ostatecznie to sprawne i profesjonalne przeprowadzenie
transakcji będzie miało decydujący wpływ na efekty
wielomiesięcznych przygotowań. Profesjonalne podejście
firmy inwestycyjnej do tej fazy transakcji jest kluczowe: duże
znaczenie ma znajomość aktualnych oczekiwań inwestorów,
praktyki rynkowej, a także bardzo dobre relacje biznesowe
z uczestnikami rynku, aby sprawnie przeprowadzić spółkę
przez ten bardzo dynamiczny i angażujący okres. Duża uwaga
jest przykładana do dogłębnej edukacji inwestorów na temat
spółki – zarówno na etapie prezentacji raportu analitycznego,
przygotowanego przez analityka firmy inwestycyjnej,
jak i w czasie bezpośrednich spotkań zarządu spółki
z inwestorami w ramach tzw. roadshow. Etap marketingu
transakcji bezpośrednio przekłada się na wyniki procesu
budowy księgi popytu wśród inwestorów, a w rezultacie na
uzyskaną wycenę, jakość i strukturę pozyskanych inwestorów
oraz ogólny sukces transakcji.
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Struktura oferty
W porozumieniu z doradzającymi spółce firmami
inwestycyjnymi, dotychczasowi akcjonariusze muszą
określić strukturę oferty publicznej. Przede wszystkim
należy sprecyzować, jakie są potrzeby kapitałowe spółki
i ile w związku z tym należy wyemitować akcji. Właściciele
muszą zdecydować, jak powinna przedstawiać się struktura
akcjonariatu, czyli ile akcji (i głosów) mają kontrolować
nowi akcjonariusze – inwestorzy giełdowi. Pochodną tej
decyzji będzie określenie, jak duża będzie pula oferowanych
akcji nowej emisji oraz czy w ofercie będą uczestniczyli
dotychczasowi akcjonariusze, którzy będą mogli przy tej
okazji sprzedać posiadane przez siebie akcje spółki. Trzeba
w tym miejscu zaznaczyć, że inwestorzy generalnie preferują
nabywanie papierów nowej emisji, co pokazuje większe
zainteresowanie spółkami w fazie rozwoju, inwestującymi
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w moce wytwórcze, czy przejmującymi swoich konkurentów.
Zasadą jest, że akcje nowej emisji są obejmowane

przed akcjami sprzedawanymi, jeśli w ofercie nie było
wystarczającego popytu.

Liczba ofert publicznych na GPW wg struktury oferty (I 2012 – XII 2016)

38

23
Tylko akcje nowej emisji
Akcje nowej emisji i akcje sprzedawane
Tylko akcje sprzedawane

17
Źródło: opracowanie własne mBanku na podstawie publicznie dostępnych informacji o krajowych i zagranicznych spółkach debiutujących na GPW
w okresie I 2012 – XII 2016

Wartość akcji w ofertach publicznych wg struktury oferty (mld zł, I 2012 – XII 2016)

3,8

9,2
Akcje nowej emisji
Akcje sprzedawane

Źródło: opracowanie własne mBanku na podstawie publicznie dostępnych informacji o krajowych i zagranicznych spółkach debiutujących na GPW
w okresie I 2012 – XII 2016
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Specyfiką polskiego rynku
kapitałowego jest to,
że w większości spółek
notowanych na GPW
funkcjonuje akcjonariusz
większościowy, którym
z reguły jest założyciel firmy
lub inwestor branżowy.
Tylko niewielka liczba spółek publicznych jest w znacznej
mierze zależna od inwestorów finansowych (fundusze
inwestycyjne lub emerytalne). Często spotykana jest
sytuacja, gdy akcjonariuszami spółek giełdowych są także
członkowie ich zarządów wywodzący się właśnie z grona
założycieli spółki. W trakcie przygotowań do oferty publicznej
akcjonariusz większościowy odgrywa istotną rolę, a jego
współdziałanie z zarządem spółki i doradcami jest ważne
dla powodzenia oferty. Warto pamiętać, by na tym etapie
ustalić, jakie są dalsze plany akcjonariusza większościowego
i członków zarządu wobec spółki. Muszą oni odpowiedzieć
sobie na pytanie, jaki wpływ na spółkę chcą mieć w dalszej
perspektywie. Powodzenie oferty na pewno będzie wspierać
przekaz, że członkowie zarządu wiążą swoją przyszłość
ze spółką i nie będą sprzedawać jej akcji. Inwestorzy
finansowi z reguły preferują również spółki posiadające
wiodącego akcjonariusza większościowego, przynajmniej na
początkowym etapie następującym po debiucie giełdowym.

instytucje generują znakomitą większość popytu w pierwszych
ofertach publicznych (ok. 80–90%). W trakcie przydziału akcji
należy także wyważyć różne interesy spółki i jej akcjonariuszy
– dużą płynność obrotu (duży udział inwestorów
indywidualnych) i stabilność kursu akcji w okresie nagłych
zawirowań na rynku (duży udział instytucji). Bardzo ważny
w tym zakresie jest głos doradcy, który znając rynek, powinien
umieć doradzić, jak ukształtować strukturę akcjonariatu.
Trzeba pamiętać, że inwestorzy detaliczni są często
poszukującymi rynkowych okazji „krótkodystansowcami”.
Z racji posiadania dużych pakietów (nierzadko ponad 5%
kapitału) instytucje mogą sobie pozwolić na lokowanie
kapitału w średnim i długim terminie, a także zwiększać
swoje udziały w przypadku nieuzasadnionych szoków
podażowych. Stabilne podmioty o uznanej renomie, które
będą w akcjonariacie spółki, także przyczyniają się do budowy
pozytywnego wizerunku emitenta.
Spółka musi pamiętać też o zapewnieniu rozproszenia
akcjonariatu, na co zwracają uwagę inwestorzy, ale także
GPW. W rękach akcjonariuszy mniejszościowych (każdy
posiada mniej niż 5% głosów w spółce) powinno znaleźć
się przynajmniej 15% (rynek równoległy) albo 25% (rynek
podstawowy) akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie
do obrotu. Alternatywnie na rynku podstawowym
zamiast kryterium 25% możliwe jest spełnienie kryteriów
rozproszenia, gdy co najmniej 500 000 akcji o wartości
co najmniej 17 mln euro znajduje się w rękach drobnych
akcjonariuszy.
Tabela obok przedstawia spółki, które zadebiutowały na GPW
w latach 2015–2016 po przeprowadzeniu oferty publicznej.

Przy ustalaniu struktury oferty należy także (przynajmniej
wstępnie) określić w prospekcie, jaka część akcji ma trafić
do inwestorów instytucjonalnych, a ile do inwestorów
indywidualnych. Praktyka rynkowa pokazuje, że zazwyczaj
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Spółki debiutujące na GPW (I 2015 – XII 2016)

Lp.

Spółka

Branża

Wartość oferty
publicznej
(mln PLN)

Struktura oferty

20,3

Akcje
nowe
100%

Gry elektroniczne

99,4

11%

Przemysł drzewny

182,1

25%

PlayWay

Gry elektroniczne

62,4

5

Celon Pharma

Farmacja

6

Auto Partner

7

1

Biuro Inwestycji
Kapitałowych

Nieruchomości

2

Artifex Mundi

3

Stelmet

4

Akcje
sprzedawane
0%

Udział
w kapitale nowych
akcjonariuszy

Data
debiutu

27%

2016-11-23

89%

44%

2016-11-17

75%

20%

2016-10-25

50%

50%

18%

2016-10-19

245,0

100%

0%

33%

2016-10-17

Motoryzacja

85,4

59%

41%

33%

2016-06-06

i2 Development

Nieruchomości

34,0

100%

0%

18%

2016-05-19

8

X-Trade Brokers Dom
Maklerski

Finanse

189,0

0%

100%

14%

2016-05-06

9

Polski Bank Komórek
Macierzystych

Medycyna/
ochrona zdrowia

56,4

0%

100%

25%

2016-04-29

10

Master Pharm

Medycyna/
ochrona zdrowia

29,1

62%

38%

23%

2016-04-29

11

Archicom

Nieruchomości

72,2

100%

0%

20%

2016-03-22

12

Sare

Reklama

0,8

100%

0%

1%

2016-02-15

13

Krynica Vitamin

Przemysł
spożywczy

26,4

74%

26%

18%

2015-12-16

14

Lokum Deweloper

Nieruchomości

36,0

100%

0%

17%

2015-12-15

15

Enter Air

Transport lotniczy

98,0

100%

0%

40%

2015-12-14

16

Korporacja KGL

Przemysł
materiałowy

33,3

100%

0%

24%

2015-12-10

17

Kofola ČeskoSlovensko

Przemysł
spożywczy

120,8

18%

82%

7%

2015-12-09

18

Wittchen

Handel

55,3

49%

51%

18%

2015-11-09

19

Inpost

Usługi pocztowe

121,4

0%

100%

42%

2015-10-13

20

Adiuvo Investments

Medycyna/
ochrona zdrowia

22,0

100%

0%

11%

2015-10-12

21

APS Energia

Elektronika

7,8

100%

0%

6%

2015-10-08

22

AAT Holding

Elektronika

57,5

0%

100%

30%

2015-10-05

23

Wind Mobile (Ailleron)

Media,
telekomunikacja

10,7

55%

45%

11%

2015-09-25

24

Esotiq & Henderson

Handel

17,3

100%

0%

20%

2015-07-16

25

Pekabex

Budownictwo

73,7

41%

59%

30%

2015-07-08

26

Braster

Medycyna/
ochrona zdrowia

39,0

100%

0%

46%

2015-06-24

27

Atal

Nieruchomości

143,0

100%

0%

17%

2015-06-15

28

Uniwheels

Motoryzacja

504,0

50%

50%

39%

2015-05-08

29

Wirtualna Polska Holding

Media, handel

294,2

36%

64%

33%

2015-05-07

30

Idea Bank

Finanse

254,2

100%

0%

14%

2015-04-16

31

Private Equity Managers

Zarządzanie
aktywami

45,7

0%

100%

12%

2015-04-09

32

Dekpol

Budownictwo

29,3

100%

0%

23%

2015-01-08

Źródło: opracowanie własne mBanku, aktualne informacje na temat bieżących debiutów znajdują się na stronie www.gpw.pl
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Z zebranych informacji o ofertach, które miały miejsce w ciągu
dwóch lat, można wnioskować, że ostatnio dominują transakcje,
w których większość stanowią akcje nowej emisji. Jednocześnie
oferty zakładające jedynie sprzedaż akcji mają średnio wyższą
wartość niż pozostałe. Statystyczna średnia wskazuje, że
przeciętna oferta składa się w 63% z komponentu akcji
nowej emisji, a w 37% z akcji sprzedawanych. Udział nowych
akcjonariuszy w kapitale debiutującej spółki waha się w granicach
od kilku do nawet ponad 40%. Należy w tym miejscu zwrócić
uwagę, że w grupie spółek o najniższych wartościach tego
komponentu są wyłącznie podmioty przenoszące się z ASO
NewConnect na rynek regulowany, a więc posiadające już
dostatecznie rozproszony akcjonariat. Średni udział nowych
akcjonariuszy w kapitale wynosi blisko 25%, co odpowiada
wymaganej przepisami wartości rozproszenia.

uplasowanych akcji (success fee), a także doradcę prawnego,
który jest odpowiedzialny zazwyczaj za sporządzenie
dokumentacji prawnej (w tym przede wszystkim prospektu
emisyjnego). Ponadto praktyką rynkową jest zatrudnienie
doradcy do spraw wizerunku (public relations / investor
relations), który ma doświadczenie w zakresie właściwej
komunikacji z mediami oraz z inwestorami indywidualnymi. Po
opublikowaniu prospektu spółki prowadzą z reguły kampanię
reklamową w mediach (głównie prasie i Internecie), by
zainteresować swoimi akcjami szersze grono potencjalnych
akcjonariuszy. W dalszej kolejności spółka musi być
przygotowana na poniesienie opłat na rzecz Komisji Nadzoru
Finansowego (zatwierdzenie prospektu oraz z tytułu pokrycia
kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym), Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych (dematerializacja papierów)
oraz GPW (dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu).

Koszty związane z pierwszą ofertą publiczną
Do najistotniejszych kosztów przeprowadzenia oferty
publicznej należy zaliczyć wynagrodzenie doradców
pomagających spółce na wszystkich etapach tego procesu.
Do tego grona należy zaliczyć firmę inwestycyjną (dom
maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską), która
przede wszystkim pracuje na podstawie prowizji od wartości

Generalnie, im większa oferta, tym zazwyczaj wyższe są jej
koszty w liczbach bezwzględnych. Jednocześnie stanowią one
oczywiście znacznie mniejszą wartość w stosunku do wartości
emitowanych akcji niż w ofertach bardzo małych (do 10
mln zł). Statystyczne zestawienie kosztów poniesionych przez
spółkę w relacji do wartości oferty akcji nowej emisji pokazuje
poniższy wykres.

Koszt oferty poniesiony przez spółkę
(% wartości oferty akcji nowej emisji)

Średni koszt oferty spółek krajowych w stosunku do wartości oferty akcji nowej emisji

15,0%
12,5%
10,0%
6,2%
5,0%

0,0%

3,2%

0–25

26–50

51–100

3,8%

101–200

5,1%

pow. 200

Wartość oferty akcji nowej emisji (mln zł)
Źródło: opracowanie własne mBanku na podstawie raportów spółek z siedzibą w Polsce, debiutujących na GPW w okresie I 2012 – XII 2016
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AKTY PRAWNE ORAZ REGULACJE
ZWIĄZANE Z OFERTĄ PUBLICZNĄ
NA TERENIE POLSKI
Podstawowe akty prawne procesu oferty
publicznej
Podstawy prawne procesu oferty publicznej stanowią polskie
i europejskie akty prawne, w tym przede wszystkim:
nn Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych („Ustawa o ofercie”), która reguluje przede
wszystkim: (i) zasady i warunki prowadzenia oferty
publicznej na terytorium Polski oraz ubiegania się
o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych
do obrotu na rynku regulowanym, (ii) obowiązki
emitentów papierów wartościowych i innych podmiotów
uczestniczących w obrocie tymi papierami wartościowymi,
(iii) skutki uzyskania statusu spółki publicznej oraz
szczególne prawa i obowiązki związane z posiadaniem
i obrotem papierami wartościowymi takich spółek;
nn Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi („Ustawa o obrocie”), która reguluje
strukturę i organizację rynku kapitałowego w Polsce,
obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie oraz
wykonywanie nadzoru w tym zakresie;
nn Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek
Handlowych („KSH”), która określa tworzenie, organizację,
funkcjonowanie, łączenie, podział i przekształcanie
spółek handlowych, w tym spółki akcyjnej, oraz wymogi
korporacyjne dotyczące podjęcia niezbędnych uchwał
dotyczących m.in. podjęcia decyzji o emisji akcji;
nn rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia
29 kwietnia 2004 r. dotyczące informacji zawartych
w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez
odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz
rozpowszechniania reklam, które określa m.in.: (i) formę
i minimalny zakres prospektu emisyjnego, (ii) sposób
publikacji prospektu emisyjnego oraz (iii) włączanie informacji
do prospektu emisyjnego przez odniesienie. Akt ten nie
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wymaga implementacji i obowiązuje bezpośrednio wszystkich
potencjalnych emitentów w Polsce; oraz
nn dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu
emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą
lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych,
której celem jest harmonizacja wymagań dotyczących
sporządzania, zatwierdzania i rozpowszechniania
prospektów emisyjnych publikowanych w związku
z publiczną ofertą sprzedaży papierów wartościowych lub
dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym.

Definicja oferty publicznej
Definicja „oferty publicznej” jest kluczowym terminem dla
procesu IPO.

Zgodnie z Ustawą
o ofercie ofertą publiczną
jest udostępnianie co
najmniej 150 osobom
na terytorium jednego
państwa członkowskiego
lub nieoznaczonemu
adresatowi, w dowolnej
formie i w dowolny sposób,
informacji o papierach
wartościowych i warunkach
ich nabycia, stanowiących
wystarczającą podstawę do
podjęcia decyzji o ich zakupie.
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Ofertą publiczną nie jest tzw. oferta prywatna (ang. private
placement), polegająca na skierowaniu propozycji nabycia
papierów wartościowych do z góry określonego kręgu
adresatów, obejmujących maksymalnie 149 osób.

przypadnie później. W ramach tzw. europejskiego paszportu
zatwierdzenie prospektu przez KNF daje również emitentowi
możliwość poszukiwania kapitału na rynkach wszystkich
krajów Unii Europejskiej.

Zasadniczo każda oferta publiczna papierów wartościowych
wymaga sporządzenia, zatwierdzenia oraz udostępnienia do
publicznej wiadomości prospektu emisyjnego. Do przykładów
oferty publicznej papierów wartościowych, która nie wymaga
prospektu emisyjnego, należy zaliczyć ofertę publiczną która
jest:

Prospekt emisyjny podlega zatwierdzeniu przez KNF. Po
zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez KNF emitent może
na jego podstawie prowadzić publiczną ofertę papierów
wartościowych, a potem ubiegać się o dopuszczenie
i wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku
regulowanym.

nn kierowana wyłącznie do klientów profesjonalnych
w rozumieniu Ustawy o obrocie;

Rozszerzona informacja o prospekcie emisyjnym znajduje się
w części „Przygotowanie procesu IPO – prospekt emisyjny”
niniejszego przewodnika.

nn kierowana wyłącznie do inwestorów, z których każdy
nabywa papiery wartościowe o wartości, liczonej według
ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia,
co najmniej 100 000 euro lub
nn papierów wartościowych których jednostkowa wartość
nominalna wynosi nie mniej niż 100 000 euro w dniu jej
ustalenia.

Prospekt emisyjny
Prospekt emisyjny jest podstawowym dokumentem
o charakterze informacyjnym, publikowanym przez emitenta
papierów wartościowych, które mają być przedmiotem
oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
Prospekt emisyjny powinien zawierać informacje dotyczące
m.in. emisji papierów wartościowych, czynników ryzyka
oraz inne informacje istotne dla oceny sytuacji gospodarczej,
finansowej i majątkowej oraz perspektyw rozwoju emitenta.
Informacje te mają umożliwić potencjalnemu inwestorowi
podjęcie decyzji o nabyciu papierów wartościowych.
Prospekt emisyjny ma ważność 12 miesięcy od daty jego
zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”)
i traci ją z upływem dnia przydziału papierów wartościowych
w ostatniej z ofert publicznych na podstawie prospektu
emisyjnego albo dopuszczenia do obrotu na rynku
regulowanym wszystkich papierów wartościowych objętych
prospektem emisyjnym, w zależności od tego, który z tych dni
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Złożenie wniosku o rejestrację papierów
wartościowych
Po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego spółki przez KNF
emitent występuje do Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych („KDPW”) z wnioskiem o zawarcie umowy,
której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów
wartościowych objętych ofertą publiczną. KDPW prowadzi
rejestrację papierów wartościowych oraz zajmuje się
rozrachunkiem transakcji na rynku giełdowym. Rejestracja
powinna nastąpić równolegle z wnioskiem o zawarcie umowy
o uczestnictwo w tzw. typie emitent.
Umowa o uczestnictwo jest zawierana w terminie do dwóch
tygodni od złożenia do KDPW wniosku o jej zawarcie wraz
z kompletem wymaganych dokumentów. W momencie
rejestracji papierów wartościowych przez KDPW następuje
ich dematerializacja, która polega na zastąpieniu dokumentu
inkorporującego prawa z papierów wartościowych przez
zapisy komputerowe na właściwych rachunkach.
Szczegółowe warunki rejestracji instrumentów finansowych
określone są w Regulaminie KDPW.

Warunki dopuszczenia i wprowadzenia akcji do
obrotu na Głównym Rynku GPW
Rozpoczęcie notowań papierów wartościowych na GPW
wymaga przeprowadzenia procedury dopuszczenia do obrotu
giełdowego, a następnie wprowadzenia akcji na Główny
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Rynek GPW. Szczegółowe warunki wprowadzenia oraz
dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu określa
Regulamin GPW.

Dopuszczenie
Aby akcje mogły być dopuszczone do obrotu na GPW,
emitent musi spełnić następujące warunki:
nn sporządzić odpowiedni dokument informacyjny, który
zostanie zatwierdzony przez KNF (z zastrzeżeniem
wyjątków prospektowych omówionych powyżej);
nn zbywalność akcji emitenta musi być nieograniczona;
nn w stosunku do emitenta nie może toczyć się postępowanie
upadłościowe ani likwidacyjne;
nn minimalna kapitalizacja spółki (rozumiana jako łączna
wartość prognozowanej ceny rynkowej wszystkich
akcji) nie może być mniejsza niż 60 mln złotych albo
równowartość w złotych 15 mln euro (z wyjątkiem
emitentów, których akcje co najmniej jednej emisji były
przez okres co najmniej 6 miesięcy przedmiotem obrotu
na innym rynku regulowanym lub na NewConnect,
których kapitalizacja może wynosić co najmniej 48 mln
złotych albo równowartość w złotych co najmniej 12 mln
euro);
nn w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony
jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym
zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: (i)
15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu
giełdowego oraz (ii) 100 000 akcji objętych wnioskiem
o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej
co najmniej 4 mln złotych albo równowartości w złotych
równej co najmniej 1 mln euro, liczonej według ostatniej
ceny sprzedaży lub ceny emisyjnej;
nn akcje znajdują się w posiadaniu wystarczającej liczby
akcjonariuszy, aby zapewnić podstawę dla kształtowania
się płynnego obrotu giełdowego.
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Akcje mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku
podstawowym, o ile dodatkowo:
nn wniosek o dopuszczenie obejmuje wszystkie akcje tego
samego rodzaju;
nn w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada
nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu, znajduje się co najmniej 25% akcji objętych
wnioskiem o dopuszczenie lub co najmniej 500 000
akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej równowartość
w złotych co najmniej 17 mln euro (akcje mogą być
dopuszczone mimo niespełnienia tego warunku, o ile
Zarząd GPW uzna, że liczba akcji objętych wnioskiem,
a także sposób przeprowadzenia ich subskrypcji lub
sprzedaży pozwala uznać, że obrót tymi akcjami na rynku
podstawowym uzyska wielkość zapewniającą płynność);
nn emitent publikował sprawozdania finansowe wraz z opinią
podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej
trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające złożenie wniosku
o dopuszczenie (lub przemawia za tym uzasadniony interes
spółki lub inwestorów, a spółka podała do publicznej
wiadomości, w sposób określony w odrębnych przepisach,
informacje umożliwiające inwestorom ocenę jej sytuacji
finansowej i gospodarczej oraz ryzyka związanego
z nabywaniem akcji objętych wnioskiem). W praktyce
warunek ten uznaje się za spełniony w przypadku
sporządzenia przez emitenta prospektu emisyjnego
zawierającego wskazane powyżej informacje.
Zarząd GPW jest obowiązany podjąć uchwałę o dopuszczeniu
instrumentów finansowych do obrotu giełdowego w terminie
14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
W przypadku, gdy Zarząd GPW stwierdzi niezgodności
w zaprezentowanych mu dokumentach i oświadczeniach
lub też ma jakiekolwiek wątpliwości co do spółki, może
odmówić dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu
giełdowego.
Nie wymaga uchwały Zarządu GPW dopuszczenie do obrotu
giełdowego instrumentów finansowych emitowanych przez
Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski.
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Wprowadzenie
Po dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego kolejnym
etapem jest ich wprowadzenie do obrotu na GPW.
Wprowadzenie następuje na wniosek emitenta, po
dematerializacji wszystkich akcji wprowadzanych do obrotu
giełdowego w KDPW, zakończeniu oferty publicznej,
rejestracji akcji nowej emisji przez sąd oraz dopuszczeniu akcji
do obrotu giełdowego.

Złożenie wniosku do sądu rejestrowego
o zarejestrowanie podwyższenia kapitału
zakładowego w przypadku nowej emisji akcji
W przypadku notowania na GPW akcji nowej emisji emitent
jest zobowiązany do zarejestrowania nowej emisji w sądzie
rejestrowym. Często zdarza się, że zarejestrowanie nowej
emisji jest niemożliwe przed dniem pierwszego notowania.
Pomocny okazuje się instrument finansowy zwany prawem
do akcji („PDA”). PDA mogą być przedmiotem obrotu
publicznego jeszcze przed zarejestrowaniem nowej emisji
w sądzie rejestrowym. Obrót PDA podlega takim samym
regułom jak obrót akcjami. Po decyzji sądu o zarejestrowaniu
nowej emisji, emitent uzgadnia z KDPW oraz GPW termin
pierwszego notowania akcji. Zamiana PDA na akcje jest
przeprowadzana płynnie, tj. z dnia na dzień.

OFERTA KRAJOWA SKIEROWANA DO
ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW
Coraz częściej akcje będące przedmiotem krajowej oferty
publicznej są kierowane także do inwestorów poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez konieczności
sporządzania oddzielnego prospektu emisyjnego, zgłaszania
go do odpowiednich organów nadzoru w poszczególnych
jurysdykcjach oraz rejestracji akcji w innych państwach.
W praktyce rynkowej popularną formą jest skierowanie
propozycji nabycia akcji do inwestorów w ramach tzw.
ograniczonych działań promocyjnych, mających na
celu przekazanie inwestorom zagranicznym informacji
o prowadzonej ofercie publicznej w Polsce. Aby skutecznie
przeprowadzić powyżej wskazane ograniczone działania
promocyjne, emitent powinien sporządzić dokument
marketingowy (tzw. International Offering Circular), który
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nie będzie podlegał zatwierdzeniu przez KNF ani nie będzie
podlegał rejestracji lub zgłoszeniu do organu nadzoru
w żadnym innym państwie niż Polska. Dokument ten nie
jest dokumentem ofertowym w rozumieniu Dyrektywy
Prospektowej oraz Ustawy o ofercie. Nie stanowi także
podstawy dla przeprowadzania jakiejkolwiek oferty
publicznej.
Przeprowadzenie działań promocyjnych odbywa się na
podstawie dwóch poniżej wskazanych regulacji, które
znajdują swoje umocowanie w Amerykańskiej Ustawie
o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami (ang.
Securities Act of 1933, as amended), które mogą być
zastosowane jednocześnie bądź oddzielnie. Należy zaznaczyć,
że przeprowadzenie oferty publicznej z zastosowaniem
poniższych regulacji wiąże się z poniesieniem wyższych
kosztów, m.in. ze względu na konieczność zaangażowania
zagranicznych (amerykańskich i angielskich) doradców
prawnych i bankowych, agencji public relations oraz
koszty tzw. roadshow. Ten sposób oferowania papierów
wartościowych wpływa jednak na prestiż oferty publicznej
i emitenta, dając możliwość pozyskania inwestorów
zagranicznych.

Przepis 144A
Przepis 144A (ang. Rule 144A) umożliwia emitentowi
zaoferowanie akcji lub innych papierów wartościowych na
terytorium Stanów Zjednoczonych jedynie określonemu gronu
inwestorów, tj. Kwalifikowanych Nabywców Instytucjonalnych
(ang. Qualified Institutional Buyers). Przepis 144A stanowi
wyjątek od konieczności rejestracji akcji przez Amerykańską
Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities
and Exchange Commission) oraz publikacji prospektu
emisyjnego. Oferta ta jest tzw. ofertą niepubliczną (ang.
private placement). W ramach przepisu 144A nie jest możliwe
zaoferowanie akcji inwestorom indywidualnym.

Regulacja S
Regulacja S (ang. Regulation S) umożliwia emitentowi
zaoferowanie akcji lub innych papierów wartościowych
poza terytorium Stanów Zjednoczonych inwestorom
instytucjonalnym niebędącym osobami amerykańskimi (ang.
non-U.S. person) lub osobami działającymi na rachunek osoby
amerykańskiej. Regulacja S stanowi wyjątek od konieczności
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rejestracji akcji i zgłaszania ich do odpowiednich organów
nadzoru w poszczególnych państwach.

PRZEKSZTAŁCENIA PRAWNE
Krótki opis przekształcenia spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną
Warunkiem przeprowadzenia oferty publicznej akcji jest
posiadanie przez potencjalnego emitenta statusu spółki
akcyjnej. W przypadku prowadzenia przez podmiot
działalności w innej formie prawnej niż spółka akcyjna,
np. w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(„spółka z o.o.”), niezbędne będzie przeprowadzenie
procesu przekształcenia, tj. zmiany formy prawnej.

Wymagania
Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną odbywa
się na podstawie przepisów KSH. Podejmując decyzję
o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną, trzeba
pamiętać o kilku przesłankach, które warunkują możliwość
takiego przekształcenia:
nn kapitał zakładowy spółki z o.o. nie może być niższy niż
100 000 zł;

Etapy przekształcenia
W przypadku spełnienia opisanych wymagań etapy
przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną są następujące:
Sporządzenie planu przekształcenia

Zawiadomienie wspólników o zamiarze powzięcia
uchwały o przekształceniu

Podjęcie uchwały o przekształceniu

Oświadczenia wspólników o uczestnictwie w spółce
przekształconej

Powołanie członków organów spółki przekształconej

Podpisanie statutu spółki przekształconej

nn kapitał zakładowy spółki przekształconej nie może być
niższy od kapitału zakładowego spółki przekształcanej;

Wniosek do KRS o przekształceniu spółki

nn spółka przekształcona musi mieć zatwierdzone
sprawozdania finansowe za co najmniej dwa ostatnie lata
obrotowe.

Publikacja informacji o przekształceniu w MSiG

Sporządzenie planu przekształcenia
Zarząd spółki przekształcanej przygotowuje tzw. plan
przekształcenia wraz z odpowiednimi załącznikami.
Plan przekształcenia powinien zostać opracowany
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności (w spółce
jednoosobowej – w formie aktu notarialnego). Plan
przekształcenia zawiera co najmniej ustalenie wartości
bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień
w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu
przekształcenia oraz określenie wartości udziałów wspólników
zgodnie ze sprawozdaniem finansowym. Plan przekształcenia
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podlega badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie
poprawności i rzetelności.

Zawiadomienie wspólników o zamiarze powzięcia
uchwały o przekształceniu
Zawiadomienie powinno być dokonane dwukrotnie:
pierwszy raz – w odstępie nie krótszym niż miesiąc, drugi
raz – nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym
dniem powzięcia uchwały o przekształceniu. Zawiadomienie
powinno zawierać istotne elementy planu przekształcenia
oraz opinię biegłego rewidenta, a także określać miejsce
i termin, w którym wspólnicy spółki przekształcanej
mogą zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia
i załączników.

Powzięcie uchwały o przekształceniu spółki przez
zgromadzenie wspólników
Zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę w formie aktu
notarialnego. Uchwała wymaga większości kwalifikowanej
trzech czwartych głosów wspólników, reprezentujących co
najmniej połowę kapitału zakładowego. Umowa spółki może
przewidywać surowsze wymagania w tym zakresie.

Oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej
Spółka powinna wezwać dotychczasowych wspólników do
złożenia w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały
o przekształceniu oświadczeń o uczestnictwie w spółce
przekształconej. Obowiązek ten nie dotyczy wspólników,
którzy złożyli takie oświadczenie w dniu podjęcia uchwały.
Oświadczenie powinno być złożone przez wspólników
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Kolejne czynności
Po podjęciu uchwały i oświadczeniach wspólników należy
powołać członków organów spółki przekształconej oraz
podpisać statut spółki akcyjnej. Następnie zarząd składa
wniosek do sądu rejestrowego o przekształcenie spółki.
Informacja o przekształceniu jest publikowana na wniosek
zarządu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
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Skutki przekształcenia
Momentem przekształcenia jest wpis spółki przekształconej
do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie wraz
z wpisem spółki przekształconej sąd rejestrowy z urzędu
wykreśla spółkę przekształcaną. Spółce przekształconej
przysługują co do zasady wszystkie prawa i obowiązki spółki
przekształcanej.

PODSTAWY PRAWNE EMISJI
Uchwała emisyjna
Na potrzeby oferty publicznej walne zgromadzenie spółki
powinno podjąć uchwały związane z przeprowadzeniem
oferty publicznej i ubieganiem się o dopuszczenie papierów
wartościowych do obrotu na rynku wtórnym, w tym:
nn uchwałę o emisji papierów wartościowych w drodze oferty
publicznej;
nn uchwałę o ubieganiu się o dopuszczenie papierów
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym;
nn uchwałę zawierającą upoważnienie zarządu do zawarcia
umowy o rejestrację papierów wartościowych w KDPW
(dematerializacja).
Podwyższenie kapitału zakładowego może również
nastąpić w granicach kapitału docelowego lub w drodze
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Uchwała
o podwyższeniu kapitału zakładowego w przypadku akcji
nowej emisji, będących przedmiotem oferty publicznej objętej
prospektem emisyjnym, może np. zawierać upoważnienie
zarządu albo rady nadzorczej do określenia ostatecznej
sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy
czym tak określona suma nie może być niższa niż określona
przez walne zgromadzenie suma minimalna ani wyższa niż
określona przez walne zgromadzenie suma maksymalna tego
podwyższenia. W przypadku akcji będących przedmiotem
oferty publicznej uchwała o podwyższeniu kapitału
zakładowego powinna być zgłoszona do sądu rejestrowego
w terminie 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia prospektu
emisyjnego przez KNF.
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DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W PROCESIE
PIERWSZEJ OFERTY PUBLICZNEJ

zaangażowanie doradców posiadających odpowiednią wiedzę
i doświadczenie oraz będących dla inwestorów gwarantem
starannego i profesjonalnego przygotowania oferty.

Proces oferty publicznej obejmuje wiele działań, które
są regulowane nie tylko przez właściwe przepisy prawa,
ale również przez praktykę rynkową. Jest to proces
wymagający właściwego przygotowania pod względem
prawnym oraz biznesowym, dlatego konieczne jest

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę podmiotów
oraz ich funkcji w procesie przeprowadzenia pierwszej oferty
publicznej na rynku giełdowym.

Podmioty doradzające emitentowi/akcjonariuszowi sprzedającemu przy IPO

AUDYTOR

MENEDŻEROWIE
OFERTY

OFERUJĄCY

DORADCA PR/IR

DORADCA PRAWNY

Źródło: opracowanie własne DM PKO BP

Podmiotami doradzającymi emitentowi (akcjonariuszowi
sprzedającemu) przy IPO są: Oferujący, Menedżerowie
Oferty, Doradca Prawny, Audytor i Doradca PR/IR. Zależnie
od charakteru transakcji oraz branży, w jakiej działa emitent,
do udziału w transakcji mogą być angażowane również
inne podmioty, przygotowujące np. raporty techniczne lub
branżowe.

Oferujący
Zgodnie z art. 27 Ustawy o ofercie funkcję oferującego
pełnić może wyłącznie firma inwestycyjna (dom maklerski,
bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczna firma
inwestycyjna prowadząca działalność maklerską na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczna osoba prawna
z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub
WTO, prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
działalność maklerską).
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Do najważniejszych zadań oferującego w szczególności
należą:
nn pośrednictwo przy złożeniu prospektu emisyjnego do
Komisji Nadzoru Finansowego;
nn udostępnienie i przygotowanie niezbędnej liczby punktów
obsługi klienta do przyjmowania zapisów w ramach oferty
publicznej;
nn przyjmowanie zapisów i wpłat za akcje;
nn uczestnictwo w procesie przygotowania prospektu, w tym
sporządzenie części prospektu poświęconej warunkom
oferty;
nn utworzenie konsorcjum dystrybucyjnego w transzy
inwestorów indywidualnych;
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nn współpraca z instytucjami rynku kapitałowego (GPW,
KDPW, KNF);
nn współpraca przy przygotowaniu wniosków do GPW
o wprowadzenie i dopuszczenie akcji do obrotu
giełdowego;
nn współpraca ze spółką w procesie dematerializacji/rejestracji
akcji w KDPW;
nn rozliczenie oferty.

Menedżerowie Oferty
Przeprowadzając pierwszą ofertę publiczną, emitent ma
możliwość pozyskania kapitału od zarówno inwestorów
detalicznych (zazwyczaj osób fizycznych), jak i inwestorów
instytucjonalnych (takich jak fundusze inwestycyjne
i emerytalne), w tym również kwalifikowanych inwestorów
zagranicznych (ang. Qualified Institutional Buyers).
Przeprowadzenie oferty kierowanej do inwestorów
instytucjonalnych wymaga odpowiedniego doświadczenia
oraz relacji z inwestorami instytucjonalnymi, co zapewnia
renomowany menedżer oferty.
Pierwsza oferta publiczna przygotowywana jest przez
menedżerów oferty, wśród których wyróżniamy funkcję
Globalnego Koordynatora oraz Zarządzającego Księgą
Popytu (Współprowadzącego Księgę Popytu). Globalnym
Koordynatorem oraz Zarządzającym Księgą Popytu przy
pierwszej ofercie publicznej jest renomowana firma
inwestycyjna (np. dom maklerski, biuro maklerskie, bank
inwestycyjny), mająca odpowiednie doświadczenie przy tego
typu transakcjach oraz relacje z rynkiem i inwestorami.
Globalny Koordynator/Zarządzający Księgą Popytu jest
odpowiedzialny za:
nn uczestnictwo w procesie sporządzania prospektu;
nn organizację spotkań z inwestorami przed rozpoczęciem
transakcji (early look-meetings, pilot-fishing) oraz
roadshow w Polsce oraz, w przypadku podjęcia decyzji
o przeprowadzaniu transakcji zgodnie typu Reg. S, za
granicą;

Droga po kapitał | Przewodnik dla emitentów giełdowych | 2017

nn plasowanie akcji wśród inwestorów instytucjonalnych;
nn doradztwo w zakresie strategii cenowej na potrzeby
budowania księgi popytu oraz ustalenia ostatecznej ceny
akcji w Transakcji;
nn doradztwo w zakresie wyboru inwestorów instytucjonalnych
uprawnionych do złożenia zapisu na akcje spółki;
nn przygotowanie raportu analitycznego przez analityka
zatrudnionego przez Menedżera Oferty.
Zakres prac poszczególnych menedżerów oferty często
jest zbieżny, przy czym przyjęło się, że rolę podmiotu
sprawującego pieczę nad całym procesem pełni Globalny
Koordynator. Nierzadko zdarza się, że te same firmy
inwestycyjne pełnią wszystkie lub niektóre spośród
poszczególnych funkcji menedżerów oferty, świadcząc
niekiedy również usługi oferującego. Stopień rozbudowania
konsorcjum menedżerów oferty i jego skład jest w dużej
mierze uzależniony od wielkości, stopnia skomplikowania
i zakresu geograficznego transakcji. Zgodnie z praktyką:
nn w transakcjach kierowanych wyłącznie do polskich
inwestorów o wartości emisji do ok. 200 mln PLN
uczestniczą zwykle 1–3 firmy inwestycyjne;
nn w transakcjach kierowanych do inwestorów polskich
i zagranicznych (z wyłączeniem poszczególnych jurysdykcji,
np. USA zgodnie m.in. z amerykańską Regulacją S) udział
bierze co najmniej jedna firma inwestycyjna prowadząca
działalność międzynarodową lub posiadająca relacje
z inwestorami zagranicznymi;
nn w dużych transakcjach kierowanych do inwestorów
polskich i zagranicznych (w tym kwalifikowanych
inwestorów zagranicznych w USA) udział bierze kilka
globalnych firm inwestycyjnych wraz z renomowanymi
polskimi menedżerami oferty oraz co najmniej jedna firma
inwestycyjna posiadająca odpowiednią licencję w USA.

Doradca prawny
Funkcję doradcy prawnego pełni renomowana kancelaria
prawna, zatrudniająca prawników specjalizujących się
w prawie polskim, jak również w odpowiednich systemach
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prawnych innych państw i organizacji (np. Unii Europejskiej)
mogących mieć wpływ na przebieg IPO.

nn weryfikację ujawnień finansowych w prospekcie (tzw.
procedura tick and tie/circle-up);

Do zadań doradcy prawnego należą w szczególności:

nn sporządzanie na potrzeby Menedżerów Oferty tzw.
comfort letters, potwierdzających spójność danych
zamieszczonych w prospekcie ze sprawozdaniami
finansowymi i księgami rachunkowymi emitenta.

nn pomoc emitentowi (oraz ewentualnie akcjonariuszowi
sprzedającemu) i Menedżerom Oferty w sporządzeniu
prospektu emisyjnego (koordynacja prac
przygotowawczych, prowadzenie i wprowadzanie zmian
w prospekcie);
nn przeprowadzenie prawnego due diligence;
nn przygotowanie dokumentacji korporacyjnej, publicity
guidelines (zasad komunikacji z rynkiem) i innej niezbędnej
dokumentacji zgodnie z kodeksem spółek handlowych
oraz Ustawą o ofercie.
Liczba kancelarii prawnych biorących udział w przygotowaniu
IPO jest różna i zależy od wielkości i stopnia złożoności oferty.
Przy mniejszych transakcjach zdarza się, że funkcję doradcy
prawnego pełni wyłącznie jedna kancelaria. Przy większych
transakcjach zazwyczaj udział biorą co najmniej dwie
kancelarie – jedna doradzająca Menedżerom Oferty i druga
doradzająca emitentowi (i ewentualnie akcjonariuszowi
sprzedającemu). W transakcjach skierowanych również
do inwestorów zagranicznych co do zasady uczestniczą
również zagraniczne oddziały kancelarii biorących udział
w przygotowaniu IPO, doradzające w zakresie właściwego
prawa miejscowego.

Badanie i weryfikacja sprawozdań finansowych spółki przez
biegłego rewidenta jest dla inwestorów gwarancją ich
prawidłowego sporządzenia (zważywszy, że samodzielna
analiza sprawozdań finansowych przez każdego inwestora
indywidualnie byłaby praco- i czasochłonna oraz wymagałaby
posiadania przez nich specjalistycznej wiedzy rachunkowej
i audytorskiej). Dlatego też tak duże znaczenie odgrywa
w transakcji udział dużej, renomowanej firmy audytorskiej,
cieszącej się zaufaniem szerokiego grona inwestorów.

Doradca PR/IR
Funkcję doradcy PR/IR sprawuje agencja marketingowa
specjalizująca się w szczególności w zarządzaniu public
relations i relacjami inwestorskimi oraz w kampaniach
marketingowych.
Do zadań doradcy PR/IR należą w szczególności:
nn przygotowanie kompleksowego planu komunikacji na
potrzeby procesu IPO, zapewniającego zgodność planu
z wytycznymi dotyczącymi komunikacji (ang. publicity
guidelines) przyjętymi w spółce;

Audytor
Funkcję audytora w ramach transakcji oferty publicznej
pełni biegły rewident jako podmiot uprawniony do
przeprowadzania badań sprawozdań finansowych.

nn zarządzanie relacjami i komunikacją z mediami (w tym
adresowanie zapytań i interweniowanie w przypadku
opublikowania nieprawdziwych treści w imieniu spółki,
tzw. czarny PR);

Audytor w procesie IPO jest odpowiedzialny w szczególności
za poniższe zadania:

nn druk prospektu emisyjnego oraz jego dystrybucja (w tym
łamanie i korekta oraz przygotowanie do publikacji).

nn przeprowadzenie finansowego due diligence;
nn weryfikację informacji zawartych w wybranych rozdziałach
prospektu;
nn audyt sprawozdań finansowych emitenta;
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HARMONOGRAM PROCESU IPO/
WPROWADZENIA AKCJI DO OBROTU
GIEŁDOWEGO

Pierwsza oferta publiczna akcji jest procesem
wielowymiarowym i wymagającym odpowiedniego
przygotowania. Celem fazy przygotowawczej jest przede
wszystkim sporządzenie i uzyskanie zatwierdzenia prospektu
emisyjnego. Dalsze etapy nakierowane są na uzyskanie
zainteresowania inwestorów uczestnictwem w ofercie
publicznej oraz doprowadzenie do notowania akcji na GPW.

Etapy oferty publicznej

Etapy przeprowadzania pierwszej oferty publicznej

FAZA TRANSAKCYJNA
Faza
przygotowawcza
ok. 3–5 miesięcy

Edukacja
inwestorów
2 tygodnie

Zatwierdzenie
+ publikacja
prospektu
ok. 2 miesiące
od złożenia do KNF

Roadshow
+ bookbuilding
2 tygodnie

Subskrypcja
przez inwestorów
indywidualnych
i alokacja
1–2 tygodnie

Debiut
na GPW
1–2 tygodnie
od dnia przydziału

Źródło: opracowanie własne DM PKO BP

Faza przygotowawcza
Wraz z podjęciem decyzji o emisji akcji (ewentualnie również
sprzedaży akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy)
w drodze pierwszej oferty publicznej spółka rozpoczyna
fazę przygotowawczą. Emitent jest zobowiązany dokonać
odpowiednich czynności korporacyjnych w celu sprostania
wymogom formalnym procesu.
W szczególności chodzi tu o działania, do których emitent jest
zobligowany odpowiednimi przepisami prawa. Stąd też w tej
fazie determinowana jest podstawa prawna emisji, którą jest
uchwała Walnego Zgromadzenia emitenta (ewentualnie również
uchwała zarządu w przypadku kapitału docelowego), ustalająca
parametry emisji, w tym również akceptująca dematerializację
akcji i wprowadzenie ich do obrotu giełdowego.
Na tym etapie jedną z pierwszych decyzji emitenta jest
wybór profesjonalnych doradców mających wspierać go
w procesie IPO. Główną osią prac spółki i doradców jest
przygotowanie prospektu emisyjnego podlegającego
weryfikacji i zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru
Finansowego. Prospekt emisyjny może być sporządzony
w formie jednolitego dokumentu bądź zestawu dokumentów
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obejmującego dokument rejestracyjny, dokument ofertowy
i dokument podsumowujący.
Za wszystkie informacje zawarte w prospekcie odpowiedzialny
jest m.in. emitent. Jest on prawnie zobowiązany do zapewnienia,
aby były one prawdziwe, rzetelne i kompletne. Konieczność
wypełnienia przedmiotowego wymogu prawdziwości i rzetelności
danych jest jedną z przyczyn przeprowadzania przez doradców
tzw. badania due diligence spółki, dotyczącego funkcjonowania
emitenta i jego grupy kapitałowej w zakresie:
nn prawnym;
nn finansowym;
nn biznesowym;
nn środowiskowym;
nn technicznym;
nn podatkowym.
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Prawidłowo przeprowadzone due diligence pozwala na
identyfikację wszelkich informacji koniecznych do podjęcia
decyzji inwestycyjnej i w związku z tym podlegających
ujawnieniu w prospekcie. Umożliwia również przygotowanie
modelu wyceny emitenta, będącego wskazówką do ustalenia
ceny emisyjnej (ewentualnie ceny sprzedaży) akcji w ramach
pierwszej oferty publicznej.

Due diligence jest również bardzo istotnym narzędziem dla
emitenta, prowadzi bowiem do identyfikacji czynników
ryzyka, których umieszczenie w prospekcie emisyjnym jest
potwierdzeniem i dowodem dla emitenta, że inwestor
składający zapis na akcje był ich świadomy i je akceptował.
Notowanie akcji spółki na giełdzie wiąże się z pozyskaniem
statutu spółki publicznej (zgodnie z definicją ustawową spółki,
w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana1).
Wraz z podjęciem decyzji o IPO emitent powinien rozpocząć
odpowiednie przygotowania korporacyjne, aby móc
wypełniać obowiązki spoczywające na spółce publicznej
i spółce giełdowej.
W celu zapewnienia właściwej transparentności i dostępu
do informacji dla inwestorów spółka zobowiązana będzie
wypełniać obowiązki informacyjne wskazane m.in. w Ustawie
o ofercie, Ustawie o obrocie oraz tzw. Rozporządzeniu
MAR, a w szczególności będzie publikować raporty bieżące
i okresowe. Spełnianie wymogów informacyjnych wymaga
właściwego przygotowania technicznej infrastruktury przez
emitenta, w tym m.in. właściwego zaprojektowania sekcji
relacji inwestorskich na stronie internetowej spółki oraz
złożenia wniosku do KNF o uzyskanie konta w Elektronicznym
Systemie Przekazywania Informacji („ESPI”).
Dodatkowo już na etapie przygotowywania pierwszej oferty
publicznej emitent powinien przygotować zasady ładu
korporacyjnego (zasady corporate governance), które będą
przestrzegane po uzyskaniu statusu spółki notowanej na
GPW, spełniając wymogi wskazane m.in. w „Dobrych
Praktykach Spółek Notowanych na GPW”2.

Należy również zwrócić uwagę, że zarządzanie spółką
giełdową wymaga odpowiedniego przygotowania zarządu
spółki, którego wyniki i działalność zaczną być ocenianie przez
specyficznych odbiorców, jakimi są inwestorzy i analitycy
giełdowi. Zarząd emitenta stanowić będzie bowiem rękojmię
skutecznej realizacji strategii spółki oraz długoterminowego
wzrostu jej wartości, w szczególności organ ten będzie
głównym przedstawicielem spółki w dialogu z rynkiem.

Edukacja inwestorów
Etap ten polega na wstępnym zbadaniu zainteresowania
inwestorów instytucjonalnych udziałem w ofercie przez
zaprezentowanie spółki, jej modelu biznesowego i otoczenia
rynkowego. W edukacji inwestorów bierze udział niezależny
analityk, który przygotowuje raport analityczny o spółce.
Raport analityczny jest dokumentem zawierającym
wycenę spółki na podstawie analizy informacji o spółce,
jej działalności i otoczeniu rynkowym. Raport analityka
prezentuje zatem jego opinię o spółce i jej perspektywach,
a tym samym stanowi dla inwestorów odpowiednie narzędzie
decyzyjne. Co do zasady raport analityczny skierowany jest
do inwestorów instytucjonalnych, będących klientami firmy
inwestycyjnej, która ów raport przekazuje.
Dzięki odpowiednim procedurom korporacyjnym (chinese
walls) analityk działa niezależnie od menedżerów oferty
i innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu oferty,
mimo że jest zatrudniony w firmie inwestycyjnej będącej
jednym z doradców emitenta przy ofercie.

Zatwierdzenie i publikacja prospektu
Prospekt podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru
Finansowego. Zgodnie z art. 33 Ustawy o ofercie, KNF
wydaje decyzję w terminie 20 dni roboczych od dnia złożenia
wniosku w przypadku emitenta planującego przeprowadzenie
IPO. Jest to jednak termin wyłącznie instrukcyjny i w praktyce
postępowanie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego
trwa przez KNF od 1,5 do 2 miesięcy. Rzeczywisty czas

1

Art. 4 pkt. 20 Ustawy o ofercie.

2

Informacja o szczegółowych zasadach „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” znajduje się w części Corporate Governance – „savoir-vivre” dla spółek
publicznych niniejszego przewodnika.
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trwania danego postępowania uzależniony jest każdorazowo
od długości trwania postępowania wyjaśniającego
(wynikającego np. ze szczególnie złożonej historii finansowej
emitenta). Zatwierdzenie prospektu przez Komisję Nadzoru
Finansowego następuje w drodze decyzji.
Emitent zobowiązany jest udostępnić prospekt emisyjny
niezwłocznie po jego zatwierdzeniu poprzez publikację m.in.
na stronie internetowej.

cenę maksymalną akcji i zachowują prawo do uchylenia
się od prawnych skutków zapisu w terminie 2 dni od dnia
ogłoszenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji.
W drugim wariancie transakcji inwestorzy indywidualni będą
składali zapisy po zakończeniu Budowania Księgi Popytu
wśród inwestorów instytucjonalnych, znając w momencie
składania zapisu ostateczną cenę emisyjną akcji.

Alokacja
Roadshow
To spotkania zarządu emitenta z inwestorami
instytucjonalnymi, mające na celu zaprezentowanie spółki
i zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych wzięciem
udziału w pierwszej ofercie publicznej spółki.

Bookbuilding (Budowanie Księgi Popytu)

Przydział akcji dokonywany jest co do zasady przez zarząd
emitenta, przy czym za czynności techniczne przy przydziale
odpowiedzialny jest zazwyczaj Oferujący. Praktyka rynkowa
wskazuje, że przydział dla inwestorów indywidualnych
dokonywany jest proporcjonalnie do złożonych przez nich
zapisów, natomiast alokacja dla inwestorów instytucjonalnych
dokonywane jest uznaniowo.

To proces badania popytu wśród wybranych inwestorów
instytucjonalnych na akcje spółki, przeprowadzany przez
Zarządzającego Księgą Popytu. Celem przeprowadzenia
procesu bookbuilding jest określenie optymalnych
parametrów emisji (czyli ceny emisyjnej akcji oraz ostatecznej
wielkości oferty) w taki sposób, aby zapewnić maksymalne
wpływy z emisji przy danych warunkach rynkowych
i zainteresowaniu inwestorów.

Debiut na GPW

Subskrypcja przez inwestorów indywidualnych

Emitent składa również wniosek o dopuszczenie akcji do
obrotu na GPW. Jeżeli emitent spełnia warunki wskazane
w przepisach prawa oraz Regulaminie Giełdy, Zarząd GPW
podejmuje uchwałę o dopuszczeniu akcji emitenta do obrotu
giełdowego, a następnie, po rozpatrzeniu wniosku emitenta
o wprowadzenie, Zarząd Giełdy w uchwale o wprowadzeniu
akcji wskazuje pierwszy dzień ich notowania.

Inwestorzy indywidualni składają zapis w puntach obsługi
klienta Oferującego (ewentualnie również członków
konsorcjum dystrybucyjnego, jeśli konsorcjum sprzedażowe
zostało utworzone) w terminie wskazanym w prospekcie,
w sposób zgodny z regulaminem firmy inwestycyjnej
przyjmującej zapis. Zapis składany jest na formularzu zapisu
udostępnionym przez Oferującego w puntach obsługi klienta.
Wraz z dokonaniem zapisu inwestorzy zobowiązani są
dokonać pełnej wpłaty na akcje objęte zapisem.

W celu doprowadzenia do notowania akcji na GPW emitent
zobowiązany jest złożyć wniosek o ich zarejestrowanie
w rejestrze prowadzonym przez KDPW. Po podjęciu przez
KDPW uchwały o zarejestrowaniu akcji emitenta Oferujący
oraz podmioty przyjmujące zapisy dokonają zapisania akcji na
rachunkach inwestorów, którym przydzielono akcje.

Zależnie od uzgodnionej przez emitenta i Oferującego
struktury transakcji, inwestorzy indywidualni mogą składać
zapisy w czasie trwania Budowania Księgi Popytu wśród
inwestorów instytucjonalnych nie znając jeszcze ostatecznej
ceny emisyjnej akcji w trakcie składania zapisu. W takim
wariancie inwestorzy indywidualni będą znali wyłącznie
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PROSPEKT EMISYJNY – ZAKRES PRAWNY
Proces sporządzania prospektu, który powinien spełniać
europejskie normy prawne, wymaga zaangażowania
doświadczonych doradców: domu maklerskiego,
doradcy prawnego oraz audytora. Ich działania powinny
zagwarantować, że przygotowywane przez nich części
prospektu będą sporządzone z należytą starannością i będą
odpowiadały wymogom rozporządzenia nr 809/2004 Komisji
Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego
dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych
oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich
prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam
(„Rozporządzenie nr 809”). Pozwoli to nie tylko na sprawny
przebieg procesu IPO, ale także ograniczy odpowiedzialność
podmiotów zaangażowanych w ofertę.

Proces due diligence

Jednym z niezbędnych
elementów procesu IPO jest
due diligence, czyli badanie
finansowe, operacyjne
i prawne emitenta,
które powinno zostać
przeprowadzone z należytą
starannością.
Due diligence to obiektywna analiza stanu przedsiębiorstwa,
mająca na celu zapewnienie, że dane zawarte w prospekcie
będą prawdziwe, rzetelne, kompletne i zgodne ze stanem
faktycznym, tak aby umożliwić inwestorom podjęcie decyzji
inwestycyjnej na podstawie wszelkich niezbędnych informacji.
Procedura due diligence obejmuje również identyfikację ryzyk
związanych z działalnością emitenta, które powinny zostać
opisane w prospekcie.
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Due diligence jest procedurą zindywidualizowaną,
każdorazowo dostosowywaną do rodzaju badanego podmiotu
oraz jego grupy kapitałowej. Procedura ta nie podlega
standardom ani z góry określonym kryteriom. Proces badania
zazwyczaj rozpoczyna się prezentacją prowadzoną przez
kluczowych menedżerów spółki, w tym członków zarządu,
dla zespołu przygotowującego ofertę. Celem prezentacji jest
zrozumienie specyfiki działalności spółki przez wszystkich
doradców oraz stworzenie podstaw dla późniejszego badania.
Due diligence jest przeprowadzane zarówno w związku
ze sporządzeniem wyceny spółki dla potrzeb określenia
ceny emisyjnej akcji, jak i dokumentów ofertowych.
Procedura ta obejmuje przegląd dokumentów oraz dyskusje
z przedstawicielami spółki (dotyczące takich zagadnień, jak:
strategia, zarządzanie ryzykiem i procedury związane z ładem
korporacyjnym) oraz audytorami spółki (dotyczące procedur
związanych ze sporządzeniem sprawozdań finansowych).
W uzasadnionych przypadkach proces obejmuje również
największych kontrahentów spółki. Z uwagi na rodzaj
prowadzonej przez spółkę działalności niezbędne może
się okazać zatrudnienie specjalistów, np. wyceniających
nieruchomości lub złoża.
Do kluczowych obszarów procesu due diligence prawnego
należą: stan prawny spółek wchodzących w skład grupy
kapitałowej i jej struktury organizacyjnej (w tym kwestie
związanych z ładem korporacyjnym), otoczenie rynkowe
spółki, procesy operacyjne, strategia, relacje z kluczowymi
klientami, dostawcami oraz podmiotami finansującymi
działalność spółki, istotne umowy, główne inwestycje,
zarządzanie ryzykiem, nieruchomości i inne rzeczowe aktywa
trwałe, kwestie związane z ochroną środowiska, sprawy
pracownicze, kluczowi akcjonariusze, postępowania sądowe,
administracyjne, regulacyjne oraz pozasądowe, transakcje
z podmiotami powiązanymi, zezwolenia, kwestie dotyczące
rachunkowości, sprawozdań finansowych oraz relacji
z audytorami, własność intelektualna oraz ubezpieczenia.

Data room powinien zawierać wszystkie istotne dokumenty
korporacyjne spółki i dokumenty prawne zgodnie z listami
dokumentów wymaganych w procesie badania spółki
przedstawionymi przez banki i doradców prawnych. Pozwala
bankom oraz doradcom prawnym rozpocząć proces badania
spółki i jest wykorzystywany przy sporządzaniu prospektu.
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Przed zakończeniem oferty (na dzień ustalenia ceny oraz
na dzień jej zamknięcia) wszystkie strony biorą udział
w omówieniu ewentualnych istotnych zmian w działalności
spółki i jej wyników finansowych lub innych aspektów,
które wystąpiły od czasu poprzednich sesji, i uzgadniają,
czy konieczne jest ujawnienie dodatkowych informacji
w dokumencie ofertowym (bringdown call). Ponadto warto
pamiętać, że proces due diligence związany z IPO trwa do
momentu wygaśnięcia ważności prospektu, który w tym
okresie podlega obowiązkowi aktualizacji o wszelkie znaczące
czynniki mogące wpłynąć na ocenę oferowanego papieru
wartościowego.

Prospekt
Niezbędnym warunkiem formalnym rozpoczęcia oferty
publicznej jest sporządzenie, zatwierdzenie przez KNF
i opublikowanie prospektu emisyjnego. Jest on podstawowym
dokumentem, na podstawie którego przeprowadzana jest
oferta publiczna, i zarazem głównym źródłem informacji
o spółce i oferowanych papierach wartościowych.
Czynności związane z pracami nad prospektem emisyjnym
zajmują zwykle od kilku tygodni do kilku miesięcy. Do prac nad
sporządzeniem dokumentu wykorzystywane są zarówno wyniki
procesu due diligence, jak i informacje przekazane w ramach
tzw. sesji draftingowych, podczas których projekty prospektu
są omawiane w gronie doradców i przedstawicieli spółki.

Artykuł 25 Ustawy o ofercie,
dokładnie określający
zakres informacji, które
mają zostać zamieszczone
w prospekcie, odwołuje
się do Rozporządzenia
nr 809/2004. W Ustawie
podkreśla się, że podane
w prospekcie emisyjnym
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informacje powinny
umożliwić ocenę sytuacji
ekonomiczno-finansowej
spółki oraz perspektyw jej
rozwoju.
Zgodnie z art. 22 Ustawy o ofercie prospekt emisyjny
powinien zawierać prawdziwe, rzetelne i kompletne
informacje, przy uwzględnieniu rodzaju emitenta i papierów
wartościowych mających być przedmiotem oferty publicznej
lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, istotne
dla oceny sytuacji gospodarczej, finansowej i majątkowej
oraz perspektyw rozwoju emitenta. Ponadto informacje
zamieszczone w prospekcie emisyjnym powinny być
przedstawione językiem zrozumiałym dla inwestorów oraz
w sposób umożliwiający im ocenę sytuacji tych podmiotów.
Informacje zawarte w prospekcie emisyjnym są sporządzane
według określonych kombinacji schematów i modułów.
Schematy to zestawy minimalnych wymogów informacyjnych,
które są dostosowane do odpowiednich rodzajów papierów
wartościowych i emitentów. Moduły są dodatkowymi
wymogami informacyjnymi, które należy dołączyć do
poszczególnych schematów dla odpowiednich emitentów
papierów wartościowych. Rozporządzenie nr 809 zawiera
kombinacje schematów oraz modułów, których należy użyć
w konkretnej sytuacji, w tym również w przypadku pierwszej
oferty publicznej.
Prospekt emisyjny może zostać sporządzony jako dokument
jednolity lub jako dokument składający się z trzech części:
rejestracyjnej, ofertowej, podsumowującej. Wybór formy
sporządzenia prospektu emisyjnego zależy wyłącznie od
decyzji emitenta. Obie formy dokumentu zawierają te
same treści, różnią się jedynie sposobem ich zredagowania.
Prospekt składający się z trzech części wprowadza pewną
segregację danych dotyczących emitenta i planowanej przez
niego oferty publicznej.
Poniższa tabela przedstawia najważniejsze informacje, które
musi zawierać prospekt.
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Elementy prospektu emisyjnego

PODSUMOWANIE

nn opisuje w skrócie językiem nietechnicznym główne cechy charakterystyczne spółki oraz
jej papierów wartościowych, jak również ryzyka z nimi związane
nn zawiera pozycje najważniejszych informacji zawartych w prospekcie, w tym skrótowy
opis spółki, jej działalności, strategii oraz perspektyw, przedstawia również pokrótce
sytuację finansową spółki i czynniki ryzyka, jak i podstawowe elementy przeprowadzanej
oferty

CZYNNIKI RYZYKA

nn opis głównych ryzyk odnoszących się do spółki, jej branży oraz do oferty akcji objętej
przedmiotowym prospektem emisyjnym
nn część prospektu poświęcona czynnikom ryzyka zwyczajowo obejmuje ryzyka związane
z działalnością spółki i jej grupy kapitałowej, w tym ryzyka makroekonomiczne
oraz ryzyka związane z otoczeniem rynkowym, w ramach którego grupa prowadzi
działalność, ryzyka regulacyjne, ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu,
przeprowadzaną ofertą akcji, jak i samą inwestycją w akcje

OPIS DZIAŁALNOŚCI

nn opis głównych czynników charakteryzujących podstawowe obszary działalności oraz
rodzaj prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem
głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, za każdy rok
obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami
nn opis głównych rynków, na których działa emitent i jego grupa kapitałowa (opis ten może
również stanowić odrębny podrozdział). Ta część prospektu często zawiera również
informacje na temat pracowników, działalności badawczo-rozwojowej, podmiotów
konkurencyjnych wobec grupy, jak również opis otoczenia prawno-regulacyjnego

PRZEGLĄD SYTUACJI
OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ
ORAZ ZASOBY KAPITAŁOWE

nn opis sytuacji finansowej emitenta oraz jej zmian, wyników działalności operacyjnej
za każdy rok i za okres śródroczny, za który wymagane są historyczne informacje
finansowe, w tym opis przyczyn istotnych zmian w informacjach finansowych
w poszczególnych latach obrotowych, w zakresie koniecznym do zrozumienia i oceny
działalności emitenta jako całości
nn w zakresie dotyczącym omówienia wyniku finansowego należy przedstawić
informacje odnoszące się do istotnych czynników, w tym zdarzeń nadzwyczajnych lub
sporadycznych, lub nowych rozwiązań, mających istotny wpływ na wyniki działalności
operacyjnej wraz ze wskazaniem stopnia, w jakim miały one wpływ na ten wynik
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nn wymagane jest również omówienie przyczyn znaczących zmian w sprzedaży netto
lub przychodach netto emitenta, w sytuacji gdy sprawozdania finansowe wykazują
takie zmiany, oraz informacji dotyczących jakichkolwiek elementów polityki rządowej,
gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz czynników, które miały istotny
wpływ lub które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny wpływ na działalność
operacyjną emitenta
nn w tej części prospektu często przedstawia się również opis tendencji, które mają wpływ
na wyniki osiągane przez emitenta
nn ta część zawiera także charakterystykę zasobów kapitałowych, czyli opis źródeł kapitału
emitenta (zarówno krótko-, jak i długoterminowego), oraz informacji na temat jego
potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania
INFORMACJE FINANSOWE

nn ta część zawiera sprawozdania za trzy ostatnie lata obrotowe, przy czym dwa ostatnie
powinny być przedstawione zgodnie ze standardami rachunkowości, jakie emitent
będzie stosował przy sporządzaniu następnego, podlegającego obowiązkowi publikacji
sprawozdania finansowego. Jeżeli w celu dostosowania sprawozdania do wymogów
standardów rachunkowości nastąpiło jego przekształcenie, emitent zobowiązany jest do
poddania przekształconego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta
nn ponadto może zaistnieć potrzeba zamieszczania w prospekcie sprawozdań pro forma
w przypadku, gdy emitent dokonał lub planuje dokonanie istotnej transakcji bądź ma
złożoną historię finansową
Rozszerzona informacja o wymogach informacji dotyczących danych finansowych
w prospekcie znajduje się w części Sprawozdawczość finansowa w ofercie publicznej
niniejszego przewodnika.

INNE INFORMACJE

nn polityka dywidendowa
nn istotne umowy oraz postępowania sądowe
nn zarząd i kierownictwo wyższego szczebla
nn transakcje z podmiotami powiązanymi
nn główni akcjonariusze
nn warunki oferty akcji
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Prospekt musi zawierać oświadczenie osób odpowiedzialnych
za zawarte w nim informacje, stwierdzające, że zgodnie z ich
najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by
zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie są
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że
w dokumencie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać
na jego znaczenie.
Emitent zobowiązany jest przekazywać KNF niezwłocznie od
dnia wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji,
w formie aneksu do prospektu emisyjnego, wraz z wnioskiem
o jego zatwierdzenie, informacje o istotnych błędach lub
niedokładnościach w treści prospektu emisyjnego lub
znaczących czynnikach mogących wpłynąć na ocenę papieru
wartościowego, zaistniałych w okresie od dnia zatwierdzenia
prospektu emisyjnego lub o których emitent lub sprzedający
powziął wiadomość po jego zatwierdzeniu do dnia
wygaśnięcia ważności prospektu emisyjnego.
Aneks podlega zatwierdzeniu przez KNF w terminie nie
dłuższym niż siedem dni roboczych od dnia złożenia wniosku
o zatwierdzenie aneksu. Po zatwierdzeniu aneksu do
prospektu emisyjnego emitent niezwłocznie udostępnia aneks
do wiadomości publicznej.
Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do
wiadomości publicznej prospektu emisyjnego lub aneksów
w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji, lub
sprzedaży papierów wartościowych, lub ich dopuszczenia do
obrotu na rynku regulowanym, niemającą charakteru aneksu
opisanego powyżej, emitent może udostępnić do wiadomości
publicznej bez uprzedniego zatwierdzenia przez KNF w formie
komunikatu aktualizującego.
Okres ważności prospektu emisyjnego spółki został
określony w Ustawie o ofercie i wynosi 12 miesięcy od daty
udostępnienia do wiadomości publicznej. Jednakże jeżeli w tym
okresie zaistnieją okoliczności zmieniające treść prospektu,
emitent jest zobowiązany dokonać aktualizacji prospektu
emisyjnego w formie aneksu. Każdy z aneksów wymaga
zatwierdzenia przez KNF (w terminie siedmiu dni od daty
zgłoszenia). Ważność prospektu emisyjnego wygasa z upływem
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dnia przydziału papierów wartościowych oferty publicznej albo
dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich
papierów wartościowych objętych prospektem emisyjnym,
w zależności od tego, który z tych dni przypadnie później.

PROCES ADMINISTRACYJNY
Postępowanie przed Komisją Nadzoru
Finansowego
W celu uzyskania zatwierdzenia prospektu emitent lub
sprzedający składa do KNF – za pośrednictwem firmy
inwestycyjnej – wniosek wraz z prospektem. Do wniosku
załącza się następujące dokumenty: prospekt emisyjny; statut,
umowę spółki lub inny przewidziany przepisami prawa kraju
siedziby emitenta dokument dotyczący jego działalności
i organizacji; akt założycielski lub inny równoważny
dokument potwierdzający utworzenie emitenta, zgodnie
z przepisami kraju jego siedziby, jeśli nie upłynęło pięć lat
od dnia utworzenia emitenta; stosowne uchwały organów
spółki; wykaz informacji, w odniesieniu do których emitent
wnosi o zwolnienie z obowiązku zamieszczenia w prospekcie
emisyjnym, wraz z uzasadnieniem takiego wniosku; oraz
wykaz informacji, których przedstawienie w prospekcie
emisyjnym nie jest możliwe. Informacje, że prospekt został
złożony, są upublicznione przez KNF. Decyzje w sprawie
zatwierdzenia prospektu w związku z pierwszą ofertą
publiczną spółki są wydawane przez KNF w terminie 20 dni
roboczych od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że
termin ten nie obejmuje dni, w których spółka i jej doradcy
dokonują zmian w prospekcie w celu uwzględnienia
uwag i wątpliwości przekazanych przez KNF. Prospekt
przygotowany w formie trzech odrębnych dokumentów staje
się ważny dopiero po zatwierdzeniu przez KNF wszystkich
części. Należy zaznaczyć, że w trakcie postępowania prospekt
musi być aktualizowany celem zapewnienia, że będzie on
prawdziwy i kompletny w dniu zatwierdzenia.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Odpowiedzialność cywilna (art. 98 Ustawy
o ofercie)
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek
udostępnienia do publicznej wiadomości nieprawdziwej
informacji lub przemilczenia informacji, która powinna być
zawarta w dokumentach sporządzanych w związku z ofertą
publiczną, dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym
lub ubieganiem się o takie dopuszczenie, ponosi:
nn emitent;
nn sprzedający;
nn subemitent usługowy;
nn podmioty, które sporządziły informację lub brały udział
w jej sporządzeniu, chyba że ani oni, ani osoby, za które
odpowiadają, nie ponoszą winy, a także

Odpowiedzialność powyższych osób jest solidarna i nie
można jej ograniczyć ani wyłączyć z góry. Nie wyłącza to
jednakże możliwości zawarcia umowy określającej wzajemne
zobowiązania osób z tytułu tej odpowiedzialności.

Odpowiedzialność karna (art. 100 Ustawy
o ofercie)
Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie
emisyjnym lub innych dokumentach informacyjnych albo inne
informacje związane z ofertą publiczną lub dopuszczeniem,
lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów
finansowych do obrotu na rynku regulowanym, które podają
nieprawdziwe dane lub zatajają prawdziwe w istotny sposób
wpływające na treść informacji, podlegają grzywnie do
5 mln zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do
lat 5, albo obu tym karom łącznie.
Tej samej karze podlegają osoby, które dopuszczają się
powyższego czynu, działając w imieniu lub w interesie
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej.

nn osoby, które wykorzystują w swojej działalności w zakresie
obrotu instrumentami finansowymi informacje, chyba że
nieprawdziwość lub przemilczenie informacji nie były ani
nie mogły być im znane.
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Sporządzenie odpowiednich informacji finansowych
jest jednym z najważniejszych etapów przygotowań do
przeprowadzenia oferty publicznej akcji i wejścia na giełdę.
Sprawozdawczość finansowa to także jeden z głównych
obszarów, w których spółka musi dostosować się do
wymogów publicznego rynku kapitałowego już na bardzo
wczesnym etapie procesu IPO. Dla większości spółek stanowi
to ogromne wyzwanie i związane jest z dużym nakładem
pracy, i to nie tylko ze strony osób odpowiadających za
księgowość i finanse w firmie.
Zamieszczone w prospekcie emisyjnym informacje finansowe
to dane kluczowe z punktu widzenia inwestorów – dla
wielu stanowią podstawę ich decyzji inwestycyjnej. Stąd
też wymagany zakres tych informacji jest bardzo szeroki.
Poza zbadanymi przez biegłego rewidenta sprawozdaniami
finansowymi przepisy wymagają wielu dodatkowych
ujawnień związanych z historycznymi i bieżącymi wynikami
finansowymi oraz sytuacją finansową emitentów.
Poniżej przedstawiono podstawowe wymogi związane
z przygotowaniem informacji finansowych na potrzeby
prospektu emisyjnego.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Historyczne informacje finansowe
Emitent ma obowiązek zamieścić w prospekcie emisyjnym
sprawozdania finansowe za 3 lata obrotowe wraz z opiniami
biegłego rewidenta (w przypadku MŚP3 – za 2 lata). Ostatnie
zbadane roczne sprawozdanie finansowe zamieszczone
w prospekcie emisyjnym nie może być starsze niż sprzed
15 miesięcy (zamieszczenie zbadanego śródrocznego
sprawozdania finansowego za co najmniej 6 miesięcy
wydłuża ten okres do 18 miesięcy, jednak ze względu na
kluczowe znaczenie danych rocznych opcja ta jest niezwykle
rzadko wybierana).

Emitenci posiadający jednostki zależne i w związku z tym
sporządzający skonsolidowane sprawozdanie finansowe
mają obowiązek zamieszczenia w prospekcie emisyjnym
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jednocześnie
w takiej sytuacji nie jest wymagane zamieszczenie dodatkowo
jednostkowego sprawozdania finansowego.
Sprawozdania finansowe za co najmniej 2 ostatnie lata
obrotowe powinny być przygotowane zgodnie z formą,
jaka zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym rocznym
sprawozdaniu finansowym emitenta: w przypadku
skonsolidowanych sprawozdań finansowych obowiązującymi
zasadami są Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości
Finansowej („MSSF”), natomiast w przypadku jednostkowych
sprawozdań finansowych – emitent ma do wyboru
zastosowanie:
nn MSSF; albo
nn przepisów ustawy o rachunkowości4 oraz rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r.5
W praktyce emitenci posiadający jednostki zależne
sporządzają zazwyczaj jedno skonsolidowane sprawozdanie
finansowe zgodne z MSSF, pokrywające ostatnie 3 lata
obrotowe, do którego biegły rewident wydaje opinię
z badania obejmującą wszystkie 3 lata.
Należy jednocześnie zauważyć, że nawet w przypadku
zamieszczania w prospekcie emisyjnym sprawozdań
finansowych zgodnych z polskimi zasadami rachunkowości
(opcja tylko dla emitentów nieposiadających grupy
kapitałowej), nie jest możliwe wykorzystanie dotychczasowych
„statutowych” sprawozdań finansowych, gdyż w takiej
sytuacji sprawozdanie finansowe sporządzone dla potrzeb
prospektu musi również spełniać wymogi wspomnianego
rozporządzenia Ministra Finansów z 18 października 2005 r.,

3

Małe i średnie przedsiębiorstwa, tj. spełniające przynajmniej 2 z 3 poniższych warunków: średnia liczba pracowników w roku finansowym poniżej 250; suma

4

Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).

5

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych

bilansowa poniżej 43 mln euro; roczne przychody netto poniżej 50 mln euro.

sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są
polskie zasady rachunkowości (Dz.U. Nr 209, poz. 1743 z późn. zm.).
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które oznaczają konieczność zamieszczenia w tymże
sprawozdaniu znaczących dodatkowych ujawnień.
Zamieszczane w prospekcie emisyjnym sprawozdania
finansowe nie muszą być sprawozdaniami finansowymi
sporządzonymi w celach „statutowych”, choć od momentu
podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwały, w sprawie ubiegania się o dopuszczenie papierów
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, spółka ma
możliwość przejścia na MSSF dla celów prowadzenia ksiąg
rachunkowych i sporządzania „statutowych” sprawozdań
finansowych.

Śródroczne informacje finansowe
Emitent jest zobowiązany zamieścić w prospekcie emisyjnym
śródroczne sprawozdanie finansowe za okres co najmniej
6 pierwszych miesięcy danego roku obrotowego, jeżeli
od daty bilansowej ostatniego zbadanego rocznego
sprawozdania finansowego do daty prospektu upłynęło
9 miesięcy, przy czym ze względu na oczekiwania inwestorów
okres ten jest w praktyce krótszy. Z perspektywy przepisów
nie podlega ono obowiązkowi badania ani przeglądu
przez biegłego rewidenta, ale w praktyce przegląd taki
jest zazwyczaj przeprowadzany. Śródroczne sprawozdanie
finansowe powinno mieć formę analogiczną jak roczne
sprawozdania finansowe (w zakresie tego, czy jest to
sprawozdanie skonsolidowane, czy jednostkowe, oraz
w zakresie zastosowanych standardów rachunkowości),
przy czym może zostać sporządzone (i w praktyce niemal
zawsze jest sporządzane) w formie skróconej (w przypadku
stosowania MSSF – przewidzianej przez MSR 34).
W przypadku MŚP przepisy nie wymagają zamieszczania
śródrocznego sprawozdania finansowego, choć w praktyce
oczekiwania inwestorów zazwyczaj będą powodować taką
konieczność.
Ponadto w sytuacji, gdy emitent opublikował już śródroczne
sprawozdanie finansowe obejmujące okres po dacie
bilansowej ostatniego rocznego sprawozdania finansowego,
sprawozdanie takie powinno zostać zamieszczone
w prospekcie niezależnie od wymogów opisanych powyżej.

mogą nakładać się dodatkowo oczekiwania podmiotu
oferującego (domu maklerskiego lub banku inwestycyjnego)
i inwestorów odnośnie do zamieszczenia informacji
śródrocznych (kwartalnych), jeżeli od końca danego kwartału
upłynęło więcej niż 3–4 miesiące. Dobrą praktyką jest też
poddanie takiego sprawozdania przeglądowi przez biegłego
rewidenta.

INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA
Informacje finansowe pro forma przedstawiają wpływ
przeprowadzonych lub planowanych transakcji na dane
finansowe zawarte w zamieszczonych w prospekcie
emisyjnym sprawozdaniach finansowych, tak jakby transakcje
te miały miejsce wcześniej. Przykładem takich transakcji może
być nabycie innych biznesów czy reorganizacja działalności,
ale też np. istotna transakcja, co do której spółka poczyniła
już znaczące zobowiązanie. Zgodnie z obowiązującymi
regulacjami informacje finansowe pro forma wymagane są
w prospekcie emisyjnym, w przypadku gdy dana transakcja
powoduje zmianę przynajmniej jednego z kluczowych
wskaźników wielkości emitenta (np. zysk, przychody, suma
aktywów) o co najmniej 25% – mamy wtedy do czynienia
z tzw. znaczącą zmianą brutto. Informacje finansowe pro
forma podlegają weryfikacji przez biegłego rewidenta, a jego
raport musi również zostać zamieszczony w prospekcie.
Najczęściej na informacje finansowe składają się bilans
i rachunek zysków i strat pro forma oraz krótkie informacje
objaśniające.

ZŁOŻONA HISTORIA FINANSOWA
Emitenci, którzy w roku przeprowadzenia IPO lub w ciągu
trzech poprzedzających lat dokonali m.in. reorganizacji lub
znaczących przejęć/zbyć jednostek gospodarczych, mogą
napotkać dodatkowe trudności związane z przygotowaniem
informacji finansowych dla potrzeb prospektu emisyjnego.
Historyczne informacje finansowe powinny bowiem
obejmować całą zorganizowaną działalność gospodarczą
emitenta. W przypadku, gdy zamieszczenie w prospekcie
sprawozdań finansowych spółki nie spełnia powyższego
warunku, zgodnie z przepisami mamy do czynienia ze
złożoną historią finansową.

W praktyce na minimalny wymóg zamieszczenia
śródrocznego sprawozdania finansowego po 9 miesiącach
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Przykład:

nn informacje finansowe spółki B za okres od 1 stycznia
2014 r. do daty nabycia;

Emitent planuje ofertę publiczną i debiut w drugim kwartale
2017 r. Zgodnie z Rozporządzeniem 809/2004 zamierza
zaprezentować 3 lata historycznych informacji finansowych
(2014, 2015, 2016). Ponadto emitent w ciągu ostatnich
3 lat nabył inne podmioty – w połowie 2015 r. nabył
spółkę A, a w połowie 2016 r. – spółkę B. Emitent poczynił
również znaczące zobowiązanie finansowe – w przypadku
powodzenia oferty nabyta zostanie spółka C. Każda ze spółek
A, B, C jest znacząca w stosunku do rozmiarów emitenta
(spełnia wymóg znaczącej zmiany brutto opisany powyżej).
Zgodnie z wymogami emitent nie może ograniczyć się do
własnych sprawozdań finansowych za lata 2014–2016,
gdyż nie przedstawiają one w sposób kompletny historii
finansowej jego całej zorganizowanej działalności za ten okres.
W modelowym rozwiązaniu emitent powinien dodatkowo
zamieścić:
nn informacje finansowe spółki A za okres od 1 stycznia
2014 r. do daty nabycia;

nn informacje finansowe spółki C za lata 2014–2016.
W praktyce możliwe mogą być inne rozwiązania, jednak ich
dopuszczalność powinna zostać dokładnie przeanalizowana
przy uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań oraz
uzgodniona z organem nadzoru (Urzędem Komisji Nadzoru
Finansowego, „UKNF”).
Emitent powinien także zaprezentować wpływ transakcji
poczynionych w 2016 r. oraz planowanych przejęć poprzez
sporządzenie:
nn rachunku zysków i strat pro forma za 2016 r. (bez danych
porównawczych) zakładającego, że nabycie spółek B i C
nastąpiło na początku 2016 r.;
nn bilansu pro forma na 31 grudnia 2016 r. zakładającego
przeprowadzenie oferty oraz nabycie spółki C w tym
terminie.
Historia emitenta

EMITENT
SPÓŁKA A
SPÓŁKA B

Znaczące zobowiązania finansowe

SPÓŁKA C

Bilans
+ Rachunek zysków i strat

INFORMACJA
PRO FORMA
2014

2015

2016

Źródło: opracowanie własne PwC

PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI
SZACUNKOWE
Zamieszczenie w prospekcie emisyjnym prognozy wyników
jest dobrowolne (chyba że spółka podała wcześniej do
publicznej wiadomości prognozę, która cały czas jest aktualna
– wtedy jej zamieszczenie w prospekcie jest obowiązkowe).
Na spółkę decydującą się na taki krok przepisy nakładają
jednak wiele obowiązków.
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Po pierwsze, prognoza powinna zostać przygotowana na
podstawie rzeczywistych strategii i planów spółki oraz na
podstawie pogłębionej analizy.
Po drugie, prognozie wyników powinien towarzyszyć opis
wszystkich istotnych założeń przyjętych do jej sporządzenia,
z wyraźnym wskazaniem założeń dotyczących czynników,
na które wpływ może mieć kierownictwo spółki, oraz tych,
które znajdują się całkowicie poza obszarem wpływów
kierownictwa. Założenia te powinny być przy tym konkretne,
precyzyjne i podane w sposób zrozumiały dla inwestorów.

40

Spis treści

Sprawozdawczość finansowa w ofercie publicznej

Po trzecie wreszcie, prognoza powinna być zaprezentowana
w sposób zapewniający porównywalność z historycznymi
danymi finansowymi i towarzyszyć jej musi odpowiedni raport
biegłego rewidenta.
Należy mieć na uwadze, że w świetle przepisów dotyczących
prospektów emisyjnych, pojęcie prognozy wyników odnosi
się w zasadzie wyłącznie do prognozowanych mierników
zyskowności spółki (np. zysk przed opodatkowaniem, zysk
operacyjny, EBITDA). Informacje na temat przewidywanej
wielkości sprzedaży, nakładów inwestycyjnych i wielu innych
kategorii odnoszących się do przyszłej lub potencjalnej
sytuacji spółki oraz tendencji – w rozumieniu obowiązujących
regulacji – nie stanowią prognozy wyników (o ile na ich
podstawie nie można w prosty sposób obliczyć przyszłych
zysków). Jednocześnie definicja prognozy wyników jest tak
skonstruowana, że nawet niektóre stwierdzenia słowne
(np. „zdaniem zarządu wynik za rok bieżący poprawi
się w stosunku do roku ubiegłego”) stanowią prognozę
wyników, podlegającą powyższym wymogom.
Prognoza wyników obejmuje zazwyczaj okres 12 miesięcy
po dacie bilansowej ostatniego rocznego sprawozdania
finansowego (czyli okres, którego część na moment
przygotowania prognozy zdążyła już upłynąć), gdyż
przewidywanie wyników w dłuższym horyzoncie czasowym
może być niepraktyczne. Liczba zmiennych i czynników
niepewności dotyczących tak odległej przyszłości zazwyczaj
bowiem czyni taką prognozę mało wiarygodną i wiąże się
z wysokim ryzykiem znacznego rozminięcia się faktycznych
wyników z wielkościami przewidywanymi, co może podważyć
zaufanie rynku do zarządu spółki.
Podobne wymogi dotyczą tzw. wyników szacunkowych (które
w praktyce są rzadko spotykane). W odróżnieniu od prognozy
wyników dotyczą one okresu, który już się zakończył, ale
za który nie zostało jeszcze opublikowane (tj. zamieszczone
w prospekcie) sprawozdanie finansowe.

WYBRANE DANE FINANSOWE
W prospekcie emisyjnym należy zaprezentować wybrane
dane finansowe za okresy objęte zakresem rocznych
i śródrocznych sprawozdań finansowych. Informacje te
stanowią podsumowanie kluczowych danych finansowych
analizowanych przez zarząd i mających umożliwić inwestorom
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szybkie zrozumienie sytuacji i wyników finansowych emitenta.
Pod pewnymi warunkami mogą one zawierać alternatywne
mierniki pomiaru wyników (np. EBITDA).

PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ
I FINANSOWEJ
Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej obejmuje informacje
na temat rozwoju i wyników działalności emitenta oraz
jego sytuacji finansowej wraz z opisem głównych obszarów
ryzyka i niepewności. Prezentowany jest za wszystkie okresy
objęte zamieszczonymi w prospekcie emisyjnym rocznymi
i śródrocznymi sprawozdaniami finansowymi.

INFORMACJE NA TEMAT ZASOBÓW
KAPITAŁOWYCH
Informacje na temat zasobów kapitałowych obejmują
informacje dotyczące zasobów kapitałowych emitenta oraz
jakichkolwiek ograniczeń w ich wykorzystywaniu, a także
opis polityki w zakresie finansowania oraz opis przepływów
pieniężnych za okres objęty sprawozdaniami finansowymi.
W przypadku MŚP zakres obowiązujących ujawnień jest
mniejszy.

OŚWIADCZENIE O KAPITALIZACJI
I ZADŁUŻENIU
Informacje przedstawione w oświadczeniu o kapitalizacji
i zadłużeniu (tj. z podziałem na zadłużenie gwarantowane
i niegwarantowane; zabezpieczone i niezabezpieczone; oraz
pośrednie i warunkowe) nie mogą być starsze niż 90 dni.
W przypadku, gdy którakolwiek z tych informacji jest starsza
niż sprzed 90 dni, a od ostatniej daty bilansowej wystąpiła
istotna zmiana, emitent powinien zamieścić dodatkowe
informacje aktualizujące powyższe dane liczbowe.

OŚWIADCZENIE O KAPITALE
OBROTOWYM
W prospekcie emisyjnym należy zamieścić oświadczenie
emitenta, że według jego opinii kapitał obrotowy jest
wystarczający na jego bieżące potrzeby (przez okres co
najmniej 12 miesięcy od daty prospektu), a jeśli tak nie jest
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– propozycję sposobu jego uzupełnienia. Oświadczenie to
wymaga przygotowania przez zarząd emitenta odpowiedniej
dokumentacji (np. szczegółowe budżety), która nie jest
jednak publikowana.

OŚWIADCZENIE O ZNACZĄCYCH
ZMIANACH

przeprowadzonych przez audytora procedur potwierdzających
oświadczenie emitenta na temat znaczących zmian w jego
sytuacji finansowej od ostatniej daty bilansowej do daty
prospektu. List ten stanowi dla podmiotu oferującego
zapewnienie, że przy przygotowaniu prospektu emisyjnego
i zamieszczeniu tam danych finansowych została dochowana
należyta staranność.

W prospekcie emisyjnym należy również zamieścić opis
wszystkich istotnych zmian w sytuacji finansowej lub
pozycji handlowej, które miały miejsce od daty zakończenia
ostatniego okresu obrotowego, za który opublikowano
zbadane sprawozdania finansowe.

NIEZBADANE INFORMACJE FINANSOWE
Wszelkie dane finansowe niepochodzące ze zbadanego
sprawozdania finansowego należy oznaczyć jako niezbadane
oraz podać ich źródło.

UDZIAŁ BIEGŁEGO REWIDENTA
Biegły rewident (audytor) pełni kluczową rolę w procesie
przygotowania prospektu emisyjnego, zapewniając
wiarygodność i odpowiednią jakość prezentowanych w nim
informacji finansowych, co jest warunkiem koniecznym dla
powodzenia oferty publicznej.
Oprócz wydania wspomnianych powyżej opinii i raportów na
potrzeby prospektu emisyjnego, biegły rewident ma również
wynikający z obowiązujących go standardów obowiązek
zapoznania się z pełną treścią prospektu emisyjnego i jej
weryfikacji pod kątem zgodności ze zbadanymi przez niego
lub stanowiącymi przedmiot jego przeglądu sprawozdaniami
finansowymi oraz przekazania stosownych komentarzy.
W procesie przygotowywania prospektu emisyjnego biegły
rewident często wspiera również emitenta oraz podmiot
oferujący (dom maklerski lub bank inwestycyjny) w procesie
due diligence poprzez wydanie skierowanych do nich listów
poświadczających (comfort letters). Ich wykorzystanie
w Polsce powoli staje się normą, gdyż coraz więcej
podmiotów oferujących wprowadza światowe standardy.
W liście poświadczającym audytor potwierdza spójność
między danymi zawartymi w sprawozdaniach finansowych
a danymi finansowymi w pozostałych częściach prospektu
emisyjnego. Ponadto list taki zawiera stwierdzenia dotyczące
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Spółki, których akcje dopuszczone są do obrotu na Głównym
Rynku GPW, powinny stosować ustalone przez GPW zasady
corporate governance.

Zasady corporate
governance nie są
przepisami prawa. Jest to
stworzony przez praktyków
zbiór zasad dobrego
postępowania spółek
giełdowych.
GPW zainicjowała stworzenie Kodeksu i aktywnie promuje
jego stosowanie, dostrzegając oczywistą relację między
jakością funkcjonowania spółek i atrakcyjnością polskiego
rynku kapitałowego. Kodeks jest regularnie aktualizowany,
tak aby dostosować go do aktualnych potrzeb spółek,
brać pod uwagę zmiany w otoczeniu rynku kapitałowego,
uwzględniać rozwój technologii czy reagować na pojawiające
się nowe problemy w zarządzaniu spółkami. Pierwsze zasady
ładu korporacyjnego GPW sformułowała w 2002 r. Obecna
wersja dobrych praktyk obowiązuje od 2106 r. i ujęta
jest w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych
na GPW 2016”. Często stosuje się zwyczajową nazwę
tego dokumentu „Kodeks Dobrych Praktyk” lub „Zasady
Corporate Governance”.

PO CO SPÓŁKOM ZASADY CORPORATE
GOVERNANCE?
Postanowienia Kodeksu Dobrych Praktyk to reguły savoirvivre’u dla spółek publicznych. Jest to zbiór skodyfikowanych
dobrych obyczajów spółek publicznych, ich władz,
inwestorów i innych interesariuszy. I podobnie jak zasady
savoir-vivre’u, Dobre Praktyki ułatwiają życie, wprowadzają
ład i sprawiają, że stosujące je spółki mają lepszą opinię.
Zasady ładu korporacyjnego pomagają w efektywnym
zarządzaniu spółkami, w skutecznym nadzorze nad ich
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działalnością i w przejrzystej komunikacji z rynkiem.
Wspomagają przepisy prawa w poszanowaniu praw
akcjonariuszy. Wiele zasad Kodeksu zostało sformułowanych
w reakcji na przypadki celowego nadużywania uprawnień
władz spółek lub ograniczania praw akcjonariuszy
wynikających z niedostatków regulacji ustawowej. Kodeks
Dobrych Praktyk wypełnia niektóre luki przepisów prawa
spółek, ale przede wszystkim wprowadza reguły mające
charakter miękkich zasad współżycia, które trudno byłoby
ująć w formie przepisu prawa.
Dbając bardziej o ducha niż literę przepisów, postanowienia
Kodeksu Dobrych Praktyk mają celowo nieostry charakter.
Czasami jednak pojęcia używane w Kodeksie zdefiniowane są
bardzo precyzyjnie. Przykładowo, określając wymogi transakcji
z podmiotami powiązanymi, Kodeks przyjmuje definicję
podmiotu powiązanego pochodzącą z rozporządzenia
europejskiego nr 1606/2002 w sprawie stosowania
międzynarodowych standardów rachunkowości.

STOSOWAĆ CZY NIE STOSOWAĆ?
Stosowanie zasad zamieszczonych w Dobrych Praktykach
nie jest obowiązkowe. W stosunku do zasad szczegółowych
Dobrych Praktyk obowiązuje formuła: stosuj lub wyjaśnij
(comply or explain). Spółka może swobodnie zdecydować,
że pewnych zasad szczegółowych nie będzie stosować.
Wówczas jednak powinna o tym publicznie poinformować,
przedstawiając wyjaśnienia wskazujące przyczyny
i okoliczności niestosowania zasady. Wyjaśnienia te powinny
być wyczerpujące, tak aby na ich podstawie inwestor mógł
dokonać realnej oceny ryzyka, jakie wiąże się z tym, że spółka
pewnej zasady nie przestrzega.
Decyzja o niestosowaniu zasad Dobrych Praktyk nie wiąże
się bezpośrednio z żadnymi negatywnymi konsekwencjami
dla spółki. Można jednak oczekiwać, że inwestorzy będą
uznawać inwestycję w taką spółkę za bardziej ryzykowną
i w konsekwencji jej wycena giełdowa będzie niższa.
Większość spółek wybierających się na GPW dostrzega
zalety przestrzegania Dobrych Praktyk i dokłada starań,
aby stosować je wszystkie lub możliwe dużo. Częścią
przygotowań do debiutu giełdowego jest analiza regulacji
wewnętrznych i procesów obowiązujących w spółce pod
kątem dostosowania ich do wymagań Kodeksu Dobrych
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Praktyk. W tym celu konieczne może okazać się dokonanie
zmian w statucie czy innych regulaminach spółki (np.
wprowadzenie wymogu zgody rady nadzorczej na transakcje
z podmiotami powiązanymi), przygotowanie nowych regulacji
(np. przyjęcie nowego regulaminu walnego zgromadzenia
uwzględniającego możliwy udział w nim dużej liczby
akcjonariuszy) czy dokonanie zmian we władzach spółki (np.
powołanie niezależnych członków rady nadzorczej).

SZCZEGÓŁOWE ZASADY CORPORATE
GOVERNANCE
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”
to kilkadziesiąt rekomendacji i zasad szczegółowych
podzielonych na sześć rozdziałów odpowiadających obszarom
istotnym dla ładu korporacyjnego w spółce publicznej:
polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami, zarząd
i rada nadzorcza, systemy i funkcje wewnętrzne, walne
zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami, konflikt interesów
i transakcje z podmiotami powiązanymi oraz wynagrodzenia.
Każdy rozdział składa się z trzech części. Wprowadzenie
najbardziej ogólnie opisuje cel, jaki spółka giełdowa powinna
osiągnąć dzięki stosowaniu danej grupy zasad. Rekomendacje
to zalecane sposoby działania spółki w danym obszarze.
Spółki co roku w swoich raportach rocznych informują
o stosowaniu rekomendacji, ale nie mają obowiązku
informowania o każdym naruszeniu rekomendacji. Wreszcie
zasady szczegółowe to konkretne nakazy, do których spółka
powinna się zastosować lub poinformować o każdym
przypadku ich naruszenia.

I. 	Polityka informacyjna i komunikacja
z inwestorami
Pierwsza grupa zasad opisuje reguły komunikacji spółki
z akcjonariuszami, potencjalnymi inwestorami i analitykami.
Spółka publiczna powinna prowadzić przejrzystą i skuteczną
politykę informacyjną, zapewniając wszystkim łatwy
i równorzędny dostęp do informacji o spółce. Postulat
ten w dzisiejszych czasach da się łatwo zrealizować dzięki
wykorzystaniu Internetu. Obecna wersja Kodeksu Dobrych
Praktyk podkreśla rolę strony internetowej spółki, wprost
wyliczając 21 kategorii informacji, które powinny być
zamieszczane na ogólnodostępnej stronie internetowej
spółki. Strona internetowa ma odgrywać centralną rolę
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w komunikacji z akcjonariuszami i prowadzeniu polityki
informacyjnej spółki.

II. 	Zarząd i rada nadzorcza
Prawne kompetencje zarządu i rady nadzorczej są precyzyjnie
zdefiniowane w Kodeksie Spółek Handlowych lub – dla
spółek zagranicznych – w odpowiednich regulacjach innych
państw. Kodeks Dobrych Praktyk te szczegółowe przepisy
otacza generalnymi wskazówkami na temat roli zarządu
i rady nadzorczej.
Członkowie zarządu powinni działać w interesie spółki
i ponosić odpowiedzialność za swoje działania. Do zadań
zarządu należy kierowanie spółką, realizacja celów
strategicznych spółki oraz zapewnienie jej efektywności
i bezpieczeństwa.
Nadzór nad spółką ma zapewniać skuteczna i kompetentna
rada nadzorcza, w skład której powinni wchodzić członkowie
niezależni. Członkowie rady nadzorczej powinni działać
w interesie spółki, kierując się niezależnością własnych opinii
i osądów. Do szczególnych zadań rady nadzorczej należy
opiniowanie strategii spółki i ocena wyników spółki. Rada
nadzorcza ma także oceniać działania zarządu w zakresie
osiągania celów strategicznych spółki, a ocena ta powinna
być zawarta w raporcie przedstawianym corocznie walnemu
zgromadzeniu.
Choć postanowienia Kodeksu nie są przepisami prawa
i z ich naruszeniem nie wiążą się bezpośrednie sankcje, to
jednak sposób rozumienia roli zarządu czy rady nadzorczej
może wpływać na ocenę tego, czy członkowie tych organów
w należyty sposób wypełniali swoje obowiązki i czy w związku
z tym mogą ponosić odpowiedzialność.

III. 	Systemy i funkcje wewnętrzne
Kodeks wymaga, aby każda spółka giełdowa miała
funkcjonujące systemy i funkcje wewnętrzne: system kontroli
wewnętrznej, system zarządzania ryzykiem oraz system
nadzoru zgodności działalności spółki z prawem (compliance).
Systemy te powinny być dostosowane do wielkości spółki
i rodzaju oraz skali prowadzonej przez nią działalności. Ważną
rolę spełnia niezależna komórka audytu wewnętrznego, która
ocenia działanie systemów spółki.
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IV. 	Walne zgromadzenie i relacje
z akcjonariuszami

INFORMOWANIE O STOSOWANIU ZASAD
CORPORATE GOVERNANCE

Spółki giełdowe powinny zachęcać akcjonariuszy do
angażowania się w sprawy spółki, przede wszystkim
przez udział w walnych zgromadzeniach. Kodeks zaleca
organizowanie walnych zgromadzeń w sposób pozwalający
na udział jak największej liczby akcjonariuszy, w tym
poprzez środki komunikacji elektronicznej. Podczas obrad
walnego zgromadzenia należy umożliwić wszystkim
akcjonariuszom faktyczną realizację ich prawa do udziału
w walnym zgromadzeniu, uzyskania informacji o działalności
spółki czy proponowania projektów uchwał. Akcjonariusze
nie powinni natomiast wykonywać swoich uprawnień
w sposób utrudniający prawidłowe działanie organów spółki.
Podejmowane uchwały powinny być nie tylko formalnie
prawidłowe, ale również szanować uzasadnione interesy
poszczególnych grup akcjonariuszy i samej spółki.

Choć samo niestosowanie zasad Dobrych Praktyk nie wiąże
się z żadnymi sankcjami, to sankcjom może podlegać
nieinformowanie o niestosowaniu zasad. Spółka nie
ma obowiązku stosowania zasad, ale ma obowiązek
poinformowania o niestosowaniu zasad.

V. 	Konflikt interesów i transakcje z podmiotami
powiązanymi

Spółka musi też niezwłocznie poinformować o każdym
trwałym lub incydentalnym naruszeniu zasad szczegółowych,
jeżeli uprzednio deklarowała, że daną zasadę będzie
stosować. Raporty o niestosowaniu zasad corporate
governance są przesyłane przez giełdowy system internetowy
EBI (Elektroniczna Baza Informacji). Raport taki powinien być
też zamieszczony na stronie internetowej spółki.

W spółce powinny istnieć ustalone procedury zapobiegania
konfliktom interesów i zawierania transakcji z podmiotami
powiązanymi. Poszczególni akcjonariusze nie powinni być
uprzywilejowani przy zawieraniu transakcji ze spółką. Umowy
zawierane przez spółkę ze znaczącymi akcjonariuszami
powinny być zatwierdzane przez radę nadzorczą i oceniane
z punktu widzenia interesu spółki.

VI. Wynagrodzenia
Wynagrodzenia otrzymywane przez członków organów
spółki i kluczowych menedżerów powinny wynikać z przyjętej
przez spółkę polityki wynagrodzeń. Wynagrodzenia powinny
być adekwatne do zakresu obowiązków członków władz
i powiązane ze strategią spółki, jej celami, interesami
i wynikami. Wynagrodzenia wynikające z programów
motywacyjnych dla członków zarządu i kluczowych
pracowników powinny być uzależnione od długoterminowej
sytuacji finansowej spółki i długoterminowego wzrostu
wartości dla akcjonariuszy. Informacje na temat polityki
wynagrodzeń oraz innych korzyści faktycznie wypłaconych
członkom zarządu powinny być zamieszczone w rocznym
sprawozdaniu z działalności spółki.
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W prospekcie emisyjnym przygotowanym w związku z ofertą
publiczną lub wejściem na giełdę zamieszcza się informacje
o zamiarze (lub nie) stosowania zasad corporate governance.
Już po wejściu na giełdę spółki zamieszczają oświadczenia
o bieżącym stosowaniu zasad w swoich raportach rocznych.
Oświadczenia takie są też zamieszczane na stronie
internetowej spółki. Zgodnie z zasadą comply or explain
niestosowanie zasad szczegółowych musi być szczegółowo
wyjaśnione.

Informacje o niestosowaniu
zasad są publicznie
dostępne i brane przez
inwestorów pod uwagę
przy analizie spółki.
Spółka, która ma ambicję przyciągać inwestorów i w pełni
korzystać z możliwości, jakie daje status spółki giełdowej,
powinna starać się stosować zasady corporate governance
w możliwie najszerszym stopniu.
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PREMARKETING I MARKETING OFERTY
Proces marketingu IPO można podzielić na dwie główne fazy:
1) investor education, czyli premarketing prowadzony przez
analityków w celu prezentacji raportu analitycznego
o emitencie oraz jego ofercie (analyst research) przed
publikacją prospektu emisyjnego;
2) roadshow zarządu będący kluczową fazą marketingu,
prowadzony po publikacji prospektu emisyjnego.
Opcjonalnie w procesie IPO może się pojawić również
tzw. pilot fishing przeprowadzany najczęściej przed
złożeniem prospektu emisyjnego do KNF w celu bardzo
wstępnego potwierdzenia atrakcyjności IPO dla inwestorów
i dopracowania tez inwestycyjnych.

Strategia marketingowa ofert w Polsce jest stosunkowo
jednolita, jednakże pewne jej elementy dopasowuje się
odpowiednio do potrzeb i charakteru danego emitenta.
Z reguły marketing trwa łącznie ok. 3–4 tygodnie, jednakże
w zależności od warunków rynkowych, struktury czy rozmiaru
oferty okres ten może ulec zmianie.
Głównym zadaniem marketingu jest poinformowanie
i wyedukowanie na temat działalności spółki jak najszerszej
liczby potencjalnych inwestorów, którzy mogliby wziąć
udział w ofercie, w celu maksymalizacji popytu i finalnej ceny
osiągniętej w IPO.
Działania marketingowe nakierowane są głównie
na inwestorów instytucjonalnych, ze względu na ich
kluczową rolę w sukcesie transakcji, jednakże część działań
skierowanych jest także do inwestorów indywidualnych.

Fazy marketingu

Investor education

Roadshow

(premarketing oferty)

ok. 2 tygodnie

(+bookbuilding)
ok. 2 tygodnie

Źródło: opracowanie własne BZ WBK

Pilot fishing
Pilot fishing lub early look stanowią opcjonalne elementy
procesu, stosowane najczęściej w przypadku spółek
z sektorów nieznanych dotąd inwestorom. Spotkania
w ramach pilot fishing mogą być, w zależności od potrzeb,
organizowane w kliku rundach dla kilku wyselekcjonowanych
inwestorów aktywnych na rynku IPO. Zwyczajowo jedna
runda liczy ok. 5–6 spotkań i organizuje się ją jeszcze przed
lub niedługo po złożeniu prospektu emisyjnego do KNF, czego
celem jest otrzymanie na wczesnym etapie potwierdzenia
atrakcyjności IPO dla inwestorów i dopracowanie tzw. equity
story, lub niedługo przed rozpoczęciem oferty, co powinno
pozwolić na potwierdzenie dogodnego okna transakcyjnego.
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Spotkania odbywają się z udziałem zarządu spółki na zasadzie
wstępnego przedstawienia spółki inwestorom (nie informując
ich o planowanej transakcji).

Cele:
nn wstępna prezentacja spółki inwestorom;
nn zebranie ogólnej opinii zwrotnej (feedback) od inwestorów
w zakresie postrzegania spółki i ewentualnego IPO, która
może być pomocna przy dopracowaniu tez inwestycyjnych
oraz przy podejmowaniu decyzji o kontynuowaniu lub
zawieszeniu projektu.
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Oczekiwane rezultaty:
nn otrzymanie wstępnego poglądu na kwestię wykonalności
transakcji, m.in. w obszarze oceny sektora, potencjalnego
zainteresowania inwestorów ofertą, identyfikacji
kluczowych ryzyk oraz optymalnego harmonogramu;
nn uzyskanie bardzo wstępnej opinii zwrotnej odnośnie do
wyceny spółki;
nn otrzymana opinia zwrotna może czasem być pomocna przy
przygotowaniu prezentacji roadshow i dopracowaniu tez
inwestycyjnych.

zainteresowania transakcją, wyceny czy silnych i słabych stron
spółki. Na podstawie ww. opinii zarząd, po rekomendacji
doradcy, ustala przedział cenowy, który zostanie
zakomunikowany rynkowi i w granicach którego inwestorzy
będą składać zapisy w procesie budowania księgi popytu
(procesie bookbuildingu).

Cele:
nn szczegółowa edukacja inwestorów w zakresie działalności
prowadzonej przez spółkę;
nn komunikacja kluczowych tez inwestycyjnych oraz
czynników kreujących wartość spółki;

Investor education
Kluczowym elementem fazy investor education jest raport
analityczny sporządzony przez analityka (analyst research),
który stanowi główną podstawę dialogu z inwestorami
podczas tej fazy marketingu. Jest to dokument będący źródłem
informacji na temat spółki i branży, w której ona działa,
zawierający m.in. szczegółowe prognozy finansowe, niezależne
spojrzenie analityka na perspektywy spółki oraz jej wycenę.
Raport jest przygotowywany na podstawie prezentacji
dla analityka. Jest to szczegółowy materiał sporządzony
we współpracy doradcy i zarządu spółki, prezentowany
analitykowi podczas całodniowego spotkania. Sam proces
tworzenia raportu przez analityka trwa ok. 4 tygodnie,
podczas których pozostaje on w ciągłym dialogu z zarządem
spółki w celu wyjaśnienia zaadresowanych pytań
i wątpliwości. Z kolei zarząd spółki we współpracy z doradcą
prawnym ma prawo zgłaszania uwag do dokumentu
pod kątem prawidłowości zawartych w nim informacji
o charakterze faktograficznym.
Sam proces investor education stanowi istotną część
strategii marketingowej. Analitycy odbywają spotkania lub
telekonferencje ze wszystkimi zainteresowanymi inwestorami,
zarówno w Polsce, jak i za granicą, podczas których
prezentują im model działania spółki, kluczowe przesłanki
inwestycyjne, swoją opinię na temat fundamentalnej wartości
spółki czy potencjalne ryzyka, które widzą w inwestycji
w akcje emitenta. Po spotkaniach analityka z inwestorami
dialog z nimi zostaje podtrzymany przez zespół sprzedażowy
w celu zebrania opinii zwrotnych na temat potencjalnego
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nn ocena potencjalnego zainteresowania IPO ze strony
inwestorów;
nn uzyskanie i zrozumienie wstępnego spojrzenia inwestorów
na wycenę spółki;
nn analiza i opracowanie kluczowych zagadnień, które
powinny zostać wyjaśnione podczas roadshow;
nn wykreowanie odpowiedniego momentum
i zainteresowania inwestorów przed spotkaniami
w ramach roadshow.
Oczekiwane rezultaty to uzyskanie opinii zwrotnych
w zakresie silnych i słabych stron spółki, wstępnego
zainteresowania udziałem w IPO oraz przedziału wyceny.

Road show
Roadshow jest kluczowym elementem marketingu, od
którego zależy powodzenie całej oferty. Spotkania w ramach
roadshow organizowane są równocześnie z procesem
budowy księgi popytu, a ich celem jest przedstawienie
inwestorom zarządu spółki wizji jej rozwoju oraz przekonanie
ich do uczestnictwa w ofercie. W trakcie spotkań zarząd
prezentuje silne strony spółki i perspektywy jej rozwoju, ale
także wyjaśnia obawy adresowane przez inwestorów podczas
spotkań w ramach investor education.
Typowy proces trwa między 8 a 10 dni, każdego dnia
odbywa się 6–7 indywidualnych oraz grupowych spotkań,
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które pozwalają na dotarcie do bardzo szerokiego grona
potencjalnych inwestorów.
Typowy dzień roadshow
Czas

Agenda

08:30 – 10:00

Śniadanie grupowe (hotel)

10:30 – 11:30

Spotkanie jeden na jeden (1)

11:45 – 12:45

Spotkanie jeden na jeden (2)

13:00 – 14:00

Spotkanie jeden na jeden (lunch)

14:30 – 15:30

Spotkanie jeden na jeden (4)

15:45 – 16:45

Spotkanie jeden na jeden (5)

17:00 – 18:00

Spotkanie jeden na jeden (6)

Cele:
nn przedstawienie inwestorom spółki, jej zarządu oraz wizji
rozwoju emitenta;
nn dyskusja z inwestorami obejmująca rynek działalności
spółki, strategię oraz perspektywy jej rozwoju.

Oczekiwane rezultaty:

Źródło: opracowanie własne BZ WBK

W zależności od skali oferty, spotkania mogą być
organizowane zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Do najczęstszych zagranicznych lokalizacji, w których
organizowany jest roadshow spółek planujących debiut na
GPW, zalicza się:
nn Londyn;

nn zaprezentowanie inwestorom zarządu i pogłębienie ich
wiedzy o spółce w ramach bezpośrednich spotkań;
nn pogłębienie zainteresowania inwestorów IPO.

Marketing kierowany do inwestorów
indywidualnych
W prowadzenie kampanii marketingowej skierowanej do
inwestorów detalicznych zaangażowana jest m.in. agencja PR.
Odbywa się ona przede wszystkim z wykorzystaniem mediów
drukowanych (np. gazety branżowe), jak i elektronicznych
(portale branżowe).
W celu dotarcia do szerokiej grupy inwestorów detalicznych
tworzy się konsorcjum domów maklerskich, które informują
swoich klientów o transakcji i umożliwiają złożenie zapisów
na akcje.

nn Frankfurt;
nn Paryż;
nn Nowy Jork.
W czasie trwania roadshow bliski kontakt i dialog
z inwestorami podtrzymują zarówno analityk, jak i zespół
sprzedażowy.
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PRZEDZIAŁ CENOWY A OSTATECZNA
CENA W OFERCIE
Przedział cenowy
Na końcu procesu investor education zarząd spółki, bank
inwestycyjny oraz ewentualny sprzedający analizują
zebrane od inwestorów opinie zwrotne i na ich podstawie
ustalają przedział cenowy, w granicach którego oferta
będzie plasowana na rynku. Ustalenie przedziału ma na
celu zmaksymalizowanie ceny osiągniętej w ofercie przy
jednoczesnym ograniczeniu ryzyka jej niepowodzenia.
Rozpiętość przedziału zwyczajowo wynosi ok. 20–30%
między jego górą a dołem. Dół przedziału jest zwykle
nieoficjalny (nie przekazuje się go do wiadomości publicznej)
i określa się go na poziomie cenowym akceptowanym przez
znaczącą część inwestorów, co pozwala na zachowanie
elastyczności wobec zmienności rynkowej podczas roadshow
i procesu budowania księgi popytu (proces bookbuildingu).
Góra przedziału cenowego pokrywa się z ceną maksymalną,
podawaną do wiadomości publicznej, po której zapisy
składają inwestorzy indywidualni. Cechy góry przedziału:
nn odzwierciedla maksymalną, stabilną wartość spółki
w krótkim terminie;
nn związana ze wskazaniami cenowymi komunikowanymi
przez inwestorów podczas investor education.
Przedział cenowy powinien również uwzględniać aspekt
zachowania kursu akcji po debiucie na GPW. Celem jest
pozyskanie zrównoważonego, wysokiej jakości akcjonariatu
pozwalającego na pozytywne i stabilne zachowanie ceny akcji
na rynku.

Droga po kapitał | Przewodnik dla emitentów giełdowych | 2017

Budowa księgi popytu (bookbuilding)
Po ustaleniu przedziału cenowego, prowadzący księgę
popytu (bank inwestycyjny / dom maklerski) rozpoczyna
przyjmowanie zapisów od inwestorów. Księga popytu
pokazuje różne wielkości popytu na akcje w zależności od
poszczególnych poziomów cenowych. Zapisy składane przez
inwestorów mogą przyjmować różną postać, np.:
nn zlecenie z limitem ceny (stała liczba akcji z limitem
cenowym, powyżej którego inwestor nie wyraża chęci
udziału w ofercie);
nn zlecenie bez limitu (stała liczba akcji niezależnie od
ostatecznej ceny);
nn zlecenie, w ramach którego inwestor określa liczbę
akcji, jaką chce nabyć przy poszczególnych poziomach
cenowych;
nn zlecenie, w ramach którego inwestor określa, za jaką
kwotę chce nabyć akcje, niezależnie od ostatecznej ceny
(wówczas przy poszczególnych poziomach cenowych
zmienia się liczba akcji, jaką jest w stanie nabyć).

Ustalenie ostatecznej ceny
Po zakończeniu budowy księgi popytu oraz roadshow
zarządu ustala się ostateczną cenę akcji oferowanych. Cena
ta jest zależna przede wszystkim od wygenerowanego
popytu i pokrycia książki przy odpowiednich poziomach
cenowych, i w większości przypadków waha się w granicach
przedziału cenowego wyznaczonego przed rozpoczęciem
bookbuildingu. Podjęcie decyzji o ostatecznej cenie należy
do zarządu spółki i ewentualnego sprzedającego, a odbywa
się na podstawie rekomendacji wydanej przez prowadzącego
księgę popytu. Po ustaleniu ostatecznej ceny spółka wraz
z prowadzącym księgę popytu decydują o alokacji akcji
poszczególnym inwestorom.
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Cena ostateczna względem ceny maksymalnej w wybranych IPO w latach 2014–2016

Spółka

Data wyznaczenia
ceny emisyjnej

Wartość oferty
(mln zł)

Cena
maksymalna

Cena
emisyjna

Dyskonto ceny
emisyjnej do ceny
maksymalnej

Artifex Mundi

paź.16

99

33,00 zł

22,50 zł

Stelmet

paź.16

182

–

31,00 zł

-31,8%
n.a.

Playway

paź.16

62

55,00 zł

52,00 zł

-5,5%

Celon Pharma

wrz.16

245

16,33 zł

16,33 zł

0,0%

Auto Partner

maj.16

85

2,90 zł

2,20 zł

-24,1%

X-Trade Brokers DM

kwi.16

189

13,00 zł

11,50 zł

-11,5%

MasterPharm

kwi.16

29

7,00 zł

6,00 zł

-14,3%

i2 Development

kwi.16

34

29,00 zł

20,00 zł

-31,0%

Polski Bank Komórek
Macierzystych

kwi.16

56

66,50 zł

47,00 zł

-29,3%

Archicom

mar.16

72

20,00 zł

15,50 zł

-22,5%

Krynica Vitamin

gru.15

26

12,25 zł

12,25 zł

0,0%

Enter Air

gru.15

98

17,00 zł

14,00 zł

-17,6%

Kofola CeskoSlevensko

gru.15

121

102,30 zł

80,53 zł

-21,3%

Lokum Deweloper

lis.15

36

15,00 zł

12,00 zł

-20,0%

Korporacja KGL

lis.15

33

23,00 zł

19,00 zł

-17,4%

Wittchen

paź.15

55

19,00 zł

17,00 zł

-10,5%

Inpost

wrz.15

121

33,00 zł

25,00 zł

-24,2%

AAT HOLDING

wrz.15

58

30,00 zł

24,00 zł

-20,0%

Pekabex

cze.15

74

10,00 zł

10,00 zł

0,0%

Atal

maj.15

143

24,60 zł

22,00 zł

-10,6%

Braster

maj.15

39

19,00 zł

15,00 zł

-21,1%

Uniwheels

kwi.15

504

119,00 zł

105,00 zł

-11,8%

Wirtualna Polska

kwi.15

294

37,00 zł

32,00 zł

-13,5%

Idea Bank

mar.15

254

32,00 zł

24,00 zł

-25,0%

Private Equity Managers

mar.15

46

111,00 zł

111,00 zł

0,0%

Dekpol

gru.14

29

21,00 zł

15,00 zł

-28,6%

Skarbiec TFI

lis.14

44

44,00 zł

32,50 zł

-26,1%

Vigo System

paź.14

53

220,00 zł

180,00 zł

-18,2%

Coccodrillo

paź.14

15

17,40 zł

14,90 zł

-14,4%

Polwax

wrz.14

57

19,00 zł

15,00 zł

-21,1%

Alumetal

lip.14

293

44,00 zł

35,00 zł

-20,5%

Altus TFI

cze.14

175

10,50 zł

9,50 zł

-9,5%

Torpol

cze.14

184

8,00 zł

8,00 zł

0,0%

PCC Rokita

cze.14

98

36,00 zł

33,00 zł

-8,3%

Prime Car Management

kwi.14

210

53,00 zł

44,00 zł

-17,0%

LiveChat Software

kwi.14

60

23,50 zł

18,50 zł

-21,3%

sty.14

12

22,00 zł

20,00 zł

-9,1%

Comperia.pl

Źródło: GPW, prospekty emisyjne
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BUDOWANIE SYNDYKATU MENEDŻERÓW
OFERTY
Jednym z pierwszych kroków w procesie IPO jest wybór składu
syndykatu menedżerów oferty. Jest to jedna z najistotniejszych
decyzji, jakie musi podjąć spółka w całym procesie, gdyż
nieodpowiedni dobór doradców może nie tylko wydłużyć
proces, ale także skutecznie zagrozić sukcesowi oferty.

Role banków inwestycyjnych w procesie IPO

współuczestnictwo w przygotowaniu prospektu emisyjnego,
opracowanie tzw. equity story, sporządzenie raportu
analitycznego, identyfikacja inwestorów i prowadzenie
marketingu oferty wraz z jej plasowaniem. W zależności
od stopnia zaangażowania doradcy w poszczególne prace
wyróżnić można trzy główne role banków inwestycyjnych /
domów maklerskich w procesie IPO:
1) Globalny Koordynator – wiodący doradca w transakcji;
2) Współprowadzący Księgę Popytu;
3) Menedżer Oferty.

Do zadań banku inwestycyjnego / domu maklerskiego
w transakcji IPO należą m.in. przeprowadzenie due diligence,

Role banków inwestycyjnych / domów maklerskich w procesie IPO

Globalny Koordynator
nn odpowiada za koordynację procesu IPO i prac innych doradców, prowadzi księgę popytu i jest
odpowiedzialny za przygotowanie raportu analitycznego
Współprowadzący Księgę Popytu
nn współuczestniczy w projekcie i przygotowaniu transakcji, prowadzi księgę popytu i jest odpowiedzialny
za przygotowanie raportu analitycznego
Menedżer Oferty
nn odpowiada za przygotowanie raportu analitycznego
Źródło: opracowanie własne BZ WBK

Ponieważ wiodącą rolę w procesie pełni Globalny
Koordynator Oferty, powinien on mieć pewne cechy,
kluczowe z punktu widzenia powodzenia oferty:

nn renomę analityka giełdowego przygotowującego raport
o spółce.

Struktura syndykatu w transakcjach na GPW
nn znakomite wyczucie lokalnego rynku i specyfiki GPW;
nn doświadczenie z podobnej wielkości IPO przeprowadzanych
na warszawskim parkiecie oraz z pracy w konsorcjach;
nn dostępność i pełną dyspozycyjność zespołu pracującego na
miejscu;

Liczba angażowanych członków syndykatu jest często
związana ze skalą planowanej oferty i jej strukturą.
W przypadku mniejszych transakcji kierowanych wyłącznie
do polskich inwestorów, transakcje często prowadzone są
wyłącznie przez jeden bank inwestycyjny. Z kolei w przypadku
dużych, międzynarodowych transakcji liczba członków
syndykatu może liczyć znacznie więcej podmiotów.

nn znakomite relacje z szerokim gronem inwestorów
docelowych;

Droga po kapitał | Przewodnik dla emitentów giełdowych | 2017

53

Spis treści

Proces premarketingu i marketingu oraz subskrypcji

Struktura syndykatu w wybranych transakcjach IPO w latach 2010-2016
Spółka

Data wyznaczenia
ceny emisyjnej

Wartość
oferty (mln zł)

Globalni
Koordynatorzy

Współprowadzący
Księgę Popytu

Menedżerowie
Oferty

Artifex Mundi

paź-16

99

1

0

0

Stelmet

paź-16

182

2

0

0

Playway

paź-16

62

1

0

0

Celon Pharma

wrz-16

245

1

2

0

Auto Partner

maj-16

85

1

0

0

X-Trade Brokers DM

kwi-16

189

1

2

0

Polski Bank Komórek Macierzystych

kwi-16

56

2

0

0

Archicom

mar-16

72

1

1

0

Enter Air

gru-15

98

1

0

1

Kofola CeskoSlovensko

gru-15

121

1

2

0

Wittchen

paź-15

55

1

0

0

Inpost

wrz-15

121

3

0

0

AAT HOLDING

wrz-15

58

1

1

1

Pekabex

cze-15

74

1

0

1

Atal

maj-15

143

2

0

0

Uniwheels

kwi-15

504

1

1

0

Wirtualna Polska

kwi-15

294

1

1

1

Idea Bank

mar-15

254

3

0

0

lip-14

293

1

1

1

Altus

cze-14

175

1

3

0

Torpol

cze-14

184

2

0

0

PCC Rokita

cze-14

98

2

0

0

Prime Car Management

kwi-14

210

2

0

1

Energa

gru-13

2 406

2

5

4

Newag

gru-13

398

1

0

0

PKP Cargo

paź-13

1 423

3

3

2

PHN

lut-13

239

4

4

0

Alior

gru-12

2 094

4

0

2

ZE PAK

Alumetal

paź-12

682

4

4

0

Coal Energy

lip-11

225

2

0

0

JSW

lip-11

5 371

4

3

2

BGŻ

maj-11

312

2

2

0

Kruk SA

kwi-11

369

1

2

0

Libet SA

kwi-11

116

1

0

0

Open Finance

mar-11

446

2

0

0

lis-10

1 208

4

4

5

GPW
Agroton

lis-10

585

2

0

0

Fortuna Entertainment

paź-10

309

1

0

1

TAURON

cze-10

4 212

2

4

5

Kulczyk Oil Ventures

maj-10

362

3

0

0

PZU

kwi-10

8 069

2

4

0

Źródło: GPW, prospekty emisyjne
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średnia liczba członków syndykatu

Struktura syndykatu w zależności od wielkości oferty w latach 2010–2016
4
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Menedżerowie Oferty

Współprowadzący Księgę Popytu

Łączna wielkość syndykatu (oś prawa)

Źródło: GPW, prospekty emisyjne

KONSORCJUM DYSTRYBUCYJNE
W TRANSZY DETALICZNEJ
Akcje oferowane w transakcji IPO są w większości
przypadków skierowane do inwestorów instytucjonalnych
oraz do inwestorów indywidualnych. Plasowanie akcji
wśród inwestorów instytucjonalnych należy do jednych
z zadań menedżerów oferty lub banku inwestycyjnego /
domu maklerskiego. Natomiast w przypadku oferowania
akcji w transzy inwestorów indywidualnych tworzone jest
konsorcjum dystrybucyjne domów maklerskich, których
zadaniem jest dotarcie do jak najszerszej grupy potencjalnych
zainteresowanych. Skład konsorcjum powinien być określony
i znany przed rozpoczęciem zapisów na akcje, a liczba
angażowanych podmiotów jest często związana ze skalą
planowanej oferty i wielkością transzy skierowanej do
inwestorów detalicznych.
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Członkowie konsorcjum dystrybucyjnego nie tylko
umożliwiają złożenie zapisów na akcje, ale także informują
swoich klientów o transakcji i przeprowadzają uzgodnione
działania w ramach kampanii marketingowej promującej
IPO. Podmioty wchodzące w skład konsorcjum powinny mieć
szerokie możliwości sprzedażowe oraz odpowiednie kanały
dystrybucyjne przyjmujące zapisy, takie jak m.in. własne sieci
oddziałów, platformy internetowe, aplikacje mobilne oraz
private banking.
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Konsorcja detaliczne w wybranych transakcjach IPO w latach 2011–2016
Spółka

Artifex Mundi
Stelmet
Playway
Celon Pharma
Auto Partner
X-Trade Brokers DM
Polski Bank Komórek
Macierzystych
Archicom
Enter Air
Kofola CeskoSlevensko
Wittchen
Inpost
AAT HOLDING
Pekabex
Atal
Uniwheels
Wirtualna Polska
Idea Bank
Alumetal
Altus
Torpol
PCC Rokita
Prime Car Management
Energa
Newag
PKP Cargo
PHN
Alior
ZE PAK
Coal Energy
JSW
BGŻ
Kruk SA
Libet SA
Open Finance
Średnia

Data
wyznaczenia
ceny emisyjnej

Wartość
oferty
(mln zł)

Udział transzy
inwestorów
instytucjonalnych
[w %]

Udział transzy
inwestorów
indywidualnych
[w %]

Liczba
podmiotów
w konsorcjum
detalicznym

paź-16
paź-16
paź-16
wrz-16
maj-16
kwi-16
kwi-16

99
182
62
245
85
189
56

88%
90%
85%
87%
91%
90%
88%

12%
10%
15%
13%
9%
10%
12%

15
2
16
12
9
10
4

mar-16
gru-15
gru-15
paz-15
wrz-15
wrz-15
cze-15
maj-15
kwi-15
kwi-15
mar-15
lip-14
cze-14
cze-14
cze-14
kwi-14
gru-13
gru-13
paź-13
lut-13
gru-12
paź-12
lip-11
lip-11
maj-11
kwi-11
kwi-11
mar-11

72
98
121
55
121
58
74
143
504
294
254
293
175
184
98
210
2 406
398
1 423
239
2 094
682
225
5 371
312
369
116
446
507

93%
97%
83%
92%
83%
85%
92%
88%
95%
85%
97%
90%
91%
95%
85%
96%
75%
90%
17%
85%
94%
85%
97%
73%
70%
90%
88%
85%
86%

7%
3%
17%
8%
17%
15%
8%
12%
5%
15%
3%
10%
9%
5%
15%
4%
25%
10%
83%
15%
6%
15%
3%
27%
30%
10%
12%
15%
14%

8
7
4
3
5
4
1
2
3
7
17
5
10
2
1
6
21
18
20
23
10
25
2
22
22
2
4
2
9

Źródło: GPW, prospekty emisyjne
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ROZLICZENIE OFERTY PUBLICZNEJ ORAZ REJESTRACJA AKCJI
Uproszczony schemat etapów oferty publicznej od ustalenia ceny akcji oferowanych do debiutu giełdowego

Zapisy na akcje
w transzy detalicznej
i insytucjonalnej

Przydział akcji
i rozliczenie oferty

Rejestracja PDA
i/lub akcji
w KDPW

Dopuszczenie akcji
do obrotu na GPW

Debiut spółki na GPW

Źródło: opracowanie własne BZ WBK

Zapisy na akcje oferowane
Po zakończeniu budowy księgi popytu, której wynikiem jest
ustalenie ostatecznej ceny oraz liczby akcji oferowanych,
inwestorzy dokonują subskrypcji na akcje, wykorzystując
formularze zapisów sporządzone zgodnie z wymogami KSH.
Zapisy na akcje powinny być opłacone przez inwestorów
z chwilą ich składania. Prospekt emisyjny spółki dokładnie
wskazuje wykaz firm inwestycyjnych oraz lokalizacji,
w których są przyjmowane zapisy w poszczególnych
transzach. Dopuszczalne jest również przyjmowanie zapisów
za pośrednictwem Internetu i telefonu, zgodnie z regulacjami
danego podmiotu przyjmującego zapisy na akcje.
Subskrypcje w poszczególnych transzach nie muszą odbywać
się w tym samym terminie, gdyż wszystko uzależnione jest
od ustalonej struktury przeprowadzanej oferty. Inwestorzy
instytucjonalni składają zapisy według deklaracji zgłoszonych
w procesie bookbuildingu. Natomiast w przypadku zapisów
inwestorów detalicznych stosuje się zazwyczaj jedno z dwóch
podejść:
nn zapisy na akcje po cenie maksymalnej składane w trakcie
trwania budowy księgi popytu;
nn zapisy na akcje po ustaleniu ostatecznej ceny akcji
oferowanych oraz określeniu liczby akcji przypadającej na
transzę detaliczną.

Przydział akcji oferowanych
Po zebraniu wszystkich wpłat w związku ze złożonymi
zapisami na akcje, co powinno nastąpić do ostatniego
dnia przyjmowania zapisów, następuje przydział akcji
w poszczególnych transzach. Może on się odbywać za
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pośrednictwem systemu informatycznego GPW (tylko
inwestorzy detaliczni) lub domu maklerskiego (inwestorzy
zarówno detaliczni, jak i instytucjonalni).
W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji w transzy
inwestorów detalicznych przydział akcji oferowanych podlega
redukcji, czyli proporcjonalnemu zmniejszeniu każdego ze
złożonych zapisów, a w związku z tym inwestorzy otrzymują
zwrot dokonanych nadpłat. Wysoka stopa redukcji świadczy
o dużym zainteresowaniu inwestorów detalicznych ofertą.
Po dokonaniu przydziału dom maklerski zleca w KDPW przelewy
celem przeniesienia oferowanych akcji na rachunki papierów
wartościowych inwestorów. Jeżeli przydział jest dokonywany
za pośrednictwem systemu GPW, papiery wartościowe są
automatycznie zapisywane na rachunkach inwestorów.

Rejestracja akcji
Jednym z warunków dopuszczenia i wprowadzenia akcji
i PDA do notowań na GPW jest podjęcie uchwały o rejestracji
akcji/PDA przez KDPW, będący centralną instytucją
depozytową papierów wartościowych w Polsce.
W związku z powyższym, zgodnie z Ustawą o obrocie,
spółka przed rozpoczęciem publicznej oferty akcji jest
zobowiązana zawrzeć umowę z KDPW w celu rejestracji akcji
oferowanych w depozycie papierów wartościowych. Poza
akcjami oferowanymi spółka powinna również zarejestrować
wszystkie pozostałe istniejące w spółce akcje na okaziciela
reprezentujące te same prawa.
Akcje objęte powyższą umową od chwili rejestracji przestają mieć
formę dokumentu, tj. ulegają dematerializacji. Nadany zostaje im
również kod ISIN, którym oznaczone będą akcje spółki.
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Etapy rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

I) Zawarcie umowy o uczestnictwo w typie emitent
nn spółka występując po raz pierwszy do Krajowego Depozytu z wnioskiem o rejestrację papierów
wartościowych, powinna równolegle wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o uczestnictwo w typie
emitent
nn umowa o uczestnictwo, tj. uchwała Zarządu KDPW w tej sprawie, jest zawierana w terminie do 2
tygodni (10 dni roboczych) od złożenia do KDPW wniosku o jej zawarcie wraz z kompletem wymaganych
dokumentów
II) Zawarcie umowy o rejestrację papierów wartościowych
nn w celu zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych spółka powinna złożyć do KDPW komplet
wymaganych dokumentów
nn papiery wartościowe podlegają dematerializacji
nn wyrazem zawarcia umowy z KDPW jest podjęcie stosownej Uchwały przez Zarząd KDPW, określającej
sposób rejestracji papierów wartościowych oraz wskazującej kod ISIN, którym oznaczone będą papiery
wartościowe
III) Rejestracja papierów wartościowych na kontach w KDPW
nn odpowiada za przygotowanie raportu analitycznego

Źródło: KDPW

Dopuszczenie akcji do obrotu na GPW

1

spółka składa wniosek o rejestrację akcji do KDPW;

Po podjęciu przez KDPW uchwały w sprawie rejestracji
akcji, spółka składa wniosek do GPW o dopuszczenie oraz
wprowadzenie akcji do obrotu, co wymaga podjęcia przez
Zarząd GPW odpowiednich uchwał. Wniosek o dopuszczenie
do obrotu giełdowego wraz z tzw. opinią firmy inwestycyjnej
(dotyczącą spełnienia wymogów dopuszczenia do obrotu
giełdowego) emitent składa bezpośrednio do Zarządu Giełdy
na określonym formularzu.

2

 DPW podejmuje warunkową uchwałę w sprawie
K
rejestracji akcji;

3

s półka składa wniosek do GPW (z warunkową uchwałą
KDPW w sprawie rejestracji akcji jako załącznik);

4

 PW podejmuje uchwałę dotyczącą dopuszczenia
G
i wprowadzenia akcji do obrotu;

Proces rejestracji akcji w KDPW oraz ubieganie się
o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW
przebiegają równolegle. W uproszczeniu etapy, które po
sobie następują, można przedstawić następująco:

5

 następstwie podjętej uchwały przez GPW, KDPW
w
rejestruje papiery wartościowe objęte wnioskiem, tj.
akcje ulegają dematerializacji oraz zostają zapisane na
rachunkach maklerskich inwestorów;
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6

a kcje zostają wprowadzone do obrotu, tj. następuje debiut
giełdowy spółki.

Dodatkowo GPW rozpatrując wniosek spółki, bierze pod
uwagę m.in.:

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego
zależy od spełnienia przez spółkę wymogów zawartych
w Regulaminie GPW oraz w Szczegółowych Zasadach Obrotu
Giełdowego w systemie UTP. W związku z powyższym
akcje mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego (na
rynku podstawowym albo równoległym), jeżeli spełnione są
następujące warunki:

nn zapewnienie odpowiedniej płynności akcji;

nn spółka posiada zatwierdzony przez KNF prospekt emisyjny;

nn doświadczenie i kwalifikacje organów spółki;

nn zbywalność akcji nie jest ograniczona;

nn bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego
uczestników.

nn w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie
upadłościowe lub likwidacyjne;
nn kapitalizacja spółki powinna wynosić co najmniej
60 mln zł albo równowartość w złotych 15 mln EUR1;
nn w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony
jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym
zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej:
	
15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu
giełdowego (na rynek podstawowy 25%), oraz
	
100 000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie
do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej
1 mln EUR, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży
lub emisyjnej (lub 500 000 akcji o wartości równej
co najmniej 17 mln EUR – w przypadku rynku
podstawowego);

nn zapewnienie odpowiedniego poziomu kapitalizacji;
nn aktualną i przewidywaną sytuację finansową spółki;
nn perspektywy rozwoju;

Zarząd Giełdy ma obowiązek podjęcia uchwały w kwestii
dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu
giełdowego w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego
wniosku.

Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Zarząd Giełdy
wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu, emitent powinien
wprowadzić je do obrotu giełdowego w terminie 6 miesięcy.
W przeciwnym razie Zarząd Giełdy może uchylić uchwałę
w sprawie dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego.
Wprowadzenie akcji do obrotu następuje z pierwszym dniem
rozpoczęcia notowań spółki, tj. w dniu debiutu spółki na
GPW.

nn akcje znajdują się w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy,
która stwarza podstawę dla kształtowania się płynnego
obrotu giełdowego.

Jeżeli akcje emitenta przez okres co najmniej 6 miesięcy były przedmiotem obrotu na innym ryku regulowanym lub na NewConnect, kapitalizacja emitenta może

1

wynosić co najmniej 48 mln zł albo równowartość w złotych co najmniej 12 mln EUR.
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GRUPY INWESTORÓW BĘDĄCYCH
ODBIORCAMI OFERTY PUBLICZNEJ
Jednym z istotnych elementów powodzenia IPO jest
prawidłowo dobrana struktura potencjalnych inwestorów,
do których zostanie zaadresowana oferta akcji. Propozycję
wyboru inwestorów przygotowuje firma inwestycyjna,
pełniąca funkcję oferującego akcje/koordynatora oferty, który
w ramach doboru potencjalnych inwestorów bierze pod
uwagę w szczególności specyficzne uwarunkowania każdej
oferty, takie jak np. wartość oferty, sektor działania emitenta
czy docelowa struktura akcjonariatu. Jednym z zadań
oferującego akcje (oraz w przypadku ofert publicznych

o większej wartości pozostałych członków konsorcjum
sprzedażowego) jest przygotowanie i prowadzenie
księgi popytu (ang. bookbuilding) wśród inwestorów
instytucjonalnych.
Generalnie w przypadku GPW w obrocie na rynku akcji (obrót
wtórny) występują trzy podstawowe grupy inwestorów,
które w 2016 r. miały następujące udziały: instytucjonalni
inwestorzy zagraniczni 53%, instytucjonalni inwestorzy
krajowi 34% oraz indywidualni inwestorzy krajowi 13%.
Poniżej przedstawiono opis potencjalnych grup inwestorów
będących odbiorcami publicznej oferty.

Grupy inwestorów będących odbiorcami publicznej oferty (IPO)

Inwestorzy zagraniczni

Inwestorzy krajowi

Inwestorzy instytucjonalni

Inwestorzy instytucjonalni

Inwestorzy indywidualni

nn Banki Inwestycyjne

nn Towarzystwa Funduszy

nn Aktywni inwestorzy,

nn Globalne Fundusze Emerging Markets

Inwestycyjnych

inwestujący na giełdzie

nn Europejskie Fundusze Emerging Markets

nn Otwarte Fundusze Emerytalne

nn Nowi inwestorzy giełdowi

nn Globalne Fundusze

nn Zakłady Ubezpieczeń

nn Pracownicy i partnerzy

nn Globalne Fundusze Sektorowe

nn Banki

nn Globalne Fundusze Emerytalne

nn Assets Management

nn Firmy Ubezpieczeniowe, Fundusze Hedgingowe

nn Inne osoby prawne

biznesowi emitenta

nn Fundusze ETF
nn Państwowe Fundusze Majątkowe (Sovereign
Wealth Funds – SWF)
nn europejskie centra finansowe: Londyn, Frankfurt,
Wiedeń, Sztokholm, Helsinki, Kopenhaga, Zurych,
Genewa
nn w IPO skierowanych do globalnych inwestorów
listę uzupełnia się o inwestorów mających siedziby
w miastach: Nowy Jork, Boston, Tel Awiw, Dubaj

nn prawie wszyscy krajowi inwestorzy instytucjonalni posiadają swoje
siedziby lub biura w Warszawie
nn w przypadku krajowych inwestorów indywidualnych można
rozważyć w ramach roadshow spotkania w największych
miastach w Polsce lub w ramach ogólnopolskich konferencji lub
spotkań tych inwestorów

Źródło: opracowanie własne Trigon DM
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Wybór inwestorów,
do których skierowana
zostanie oferta publiczna,
determinuje działania
marketingowe, które
należy podjąć w związku
z przygotowaniem
i przeprowadzeniem IPO.
Przykładowo, gdy oferta publiczna ma być skierowana
również do inwestorów zagranicznych, należy w ramach
spotkań zarządu emitenta z inwestorami (ang. management
roadshow) zaplanować spotkania poza Polską. W tym
celu można rozważyć udział w procesie kolejnego domu
maklerskiego lub banku (zagranicznego), którego zadaniem
będzie budowa księgi popytu wśród zagranicznych
inwestorów (ang. bookrunner).
W przypadku, gdy oferta publiczna ma być skierowana
jedynie do krajowych inwestorów, wystarczy w ramach
roadshow przeprowadzić spotkania z nimi w Warszawie.
W przypadku oferty publicznej o dużej wartości,
dla potrzeb oferowania akcji wśród krajowych inwestorów
indywidualnych, można rozważyć utworzenie tzw.
konsorcjom dystrybucyjnego złożonego z kilku, kilkunastu
domów maklerskich, za pośrednictwem których inwestorzy
będą mogli złożyć zapis na oferowane akcje.

CHARAKTERYSTYKA INWESTORÓW
Poniżej przedstawiono krótki opis poszczególnych grup
inwestorów będących odbiorcami publicznej oferty:
nn krajowi inwestorzy indywidualni – grupa inwestorów, która
obok krajowych inwestorów instytucjonalnych najczęściej
uczestniczy w krajowych IPO. Ta grupa inwestorów opiera
swoje decyzje inwestycyjne na publicznych opiniach
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i raportach analityków oraz inwestuje w spółki najczęściej
z krótkim horyzontem inwestycyjnym;
nn krajowi inwestorzy instytucjonalni – grupa inwestorów
najczęściej uczestnicząca w krajowych IPO i najlepiej
rozpoznająca danego emitenta. Ta grupa inwestorów
stosuje zazwyczaj fundamentalne podejście do IPO
i inwestuje w spółki o dużym potencjale wzrostu
z zazwyczaj długim horyzontem inwestycyjnym;
nn globalne i europejskie fundusze emerging markets – grupa
inwestorów, którzy realizują swoje inwestycje z punktu
widzenia udziału w danym krajowym rynku akcji. Ich
portfel jest często odzwierciedleniem akcyjnych indeksów
krajowych, np. WIG20 i akcyjnych indeksów regionalnych,
np. wiedeński CECE, MSCI Poland Investable Market Index
(IMI), indeks MSCI Emerging Markets lub FTSE Emerging
Europe Index. Ta grupa funduszy ma dużą elastyczność
inwestowania w różnych sektorach i krajach;
nn globalne fundusze – grupa inwestorów podejmująca ograni
czone ryzyka w ramach inwestycji oraz stosująca ostrożniejsze
wyceny. Ponadto fundusze te stosują bardziej rygorystyczne
kryteria dotyczące wielkości firmy i płynności akcji;
nn fundusze hedgingowe – grupa inwestorów koncentrująca
się na całkowitej stopie zwrotu i na wycenach
porównawczych na rynku wtórnym w ramach arbitrażu
(różnicy w wycenach spółek z tej samej branży).
Dla większości funduszy hedgingowych dobra
strukturyzacja księgi popytu i zapewnienie płynności
przyszłych notowań ma istotne znaczenie przy
podejmowaniu decyzji co do udziału w IPO;
nn państwowe fundusze majątkowe (ang. Sovereign Wealth
Funds – SWF) – grupa inwestorów będących własnością
państwa i zarządzających publicznymi oszczędnościami
w długim horyzoncie. Takie fundusze preferują większe
transakcje i zwykle inwestują w spółki należące do krajów
o wysokim i stabilnym wzroście gospodarczym. Udział SWF
w IPO może okazać się bardzo potężnym źródłem popytu
na akcje, ponieważ takie fundusze mają tendencję do inwestowania w pakiety stanowiące znaczące udziały w kapitale
zakładowym emitenta, dlatego może być traktowany jako
tzw. kotwica w strukturze akcjonariatu (ang. anchor) albo
zachęta dla innych inwestorów (ang. cornerstone investor);
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nn Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – EBOR uczestniczy
w procesach IPO w krajach rozwijających się, które
rozwijają gospodarkę rynkową. Przedmiotem inwestycji są
najczęściej duże spółki z długoterminowym potencjałem
wzrostu, o dobrej reputacji.

STRUKTURYZACJA OFERTY ZE WZGLĘDU
NA GRUPY DOCELOWE
Każda oferta publiczna jest inna i charakteryzuje się
specyficznymi uwarunkowaniami, dlatego lista potencjalnych
inwestorów jest zmienna.

Każda z grup inwestorów,
w tym dodatkowo
każdy z inwestorów,
stosuje własne kryteria
inwestycyjne, które

powinno się brać pod
uwagę przy doborze
inwestorów i zapraszaniu
ich do wzięcia udziału
w IPO.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że rynek giełdowy z uwagi
na swoją cykliczność ma okresy, w których jest „otwarty”
na IPO i ma okresy, podczas których inwestorzy nie są
zainteresowani udziałem w IPO. Stąd bardzo ważnym
elementem każdego IPO jest uwzględnienie aktualnej
koniunktury giełdowej i możliwości plasowania akcji na rynku.
Poniżej przedstawiono najważniejsze uwarunkowania procesu
IPO, które biorą pod uwagę inwestorzy przy decyzji o udziale
w IPO. Suma tych uwarunkowań wraz z wyceną akcji wpływa
na atrakcyjność inwestycyjną IPO.

Uwarunkowania IPO

EQUITY
STORY

UDZIAŁ INWESTORÓW
ZAGRANICZNYCH

WARTOŚĆ
OFERTY IPO

UDZIAŁ W INDEKSACH
GIEŁDOWYCH

ZASIĘG DZIAŁANIA
EMITENTA

DOCELOWA STRUKTURA
AKCJONARIATU

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI
EMITENTA

NOWA EMISJA
/SPRZEDAŻ AKCJI

Źródło: opracowanie własne Trigon DM
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Poniżej opisano poszczególne uwarunkowania IPO:
nn equity story – przekaz inwestycyjny, w którym emitent
zawarł najważniejsze informacje o dotychczasowej
działalności, strategii rozwoju, planach inwestycyjnych,
nakładach inwestycyjnych i sposobie finansowania tych
nakładów z uwzględnieniem środków finansowych
pozyskanych z IPO;
nn wartość oferty IPO – wartość oferty wpływa na możliwości
uplasowania oferty na rynku krajowym lub również na
rynkach zagranicznych. W przypadku ofert publicznych
rzędu do 200–300 mln PLN najczęściej kierowane są
jedynie do krajowych inwestorów;
nn zasięg działania emitenta – zasięg działalności można
podzielić na: lokalny (krajowy), regionalny (najbliższe
kraje), strefa UE lub zasięg globalny. Spółka, która
prowadzi działalność również poza Polską, jest lepiej
rozpoznawana przez zagranicznych inwestorów;
nn sektor działalności emitenta – na giełdzie reprezentowana
jest większość sektorów gospodarki, które można
podzielić z uwagi na sektory o największym udziale
w wartości rynkowej, takie jak banki, przemysł paliwowy,
energetyka, ubezpieczenia, przemysł chemiczny, przemysł
spożywczy, deweloperzy, handel detaliczny, czy na sektory
o największej liczbie spółek notowanych, takie jak: finanse,
budownictwo, informatyka, przemysł elektromaszynowy,
handel hurtowy, handel detaliczny, przemysł spożywczy,
przemysł farmaceutyczny. Każda grupa inwestorów ma
swoje preferencje w zakresie sektora działalności emitenta.
W szczególności fundusze sektorowe zainteresowane
są przede wszystkim akcjami spółek z danego sektora
gospodarki;
nn nowa emisja/sprzedaż akcji – przedmiotem oferty
publicznej mogą być zarówno akcje nowej emisji
(podwyższenie kapitału zakładowego emitenta), jak
i istniejące akcje (sprzedaż akcji przez dotychczasowych
akcjonariuszy). Inwestorzy w zdecydowanej większości
preferują oferty nowych akcji;
nn docelowa struktura akcjonariatu – istotnym elementem
wpływającym na kształt oferty publicznej jest planowana
docelowa struktura akcjonariatu w podziale na
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dotychczasowych i nowych akcjonariuszy. Większy udział
nowych akcjonariuszy wpływa na zwiększenie płynności
notowań akcji. Również ważnym czynnikiem jest to, czy
przedmiotem obrotu na giełdzie będą jeszcze historycznie
emitowane akcje emitenta. W przypadku wprowadzenia
do obrotu akcji posiadanych przez dotychczasowych
akcjonariuszy emitenta, zawierana jest umowa ograniczenia
zbywalności tych akcji (ang. lock-up) na okres najczęściej
12 miesięcy w celu uniknięcia nadpodaży akcji ze strony
pierwotnych właścicieli w pierwszym okresie obrotu;
nn udział w indeksach giełdowych – w zależności od przyszłej
kapitalizacji spółki oraz wielkości udziału w obrotach giełda
podejmie decyzję co do ewentualnego zakwalifikowania
akcji emitenta do indeksów giełdowych: WIG 20,
mWIG40, sWIG80;
nn udział inwestorów zagranicznych – w przypadku
transgranicznego procesu IPO zwiększa się atrakcyjność
IPO, a emitent ma możliwość lepszego plasowania akcji,
wykorzystując preferencje narodowe inwestorów.

Propozycja wyboru
inwestorów, którzy zostaną
zaproszeni do IPO, powinna
uwzględniać role, jakie
będą pełnić w trakcie
i po zakończeniu IPO.
Poniżej opisano podstawowe role, jakie można przypisać
poszczególnym inwestorom:
nn długoterminowi inwestorzy – inwestorzy zainteresowani
tylko długoterminowym inwestowaniem w akcje, dla
których podstawową strategią jest wzrost wartości spółki
wyrażony wzrostem ceny akcji oraz udziałem w danym
rynku akcji. Do takich inwestorów zalicza się większość
inwestorów instytucjonalnych, w tym w szczególności
krajowe fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe,
fundusze inwestycyjne;
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nn krótkoterminowi inwestorzy – to głównie inwestorzy
indywidualni, którzy inwestują małe środki i są
zainteresowani głównie szybkim wyjściem z inwestycji.
Ta grupa inwestorów zapewnia pierwotną płynność akcji
po rozpoczęciu notowań akcji na giełdzie;

inwestorów do wzięcia udziału w budowie księgi popytu oraz
zbudowanie księgi popytu, tj. ustalenie ceny oferowanych
akcji oraz alokacji akcji – ang. pricing. W tym etapie następuje
również ostateczny podział akcji na transze dla inwestorów
instytucjonalnych i indywidualnych.

nn podmiot stabilizujący płynność notowań akcji – najczęściej
bank, z którym emitent podpisał umowę w zakresie
kupowania lub sprzedaży akcji w momencie zwiększonej
dystrybucji tych akcji w okresie pierwszych 30 dni od
debiutu giełdowego;

Wszystkie powyższe działania mają na celu prawidłową
strukturyzację oferty IPO, która obejmuje przede wszystkim:

nn gwarant emisji akcji (ang. underwriting) – podmiot,
z którym emitent zawarł umowę w zakresie subemisji
inwestycyjnej lub usługowej. Subemitent inwestycyjny
nabywa uzgodnioną część akcji na własny rachunek,
z kolei subemitent usługowy (bank, firma inwestycyjna)
obejmuje całość oferty akcji celem dalszego
przeprowadzenia IPO.
Warunki oferowania akcji w ramach IPO są ustalone
w prospekcie emisyjnym. Zazwyczaj zostaje ustalony wstępny
podział transzy akcji w ramach oferty. Generalnie obowiązuje
reguła – 80/20 lub 90/10, tj. 80–90% oferty plasowane wśród
inwestorów instytucjonalnych, a 20–10% oferty plasowane
wśród inwestorów indywidualnych. To przede wszystkim
od zainteresowania inwestorów instytucjonalnych zależy
powodzenie IPO. Przy czym w ramach warunków oferowania
akcji zakłada się możliwość elastycznego dopasowania
wielkości poszczególnych transz, które ostatecznie ustala się
po budowie księgi popytu.

nn zbudowanie zdrowej księgi popytu, optymalnej
z punktu widzenia wszystkich uwarunkowań oferty oraz
maksymalizacji ceny podczas budowy księgi popytu;
nn pozyskanie inwestorów „kotwic”, którzy w zamian za
wcześniejszą deklarację nabycia akcji uzyskają pełną
alokację w budowie księgi popytu;
nn pozyskanie inwestorów długoterminowych;
nn uzyskanie odpowiedniej pierwotnej płynności notowań
akcji (ang. free flow) przez uplasowanie akcji wśród
dużej liczby inwestorów indywidualnych oraz wybranych
inwestorów instytucjonalnych.
Rozszerzona informacja o określonych etapach plasowania
oferty IPO znajduje się w części Proces premarketingu
i marketingu oraz subskrypcji niniejszego przewodnika.

Działania marketingowe procesu IPO wśród inwestorów
instytucjonalnych obejmują kilka etapów, do których
należą: początkowe spotkania z potencjalnymi inwestorami
(ang. pilot fishing), publikacja raportu analitycznego,
przeprowadzenie edukacji inwestorów, przeprowadzenie
spotkań zarządu emitenta z inwestorami (ang. management
road show), badanie zainteresowania inwestorów (ang.
pricing) i ustalenie przedziału cenowego akcji (ang. setting
the price range). Powyższe działania mają między innymi na
celu pozyskanie minimum jednego inwestora „kotwicy”,
który obejmie pakiet akcji min. 5% oferowanych akcji.
Po zbadaniu zainteresowania ofertą akcji wśród inwestorów
instytucjonalnych następuje etap zaproszenia wybranych
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JAK INFORMOWAĆ, ABY BUDOWAĆ
WARTOŚĆ DLA AKCJONARIUSZY
I POTENCJALNYCH NOWYCH
INWESTORÓW?

w ramach roadshow. Bardzo istotne z punktu widzenia
obecnych i potencjalnych akcjonariuszy spółki jest udział osób
zarządzających spółką we wszelkich aktywnościach z obszaru
relacji inwestorskich, który podkreśla znaczenie tej grupy
interesariuszy dla spółki.

Znaczenie oraz cel relacji inwestorskich

W procesie IPO kluczowym elementem jest wykorzystanie
nowoczesnych platform komunikacji oraz spotkania
z inwestorami w różnych regionach kraju. Jest to szansa
na zaprezentowanie danej spółki jako atrakcyjnej oferty
inwestycyjnej oraz zebranie komentarzy od inwestorów, które
pozwolą odpowiednio ukształtować ostateczną strategię
inwestycyjną. Cały proces powinien być uruchomiony
odpowiednio wcześniej, a jego głównym celem powinna być
budowa wiarygodności spółki.

Rozwój rynku kapitałowego, a co za tym idzie możliwości
pozyskiwania kapitału na rynkach zorganizowanych,
doprowadził do wzrostu znaczenia relacji spółki
z uczestnikami rynku. Szczególną rolę w tym zakresie
odgrywają relacje inwestorskie. Zgodnie z definicją National
Investor Relations Institute: „relacje inwestorskie to element
zarządzania strategicznego, obejmujący finanse, komunikację,
marketing i przestrzegania prawa obrotu papierami
wartościowymi, który umożliwia efektywną komunikację
między spółką, społecznością inwestorską i pozostałymi
zainteresowanymi stronami i w efekcie przyczynia się do
rzetelnej wyceny papierów wartościowych przez rynek”.
Korzyści, jakie płyną z właściwie kształtowanych relacji
inwestorskich, są nieocenione. W momencie wejścia
spółki na giełdę mogą przyczynić się do wzrostu lub
spadku cen akcji i zdeterminować początkową sytuację
przedsiębiorstwa. Efektywna komunikacja z inwestorami
i rynkiem prowadzi do wzrostu zaufania do spółki, poprawy
wizerunku emitenta, niższego kosztu kapitału oraz wzrostu
płynności akcji. Budowanie trwałych relacji powinno
obejmować akcjonariuszy, analityków, media, inwestorów
indywidualnych i instytucjonalnych. Model komunikacji
z rynkiem kapitałowym powinien opierać się na relacjach
dwustronnych. Z jednej strony są to aktualne wydarzenia
mające miejsce w spółce i komunikowanie ich w przemyślany
sposób, z drugiej zaś jest to reakcja rynku na dane informacje.
Równie ważnym elementem jest wypełnianie obowiązków
informacyjnych spółki.

Narzędzia i odbiorcy działań IR
Najczęściej stosowane narzędzia komunikacji w relacjach
inwestorskich to: raporty bieżące i okresowe, biuletyny
informacyjne, strona internetowa, kontakty telefoniczne,
konferencje prasowe, spotkania i konferencje telefoniczne
z analitykami finansowymi, akcjonariuszami i inwestorami,
udział w konferencjach inwestorskich oraz spotkania
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Efektywny model relacji inwestorskich obejmuje kilka
elementów: przejrzystość, wiarygodność, spójność,
terminowość, interaktywność, umiejętność słuchania,
zgodność z przepisami oraz powiązanie z działalnością spółki
i innymi departamentami.

Rola specjalisty IR w procesie IPO
Udział specjalisty z zakresu polityki IR w procesie
przygotowania do wejścia na giełdę ma kluczowe znaczenie
w procesie edukacji otoczenia na temat pozycji rynkowej
spółki oraz jej modelu biznesowego. Poza efektywną
komunikacją z inwestorami oraz inicjowaniem pokrycia przez
analityków finansowych istotne jest przygotowanie się na
nieprzewidziane wydarzenia, które mogą wystąpić w procesie
IPO i wpłynąć na sytuację spółki.

Czynniki brane pod uwagę przez inwestorów
w procesie IPO
Inwestorzy szukają spółek z dobrymi perspektywami rozwoju
oraz zarządzanych przez wykwalifikowany i wiarygodny
zarząd. Działalność, którą prowadzi spółka, musi być
przejrzysta i zrozumiała, a strategia – jasno określona
i zakomunikowana. W procesie IPO bardzo ważne jest
wypracowanie przekazu inwestycyjnego equity story. Dobrze
przedstawiony model biznesowy spółki oraz jej perspektywy
rozwoju mają ogromne znaczenie przy sprzedaży akcji.
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Charakterystyka kontaktów
nn inwestorzy – program relacji inwestorskich powinien być
ukierunkowany na efektywną komunikację z inwestorami
instytucjonalnymi i indywidualnymi. Najważniejszym celem
takich relacji jest budowanie zaufania w długim okresie.
Należy pamiętać, że informowanie o wszystkich ważnych
wydarzeniach w spółce buduje wiarygodność i może być
główną przyczyną wzrostu cen akcji (przy założeniu, że
wskaźniki finansowe są oceniane pozytywnie). Bardzo
przydatnym narzędziem jest kalendarz inwestorski oraz udział
w najważniejszych inicjatywach i wydarzeniach biznesowych;
nn analitycy – analitycy budują modele biznesowe spółek
na podstawie dotychczasowych trendów i własnej
oceny dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Następnie
przekazują wyniki swojego modelu i prognozy dotyczące
spółki, a także jej wycenę wraz z odpowiednim opisem

swoim klientom i innym uczestnikom rynku. Dlatego
kluczowym elementem komunikacji z nimi powinien
być stabilny, konsekwentnie stosowany model, który
pozwala przekazywać wiarygodne informacje i odbierać je
w pożądany sposób;
nn media – kontaktując się z dziennikarzami, powinno
zwrócić się uwagę na jasność przekazu. Najważniejsze
jest, żeby udostępniane informacje były zrozumiałe. Należy
zatem uwzględnić czynnik edukacyjny na temat spółki
i rynków kapitałowych.
Budując relacje z interesariuszami, należy pamiętać, że zawsze
najlepiej sprawdzają się relacje dwustronne. Informacje
zwrotne, opinie i inne perspektywy, które możemy uzyskać
w ten sposób, mogą pomóc kadrze zarządzającej spółką
we właściwym sformułowaniu i korygowaniu strategii
inwestycyjnej.

Harmonogram prac z zakresu IR w okresie prowadzenia IPO:

6–12 miesięcy
przed IPO

nn wybór firmy inwestycyjnej / doradcy finansowego oraz pozostałych doradców w ofercie
nn opracowanie strategii i zasad komunikacji z interesariuszami (publicity guideliness)

Zatwierdzenie
prospektu

nn publikacja ITF (intention to float)
nn przekazanie do wiadomości publicznej intencji rozpoczęcia oferty publicznej

Premarketing
i roadshow

nn zorganizowanie i czuwanie nad właściwym przebiegiem roadsdhow
nn prowadzenie działań PR/marketingowych przez odpowiednie kanały dystrybucyjne
nn intensyfikacja działań IR wpływających na wzrost zainteresowania ofertą i emitentem

Debiut
na GPW

Okres 5–7 dni
po debiucie

nn zarządzanie informacjami udostępnianymi mediom oraz monitorowanie komentarzy z rynku

nn wdrożenie strategii inwestycyjnej celem podtrzymania zainteresowania wśród środowiska
inwestycyjnego

Źródło: opracowanie własne GPW
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Check-lista z zakresu IR

instrumentów finansowych oraz niższy koszt pozyskania
dodatkowego finansowania w przyszłości.

nn uzyskanie dostępu do ESPI;
nn opracowanie strategii oraz planów rozwojowych spółki;
nn identyfikacja oraz współpraca z analitykami finansowymi;
nn przygotowanie roadshow oraz sesji Q&A z udziałem kadry
zarządzającej;
nn opracowanie zasad komunikacji ze środowiskiem
inwestycyjnym;
nn opracowanie wewnętrznych zasad współpracy
z zakresu IR;

Kluczem do prawidłowej realizacji obowiązków
informacyjnych jest odpowiednie przygotowanie się spółki
do nowych wyzwań, w tym w szczególności ukształtowanie
świadomości Zarządu i Rady Nadzorczej emitenta, a także
uwzględnienie nowych zagadnień w zakresach obowiązków
wskazanych pracowników oraz przyjęcie i skuteczne
wdrożenie procedur postępowania.
Obowiązki informacyjne obejmują swoim zakresem
konieczność przekazywania do publicznej wiadomości
informacji poufnych, raportów bieżących i okresowych.

Obowiązki informacyjne mają na celu przede wszystkim
zapewnienie obecnym oraz przyszłym właścicielom
instrumentów finansowych dostępu do istotnych informacji
na temat spółki publicznej i służą wyeliminowaniu asymetrii
informacyjnej pomiędzy uczestnikami rynku.

Obowiązek niezwłocznej publikacji raportów zawierających
informację poufną wynika z rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenia
MAR) i obejmuje emitentów ubiegających się o dopuszczenie
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym
oraz dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.
Powyższe oznacza konieczność wykonywania przez
emitenta obowiązków informacyjnych w zakresie informacji
poufnej od momentu złożenia wniosku o dopuszczenie
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.
Każdorazowo emitent dokonuje oceny okoliczności
i zdarzeń pod kątem spełniania przez nie przesłanek definicji
informacji poufnej, określonej w art. 7 Rozporządzenia MAR,
a w konsekwencji decyduje o tym, czy dana informacja –
jako informacja poufna – zostanie przekazana do publicznej
wiadomości (niezwłocznie, bądź też – w szczególnym
przypadkach – poddana opóźnieniu, na warunkach
i zasadach określonych w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia
MAR). Informacje poufne powinny być również zamieszczane
i utrzymywane przez okres 5 lat na stronie internetowej
emitenta.

Informacje udostępniane przez spółki stanowią dla
inwestorów podstawę oceny sytuacji gospodarczej
i finansowej danego emitenta oraz perspektyw jego
rozwoju. Rezultatem prawidłowego wypełniania przez spółki
obowiązków informacyjnych jest wzrost zaufania inwestorów
do rynku kapitałowego, który w dalszej perspektywie
przekłada się na korzyści dla emitentów, takie jak m.in.
pozytywny wizerunek spółki, wyższa wycena notowanych

Emitenci są również obowiązani do przekazywania do
publicznej wiadomości raportów bieżących oraz raportów
okresowych (raporty finansowe: kwartalne, półroczne
i roczne). Zakres, zawartość oraz tryb przekazywania
tych raportów określa Rozporządzenie Ministra Finansów
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych

nn przygotowanie prezentacji inwestorskiej spółki;
nn przygotowanie ceremonii IPO oraz odpowiedniej
komunikacji z mediami;
nn publikacja informacji o spółce (struktura organizacyjna,
historia, obszary działalności, życiorysy członków zarządy
i rady nadzorczej);
nn przygotowanie raportów okresowych i bieżących;
nn przygotowanie kalendarza IR.

Obowiązki informacyjne
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przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim.
Obowiązkowi niezwłocznej publikacji podlegają również
otrzymane przez emitenta od akcjonariuszy notyfikacje
o przekroczeniu progów ogólnej liczby głosów, a także
informacje o transakcjach zawieranych na akcjach emitenta
przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (pierwotnych
insiderów) i osoby blisko z nimi związane, przekazywane
przez te osoby na podstawie ustawy o ofercie publicznej lub
Rozporządzenia MAR.
Raporty zawierające informacje poufne oraz raporty bieżące
i okresowe przekazywane są przez emitentów systemem
ESPI (Elektroniczny System Przekazywania Informacji), który
jest administrowany przez KNF. Informacje dotyczące zasad
uzyskiwania dostępu do systemu ESPI oraz jego obsługi
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Komisji:
www.knf.gov.pl/dane_wspolne/kontakt_ESPI
Nadzór nad prawidłowością wypełniania przez emitentów
obowiązków informacyjnych sprawuje KNF, która
w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów może
nałożyć sankcje administracyjne zarówno na spółkę, jak i na
członków zarządu lub rady nadzorczej.
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Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW – „Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiące zbiór
zasad i rekomendacji dotyczących ładu korporacyjnego
obowiązujących na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Due diligence (ang. należyta staranność) – proces, którego
przedmiotem są szczegółowe analizy, w ramach których m.in.
dokonuje się oceny jakości i powtarzalności wyników spółki,
pozycji rynkowej, poprawności dokumentacji finansowej
i prawnej. Identyfikuje się i określa skalę ryzyk finansowych
i biznesowych oraz prawnych związanych z prowadzoną
działalnością.
Dyrektywa Prospektowa – Dyrektywa 2003/71/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r.
w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku
z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów
wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz.
Urz. UE. L Nr 345, str. 64). Dyrektywa Prospektowa ma na
celu harmonizację wymagań dotyczących sporządzania,
zatwierdzania i rozpowszechniania prospektów emisyjnych,
które mają być publikowane w związku z publiczną ofertą
sprzedaży papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich
do obrotu na rynku regulowanym mającym siedzibę lub
działającym w państwie członkowskim.
Dz.U. – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
EBI – Elektroniczna Baza Informacji, system elektroniczny
administrowany przez GPW, za pomocą którego spółki
giełdowe przekazują raporty bieżące w sprawie niestosowania
zasad corporate governance.
EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation
and amortization) – zysk operacyjny przedsiębiorstwa
przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań
oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości
niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych
aktywów trwałych.
ESPI – Elektroniczny System Przekazywania Informacji,
administrowany przez KNF, za pomocą którego emitenci
przekazują informacje poufne, raporty bieżące i okresowe.

euro, EUR – jednostka walutowa wprowadzona na początku
trzeciego etapu Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej
na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
GPW, Giełda Papierów Wartościowych, Giełda – Giełda
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz,
o ile z kontekstu nie wynika inaczej, rynek regulowany
prowadzony przez tę spółkę.
Inwestorzy kwalifikowani (qualified institutional buyers) –
instytucja finansowa lub inna osoba prawna uprawniona do
działania na rynkach finansowych, w tym między innymi dom
maklerski, bank, zagraniczna firma inwestycyjna, fundusz
inwestycyjny lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
fundusz emerytalny.
IPO (initial public offering) – pierwsza oferta publiczna danego
emitenta.
IR (investor relations) – zgodnie z definicją National Investor
Relations Institute: „relacje inwestorskie to element
zarządzania strategicznego, obejmujący finanse, komunikację,
marketing i przestrzegania prawa obrotu papierami
wartościowymi, który umożliwia efektywną komunikację
między spółką, społecznością inwestorską i pozostałymi
zainteresowanymi stronami i w efekcie przyczynia się do
rzetelnej wyceny papierów wartościowych przez rynek”.
KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
oraz, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, system depozytowy
prowadzony przez tę spółkę.
KNF/UKNF – Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Komisji
Nadzoru Finansowego.
Kod ISIN, ISIN (International Securities Identification
Number) – kod nadawany przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych, służy do identyfikacji papierów
wartościowych i instrumentów finansowych, który w sposób
jednoznaczny określa dany instrument. Jest kodem unikalnym
i nadawanym zgodnie ze standardem ISO 6166 oraz
wytycznymi The Association of National Numbering Agencies.
Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny.

Droga po kapitał | Przewodnik dla emitentów giełdowych | 2017

72

Spis treści

Definicje/sformułowania branżowe

Kodeks Karny – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny.

Regulacja S (Regulation S) – regulacja wydana na podstawie
Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Kodeks Spółek Handlowych, KSH – Ustawa z dnia
15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (tj.
Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), która reguluje
tworzenie, organizację, funkcjonowanie, łączenie, podział
i przekształcanie spółek handlowych, w tym spółki akcyjnej.

Regulamin Giełdy, Regulamin GPW – Regulamin Giełdy
w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady
Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r. ze zm., który szczegółowo
określa m.in. warunki wprowadzenia oraz dopuszczenia
instrumentów finansowych do obrotu.

Komisja Europejska – Komisja Europejska jest organem
wykonawczym Unii Europejskiej i reprezentuje interesy Unii
jako całości.

Regulamin KDPW – regulamin Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych, regulujący procedurę rejestracji
instrumentów finansowych w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych.

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy.
MSR – Międzynarodowy Standard Rachunkowości.
MSSF – Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości
Finansowej albo Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej.
NewConnect – rynek utworzony w 2007 r. przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w formie
alternatywnego systemu obrotu (ASO) z przeznaczeniem
dla małych i średnich przedsiębiorstw, znajdujących się na
różnych etapach rozwoju i działających w bardzo różnych
branżach.

Rozporządzenie nr 809 – Rozporządzenie Komisji (WE) nr
809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące Dyrektywę
2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy,
włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów
emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE. L
Nr 149). Rozporządzenie to określa m.in. (i) formę prospektu
emisyjnego, (ii) minimalny zakres informacji, który należy
zamieścić w prospekcie emisyjnym, (iii) sposób publikacji
prospektu, (iv) warunki, zgodnie z którymi informacje mogą
być włączone do prospektu emisyjnego przez odniesienie, (v)
sposoby publikacji prospektu emisyjnego zapewniające jego
powszechną dostępność oraz (vi) sposoby upowszechniania
reklam.

NBP – Narodowy Bank Polski.
OECD (Organisation for Economic Co-operation and
Development) – Organizacja Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju.
Oferta publiczna – ofertą publiczną jest udostępnianie co
najmniej 150 osobom lub nieoznaczonemu adresatowi,
w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji
o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia,
stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji
o nabyciu tych papierów wartościowych.

Szczegółowe Zasady Działania KDPW – Szczegółowe Zasady
Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP –
Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP,
uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012 Zarządu Giełdy z dnia
17 października 2012 r., ze zm.
Ustawa o obrocie – Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 94
ze zm.), regulująca m.in. prawa i obowiązki podmiotów
uczestniczących w obrocie.

PDA – prawa do akcji nowej emisji.
PLN, zł, złoty, złoty polski – waluta obowiązująca w Polsce.
POK – punkt obsługi klienta.
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Ustawa o ofercie – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finanso
wych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.).
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UE – Unia Europejska (obejmująca 28 państw członkowskich).
WTO (World Trade Organization) – Światowa Organizacja
Handlu.
Zarząd GPW – Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa, tj. spełniające
przynajmniej 2 z 3 poniższych warunków: a) średnia liczba
pracowników w roku finansowym poniżej 250; b) suma
bilansowa poniżej 43 mln euro; c) roczne przychody netto
poniżej 50 mln euro.
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października
2005 r. – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji
wykazywanych w sprawozdaniach finansowych
i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych,
wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów
z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których
właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz.U. Nr 209,
poz. 1743 z późn. zm.).
Ustawa o rachunkowości – Ustawa z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).
Rozporządzenie MAR – Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/
WE.
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MBANK

WHITE & CASE

mBank S.A. jest jednym z największych uniwersalnych
banków na polskim rynku działającym od 1986 roku.
Od 1992 jest notowany na GPW w Warszawie. Za
pośrednictwem oddziałów działa także na rynku czeskim
i słowackim. Od początku istnienia obsługuje segment
małych i średnich firm oraz korporacji. mBank świadczy pełne
spektrum usług bankowości inwestycyjnej, w tym obsługę
transakcji fuzji i przejęć oraz publicznych i prywatnych
ofert papierów wartościowych. W latach 1991–2016 Dom
Maklerski mBanku wziął udział w ponad 100 transakcjach na
rynku kapitałowym – pierwszych ofertach publicznych akcji
(IPO), wtórnych ofertach publicznych (SPO) czy transakcjach
przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Grupa mBanku
obsługuje jedną z największych na polskim rynku liczbę
rachunków inwestycyjnych dla inwestorów indywidualnych
oraz posiada trwałe relacje z inwestorami instytucjonalnymi
w Polsce i za granicą pozwalające na efektywną sprzedaż
papierów wartościowych w prowadzonych transakcjach.
Zespół analityków akcji mBanku został uznany za najlepszy
w 2016 roku w Polsce w dorocznym rankingu Gazety
Giełdy „Parkiet”. mBank otrzymał także nagrodę GPW za
organizację IPO o największej łącznej wartości w 2015 roku.

White & Case jest jedną z wiodących globalnych kancelarii
prawnych. Obecnie posiada 39 biur w 28 krajach –
największych centrach finansowych i przemysłowych świata.
W Polsce obecna od ponad 25 lat.

mBank S.A.
ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
tel. +48 22 332 20 00
e-mail: drk@mbank.pl
www.mbank.pl

Jednym z atutów warszawskiego biura White & Case jest
posiadanie jednej z najwyżej cenionych praktyk rynków
kapitałowych spośród firm prawniczych w Polsce. Tylko
w ostatnich latach kancelaria White & Case doradzała przy
istotnej liczbie największych i najbardziej skomplikowanych
oraz prestiżowych transakcji zarówno w zakresie equity, jak
i debt capital markets. Wszechstronne doświadczenie oraz
międzynarodowy charakter firmy pozwalają na kompleksową
obsługę w zakresie prawa amerykańskiego, angielskiego
i polskiego zarówno transakcji krajowych i transgranicznych.
Kwalifikacje, doświadczenie oraz profesjonalizm
White & Case potwierdzają międzynarodowe raporty o rynku
usług prawniczych, takie jak: Chambers, The Legal 500
czy IFLR1000, które rekomendują naszą firmę jako jedną
z wiodących (Band 1 i Band 2) kancelarii w Polsce m.in.
w praktykach Equity Capital Markets oraz Debt Capital
Markets. W 2015 roku praktyka Rynków Kapitałowych
White & Case otrzymała również tytuł „Top Law Firm of
the Year 2015” w rankingu CEE Capital Markets Awards
organizowanym przez EquitiesPoland.pl oraz BiznesPolska.

White & Case M. Studniarek i Wspólnicy
– Kancelaria Prawna sp.k.
ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa
tel.: +48 22 50 50 100
e-mail: warsaw@whitecase.com
www.whitecase.com
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DOM MAKLERSKI PKO BP

WEIL, GOTSHAL & MANGES

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego rozpoczął swą
działalność w 1991 roku w ramach największego banku
w Europie Środkowo-Wschodniej – Powszechnej Kasy
Oszczędności Banku Polskiego S.A. Przez ponad 25 lat
obecności na rynku kapitałowym Dom Maklerski PKO
BP współtworzył polski rynek kapitałowy, zdobywając
cenną wiedzę i doświadczenie, plasując się wśród
liderów rynkowych. Posiada największą sieć sprzedaży
usług maklerskich w Polsce: ponad 1100 Punktów Usług
Maklerskich (PUM) oraz 33 Punkty Obsługi Klienta (POK).
Zespół Domu Maklerskiego tworzą osoby z wieloletnim
doświadczeniem zdobytym zarówno w polskich, jak
i międzynarodowych instytucjach w bankowości, konsultingu,
kancelariach prawnych oraz organach administracji
publicznej, co jest podstawą szerokiej wiedzy eksperckiej jej
członków oraz umożliwia kompleksową obsługę klientów
indywidualnych i instytucjonalnych zarówno krajowych, jak
i zagranicznych.

Weil istnieje od 1931 roku i jest obecnie jedną z najbardziej
znanych międzynarodowych firm prawniczych na rynku,
która zapewnia kompleksową obsługę prawną klientom
instytucjonalnym oraz firmom działającym we wszystkich
sektorach gospodarki. W 19 biurach Weil w Europie, Stanach
Zjednoczonych i Azji pracuje około 1 100 prawników.

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego świadczy usługi
bankowości inwestycyjnej w trzech niezależnych obszarach:
doradztwo na rynku publicznym (ECM), doradztwo
transakcyjne (Corporate Finance) oraz doradztwo na
detalicznym rynku obligacji korporacyjnych (DCM). Od 2010
roku wprowadził na parkiet GPW 17 spółek o łącznej wartości
ponad 25 mld zł. Uczestniczył również w ofertach publicznych
emisji obligacji korporacyjnych o łącznej wartości ponad 2 mld zł.
Za udział w współtworzeniu i rozwój polskiego rynku
kapitałowego był wielokrotnie nagradzany przez instytucje
rynku oraz media branżowe.

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
tel.: +48 22 521 80 00
e-mail: dm@pkobp.pl
www.dm.pkobp.pl

Droga po kapitał | Przewodnik dla emitentów giełdowych | 2017

Warszawskie biuro Weil, utworzone w roku 1991, jest jedną
z wiodących międzynarodowych kancelarii prawnych na rynku
polskim. W warszawskim biurze klientom doradza około
75 prawników, w tym polscy radcy prawni i adwokaci, jak
również prawnicy posiadający uprawnienia do wykonywania
zawodu w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.
Praktyka warszawskiego biura Weil obejmuje w szczególności
prawo rynków kapitałowych, prawo korporacyjne, fuzje
i przejęcia, prawo bankowo-finansowe, prawo podatkowe,
a także rozwiązywanie sporów oraz procesy sądowe
i arbitrażowe. Od wielu lat warszawskie biuro Weil jest
oceniane jako najlepsza kancelaria w Polsce w zakresie
rynków kapitałowych i papierów wartościowych w rankingach
publikowanych przez najbardziej prestiżowe wydawnictwa
prawne na świecie, takie jak: Chambers and Partners,
The Legal 500 oraz IFLR1000, a prawnicy kancelarii Weil
są uznawani za wybitnych specjalistów w tej dziedzinie.
We wszystkich edycjach rankingu kancelarii prawnych
prowadzonego przez dziennik Rzeczpospolita kancelaria
Weil została uznana za najlepszą w Polsce w dziedzinie
przygotowania wejścia na giełdę/ rynki kapitałowe
i papiery wartościowe.

Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k.
ul. Emilii Plater 53, XX p., 00-113 Warszawa
tel.:+48 22 520 4000
e-mail: anna.frankowska@weil.com
www.weil.com
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PwC

BZ WBK

PwC jest wiodącą globalną organizacją świadczącą
profesjonalne usługi doradcze, której celem jest budowanie
zaufania wśród społeczeństwa i rozwiązywanie istotnych
problemów. Korzystając z wiedzy i doświadczenia ponad
233 tysięcy pracowników w 157 krajach, PwC wspiera
klientów w zakresie audytu, doradztwa biznesowego,
podatkowego i prawnego. PwC prowadzi również projekty
technologiczne dzięki rozwiniętej praktyce doradztwa
w tym obszarze. W Polsce PwC zatrudnia ponad 3500
specjalistów i kadry wspierającej w ośmiu miastach: Gdańsku,
Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie,
Wrocławiu i Warszawie. Oferta PwC jest kierowana do firm
działających we wszystkich sektorach gospodarki – zarówno
do największych koncernów, jak i lokalnych przedsiębiorstw
rodzinnych.

Bank Zachodni WBK S.A. jest trzecią siłą sektora bankowego
w Polsce. W roku 2011 dołączył do międzynarodowej
Grupy Santander, która obsługuje ponad 100 mln klientów,
w 14 tysiącach oddziałów, w 30 krajach świata. Dzięki
różnorodności rynków jest jedną z największych grup
finansowych świata i największą instytucją finansową
w strefie euro.

Zespół ds. Rynków Kapitałowych PwC posiada bogate
doświadczenie w obsłudze transakcji wprowadzania spółek
na GPW w Warszawie, potwierdzone statusem Firmy
Partnerskiej GPW – Lidera Rynku Pierwotnego. Specjaliści
PwC uczestniczyli także w dyskusjach nad wdrożeniem do
krajowego systemu prawnego regulacji prospektowych. Są
uznanymi ekspertami w dziedzinie europejskich regulacji oraz
najlepszych praktyk rynkowych.

Departament Rynków Kapitałowych, działający w ramach
Pionu Globalnej Bankowości Korporacyjnej, świadczy
usługi bankowości inwestycyjnej przy procesach sprzedaży
akcji (nowej emisji i akcji istniejących), organizacji ofert
pierwotnych (IPO) oraz ofert wtórnych (SPO). Przeprowadza
również transakcje w formie przyśpieszonej budowy Księgi
Popytu (ABB) oraz doradza i uczestniczy w wezwaniach
na akcje. Bank Zachodni WBK od wielu lat jest jednym
z najaktywniejszych brokerów na rynku transakcji
kapitałowych. Zespół Departamentu Rynków Kapitałowych
posiada szerokie doświadczenie oraz kompetencje
w pozyskiwaniu kapitału poprzez emisję akcji i wprowadzanie
spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
W ostatnich 3 latach z sukcesem przeprowadził prawie 25
transakcji na łączną wartość ok. 9,5 mld zł.

Bank Zachodni WBK S.A.
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa
tel.: +48 22 523 4000,
email: pwcpoland@pl.pwc.com
www.pwc.pl/pl/rynki-kapitalowe
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Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
tel.: (+48 22) 782 9140
email: GBK.IPO@bzwbk.pl
www.bzwbk.pl
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BAKER McKENZIE

TRIGON DOM MAKLERSKI

Baker McKenzie jest jedną z największych kancelarii
prawnych na świecie zatrudniającą ponad 6000 prawników
w 77 biurach w 47 krajach świata. Biuro w Warszawie
powstało w 1992 roku i aktualnie zatrudnia ok. 100
prawników i doradców podatkowych. Baker McKenzie
świadczy kompleksowe usługi prawne m.in. w następujących
obszarach: rynki finansowe, fuzje i przejęcia, własność
intelektualna i nowoczesne technologie, nieruchomości,
infrastruktura, rozstrzyganie sporów, energetyka, partnerstwo
publiczno-prywatne, prawo handlowe, prawo podatkowe,
prawo konkurencji, prawo pracy oraz bankowość i finanse.

TRIGON to wiodąca grupa w bankowości inwestycyjnej
oraz zarządzaniu aktywami w Polsce. Od 1989 r. prowadzi
działalność na rynkach kapitałowych Polski oraz Europy
Środkowo-Wschodniej, będąc członkiem założycielem GPW.

Warszawskie biuro Baker McKenzie jest szczególnie dumne
ze swojego doświadczenia w obsłudze spółek giełdowych,
w tym przy prywatnych i publicznych ofertach akcji i obligacji,
przejęciach spółek giełdowych i kwestiach regulacyjnych.
Regularnie doradza spółkom giełdowym, ich zarządom,
radom nadzorczym i akcjonariuszom w zakresie ładu
korporacyjnego i obowiązków informacyjnych.
Baker McKenzie jest jedną z najczęściej rekomendowanych
kancelarii w Polsce i na świecie, o czym świadczy wysoka
pozycja zajmowana w prestiżowych rankingach, m.in.
Chambers, IFLR i Legal500.

Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
tel.: +48 22 4453314
e-mail.: konrad.konarski@bakermckenzie.com
www.bakermckenzie.com

Wartość transakcji przeprowadzonych przez TRIGON od
2010 r. to ok. 25 mld USD. TRIGON doradzał przy przejęciu
Polkomtela S.A. przez Spartan Capital Holdings sp. z o.o.
największej na polskim rynku transakcji dotyczącej sektora
telekomunikacyjnego o wartości 18 mld PLN. Jako pierwszy
w historii polski dom maklerski trafił do prestiżowych League
Tables. TRIGON to ponad 150 specjalistów: maklerów,
analityków, doradców inwestycyjnych, ekspertów ds. fuzji
i przejęć, rynków akcji i długu oraz corporate finance. TRIGON
współpracuje z największymi polskimi i międzynarodowymi
instytucjami finansowymi, kancelariami prawnymi oraz
funduszami private equity.
TRIGON Dom Maklerski to lider publicznych ofert akcji
i wprowadzania akcji do obrotu na GPW. W 2016 r.
wprowadził 5 spółek, w tym 3 łącznie z publiczną ofertą akcji,
a w 2015 r. otrzymał Nagrodę GPW „Złotego Byka”
za największą liczbę spółek wprowadzonych na GPW.
TRIGON TFI w latach 2014 i 2015 było nominowane
do nagrody „TFI roku Gazety Giełdy Parkiet”. TRIGON
to lider w rankingu transakcji M&A za ostatnie lata wg
Mergermarket, a w latach 2014 i 2016 był nominowany
do nagrody European M&A Awards in the CEE Financial
Adviser of the Year.

TRIGON Dom Maklerski S.A.
Plac Unii, Budynek B, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
tel.: +48 22 330 11 11
e-mail: recepcja@trigon.pl
www.trigon.pl
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Informacje zawarte w „Przewodniku dla emitentów giełdowych” nie stanowią porad prawnych lub finansowych. Publikacja została przygotowana z zachowaniem
najwyższej staranności i z wykorzystaniem kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Informacje zawarte w tym przewodniku są aktualne w chwili
opublikowania. Tezy zawarte w przedmiotowym poradniku są subiektywnymi poglądami autorów. Opublikowane rozwiązania nie mogą być również traktowane
jako oficjalne stanowiska oraz interpretacje firm / podmiotów powiązanych z autorami. W związku z powyższym, autorzy, konsultanci oraz redakcja nie ponoszą
odpowiedzialności prawnej za stosowanie w praktyce porad oraz rekomendacji zawartych w publikacji.
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