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Dziel i rządź, czyli słów kilka 
o oszczędzaniu, ryzyku i dywersyfikacji
Rozmowa z Peterem Grudniakiem, Prezesem Zarządu Ergo Pro

W naszym kraju oszczędzanie jest trochę takim mitem, który głosi, że jesteśmy za 
biednym społeczeństwem na odkładanie czegokolwiek na czarną godzinę. Okazuje się 
jednak, że oszczędzanie idzie nam coraz lepiej. Powoli rośnie świadomość dotycząca 
naszych dzisiejszych ekonomicznych decyzji i ich skutków w przyszłości. Oszczędzać 
można nawet bardzo małe kwoty, a one i tak w przyszłości przyniosą ogromną korzyść. 
Trzeba tylko oszczędzać z głową. Zapraszamy na rozmowę z Peterem Grudniakiem, 
który od 25 lat zajmuje się ubezpieczeniami w Polsce i w Niemczech.

Niektóre spółki potrafią 
zaskoczyć! Podsumowujemy 
sezon wyników
Rafał Irzyński, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Sezon wyników spółek za pierwsze półrocze 2015 r. już za nami. 
Przyjrzeliśmy się raportom spółek i przedstawiamy Wam takie, 
które nas szczególnie zaskoczyły. Część pozytywnie, ale również 
negatywnie. Zapraszamy. 

Capital Market Games 2015 za 
nami!
Relacja

Igrzyska Rynku Kapitałowego już na stałe wpisały się w kalendarz 
imprez sportowych. W tym roku mamy za sobą już trzecią edycję 
tej wyjątkowej imprezy. Tradycyjnie uczestnicy dopisali, udało im się 
również pobić kilka rekordów.
Zapraszamy do relacji z Zakopanego! 

Czy chiński smok się 
podniesie? 
dr Przemysław Kwiecień, CFA, Główny Ekonomista Domu 
Maklerskiego X-Trade Brokers

Chiny spokojnie można nazwać cudem gospodarczym. Do 
tej pory zawsze było tak, że co by się nie działo na rynkach 
światowych, chińska gospodarka zawsze się broniła. Dzięki 
temu, do tej pory wszyscy spali spokojnie. Aż do teraz. Czy 
to możliwe, aby dobra passa Chin wreszcie się skończyła?

Sukces w biznesie to nie tylko
mierzalne, wyniki finansowe
Wywiad z Dariuszem Miłkiem, Prezesem Zarządu CCC S.A.

CCC idzie jak burza z europejską ekspansją. Do tego, jego udział 

w rynku krajowym wciąż rośnie. W tym numerze rozmawiamy 

z Prezesem Zarządu CCC S.A. Dariuszem Miłkiem, który opowiada 

nie tylko o planach spółki na najbliższe lata, ale również zdradza 

kilka sekretów z bieżącej działalności. Zapraszamy. 
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Szanowni Czytelnicy,

W ostatnim czasie siłami Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i agencji ITBC ukazał się 
raport dotyczący trendów w relacjach inwestorskich prowadzonych przez polskie spółki 
giełdowe. Jest w nim rozdział poświęcony komunikacji spółek skierowanej do inwestorów 
indywidualnych. Wśród biorących udział w badaniu, aż 44% respondentów przyznało, że 
inwestorzy indywidualni nie interesują się ich spółkami. Tym właśnie argumentują dosyć wąski 
zakres komunikacji lub jej całkowity brak.
Niestety cytując klasyka „taki mamy rynek”. To nie Niemcy, czy Francja, gdzie jest wielomilionowa 
rzesza inwestorów indywidualnych, którzy wywierają bardzo realny i ciągły nacisk za spółki. 
To jest Polska, gdzie aktywnych inwestorów indywidualnych jest może kilkaset tysięcy 
(a może mniej). Tutaj zainteresowanie inwestorów indywidualnych trzeba sobie wywalczyć, 
a inwestycje w akcje, przedstawiciele spółek powinni reklamować niczym kupno jogurtów 

w supermarkecie. Akcje danej spółki są towarem jak każdy inny, a o uwagę nielicznych inwestorów indywidualnych trzeba 
konkurować jak na każdym innym rynku. Tutaj nie wolno czekać w swoim klimatyzowanym gabinecie aż może jakiś zabłąkany 
inwestor zadzwoni. W Polsce trzeba wyjść na rynek i złapać takie inwestora indywidualnego za rękaw i zainteresować go 
swoją spółką.
Znam przynajmniej kilka przykładów spółek, które z giełdowej przeciętności, dzięki bardzo systematycznym działaniom, ciągłej, 
wręcz agresywnej komunikacji z inwestorami indywidualnymi, potrafiły to zainteresowanie wywołać. Jest to jak najbardziej 
możliwe.
Spółki, które tego nie widzą i nie komunikują się, „bo nie ma zainteresowania”, będą jeszcze długie lata cierpieć na brak 
aktywności ze strony inwestorów indywidualnych.

Michał Masłowski
Redaktor Naczelny



Zgubny wpływ 
polityki na giełdę
MICHAŁ MASŁOWSKI
STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

Czekam na 25 października jak na zbawienie. 
I wcale nie o to chodzi, że lubię głosować. Nie 
chodzi też o to, że mam nadzieję na zwycięstwo 
swojej ulubionej partii politycznej. Bo nie mam.

Przedwyborcze obiecywanie gór złota

Czekam jak na zbawienie na koniec karuzeli 
obietnic wyborczych i politycznej walki o głosy 
wyborców. Chciałbym, aby posłowie, bez względu 
na to, która opcja polityczna będzie przy władzy, 
zamiast otwierać na swoim komputerze folder 

z przemówieniami wyborczymi, uruchomili Excela 
i zaczęli liczyć.

Póki co niestety jest tak, że w toku kampanii 
wyborczej zarówno obóz rządzący, który zaraz 
może przecież zostać opozycją, jak i aktualna 
opozycja, która może za chwileczkę zostać 
obozem rządzącym, całkowicie odlatują w swoich 
zarówno obietnicach wyborczych, jak i dziwnych 
pomysłach rzucanych często mediom od niechcenia 
w korytarzach sejmowych. A robią to często z gracją 
słonia w składzie porcelany, bez jakiejkolwiek 
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świadomości, jak ich zapowiedzi przekładają 
się na reakcję inwestorów i na koniunkturę 
wybranych branż na rynku kapitałowym. Robią 
to także w całkowitej niewiedzy i bez znajomości 
mechanizmów giełdowych. A wiadomo jak to jest, 
jak ktoś czegoś nie rozumie. Najczęściej jest tak, 
że się tego boi i woli tematu nie dotykać.

Skutki niewidoczne w krótkim terminie

Efekty takich nieprzemyślanych decyzji politycznych 
i wyborczych zagrywek będą widoczne, ale dopiero 
w dłuższym okresie. Wydaje się, że nikt z polityków 
nie rozumie tego dosyć misternego połączenia, 
związku przyczynowo skutkowego, w którym dobra 
wieloletnia koniunktura na giełdzie przełoży się 
na większe oszczędności przyszłych emerytów, 
a to z kolei zmniejszy obciążenia Państwa, które 
tym emerytom aż tak dużo nie będzie musiało 
dokładać. Przecież Polacy oszczędzają na 
emeryturę w OFE. OFE natomiast inwestują nasze 
pieniądze głównie na giełdzie. Od zeszłego roku 
nie mogą przecież inwestować w obligacje Skarbu 
Państwa. A zatem, im gorsza koniunktura giełdowa, 
im wyceny aktywów posiadanych przez OFE (czyli 
przez nas, przyszłych emerytów) są niższe, tym 
nasze emerytury również takie będą. Z danych 
podawanych przez ekonomistów, przy zmieniającej 
się demografii, nasze emerytury z ZUS-u będą 
na zastraszająco niskim poziomie. Jak do tego 
dołożymy jeszcze uboższą część z OFE, to okazuje 

się, że mamy gigantyczny problem, który Państwo 
będzie musiało w przyszłości rozwiązać. Przyjdzie 
nam się zmierzyć z kwestią armii niewiarygodnie 
ubogich emerytów, którzy zdominują polskie 
społeczeństwo i to już niebawem. To jednak 
z pewnością problem, których tych polityków, 
którzy aktualnie są u władzy najprawdopodobniej 
nie będzie już dotyczył, gdyż już dawno nie będą 
rządzić. A nie przepraszam, może ich dotyczyć, 
ale od tej drugiej strony. Oni też za krótszą lub 
dłuższą chwilę będą szli na emeryturę i na własnej 
skórze przekonają się o tragicznych skutkach swojej 
lekkomyślności. Tylko wtedy będzie już za późno.

Ukażmy branżę bankową za kryzys

Przykład numer 1 z ostatnich miesięcy, to różnego 
rodzaju pomysły polityków na opodatkowanie branży 
bankowej. To banki przecież w powszechnej opinii 
są odpowiedzialne za wysoki kurs franka, a przez 
to za problemy sporej części społeczeństwa, która 
jest zadłużona w szwajcarskiej walucie. To banki 
„dorobiły się” przecież miliardów złotych zysku, 
gdy reszta Polaków w trudzie i znoju pracuje za 
ułamek średniej krajowej. Co wobec tego mogą 
zrobić politycy w toku kampanii wyborczej? Mogą 
oczywiście zaproponować podatek od branży 
bankowej. Nic nie szkodzi, że podatek proponuje 
głównie opozycja, bo przecież tym razem jest 
spora szansa, tak jak napisałem powyżej, że ta 
opozycja stanie się opcją rządzącą. Podatek jest 
proponowany w najostrzejszej możliwej formie, czyli 
od aktywów bankowych (zamiast od pasywów, 
np. na wzór niemiecki). Wyliczenia pokazują, że 
moglibyśmy mieć około 5–6 mld zł wpływów rocznie 
z tego podatku. Jest to około 1/3 rocznych zysków 
sektora bankowego, a więc bardzo dużo.

Nikt w ferworze walki politycznej, nie przejmuje 
się długoterminowymi skutkami takiego podatku. 
Po pierwsze uderzy to w zmniejszoną akcję 
kredytową. Banki będą miały przecież miliardy 
złotych mniej, których nie będą mogły pożyczyć 

FELIETON
4/2015  7 

Polscy pos łowie powinni 
obowiązkowo, przed rozpoczęciem 
kadencji, zdać egzamin z ekonomii. 
Loter ia  przedwyborczych 
obietnic jest zupełnie oderwana 
od rzeczywistości, które mogą 
mieć katastrofalne konsekwencje 
w przyszłości. 



przedsiębiorcom. Przykład węgierski pokazuje, 
że ten efekt jest dosyć prawdopodobny. Węgrzy 
już planują przecież stopniowe wycofywanie się 
z tego podatku. Po drugie, propozycja takiego 
podatku uderzyła natychmiast w wycenę banków na 
giełdzie. Indeks WIG Banki od początku roku stracił 
około 17%. A przecież banki to istotny składnik 
portfela OFE, a więc oszczędności przyszłych 
emerytów. Tym drugim czynnikiem, zakładam, 
to już nikt kompletnie się nie interesuje. O wiele 
bardziej przecież chwytliwe i populistyczne jest 
hasło „Opodatkujmy branżę bankową. Niech krwawi 
kapitaliści podzielą się swoimi miliardami”, bo ono 
pozwala tu i teraz wygrać wybory. Co potem? 
A kogo to obchodzi?!

Ratujmy kopalnie!

Przykład nr 2 jest jeszcze bardziej drastyczny. 
Rząd, w przypływie chyba paniki, bo racjonalną 

decyzją nazwać się tego nie da, próbuje ratować 
przynajmniej część branży wydobywczej. Ciągłej 
kroplówki z kapitałem potrzebuje przecież Kompania 
Węglowa, Katowicki Holding Węglowy i ostatnio 
także niestety Jastrzębska Spółka Węglowa.

W opinii polityków branżę wydobywczą trzeba 
ratować, bo przecież są tam tysiące wyborców, 
których nie można zawieść na ostatniej 
wyborczej prostej. Zatem, choćby nie wiadomo 
co się działo, procesu zamykania kopalń przed 
wyborami rozpocząć nie wolno. Jaki jest pomysł 
na uzdrowienie tej branży? Choć może lepszym 
sformułowaniem byłoby „chwilowe podtrzymanie 
przy życiu”. Tworzy się Nową Kompanię Węglową 
i próbuje się ją zasilić pieniędzmi „narodowych 
championów”, czyli spółek Skarbu Państwa, które 
mają potężne zasoby gotówki. W grze są więc takie 
marki jak PGE, Tauron, Energa, Grupa Azoty, PKO 
BP, czy nawet PZU.

Interesujesz si  tradingiem?
Sprawd  nas!
LiveTrading
Do cz do Live Trading jako Klient TMS Brokers 
i uzyskaj mo liwo  konsultacji z prowadz cymi, 
dost p do szkole  specjalnych, rekomendacji 
wysy anych na bie co przez SMS oraz email.

Wejd  na stron  i zapisz si  na najbli szy webinar:
www.investmentuniversity.pl/kalendarz-szkolen

FELIETON
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Oczywistym jest, że rząd przed wyborami nie 
zaryzykuje masowych protestów górników, 
demonstracji, łącznie z paleniem opon, przed 
Urzędem Rady Ministrów. To byłoby niezwykle 
spektakularne i popularności by nie przysporzyło. 
A zabranie pieniędzy „obrzydliwie bogatym” 
spółkom? Na to, wydaje się, akceptacja społeczna 
jest. Poza tym, to bardzo skomplikowany mechanizm 
i mało który wyborca to rozumie (na szczęście 
Komisja Europejska rozumie i staje w poprzek całemu 
pomysłowi ratowania kopalń). Stracić mogą (jeżeli 
ta pomoc dojdzie do skutku), znowu akcjonariusze 
spółek publicznych, w tym my wszyscy bez wyjątku. 
Przecież akcje tak dużych spółek mają w zasadzie 
wszystkie OFE. Nasze emerytury po każdej z takich 
ewentualnych zapowiedzi ile która spółka musi się 
„dorzucić” do ratowania branży górniczej, maleją.

Maleją także wyceny portfeli inwestorów 
indywidualnych. Tak się czasem zastanawiam kogo 
jest w Polsce więcej. Górników, o głosy których 
Rząd tak zaciekle (i bez sensu, bo tego się nie 
da zrobić) zabiega, czy inwestorów, którym lekką 
ręką dzień po dniu zabiera pieniądze. Wydaje 
się, że mimo wszystko inwestorów giełdowych. 
Różnica jest taka, że górnicy mogą i potrafią głośno 
protestować, paląc opony na ulicach, a inwestorzy 
raczej tego robić nie będą.

Obligacje z OFE, podatek od kopalin i inne

Jak się dłużej zastanowić to przykładów tego jak 
politycy kopią, w imię doraźnych korzyści i tak 
słabo funkcjonujący rynek kapitałowy w Polsce, 
jest więcej. Żeby nie było wątpliwości, nie mam na 

FELIETON
4/2015  9 

©
 la

ss
ed

es
ig

ne
n 

– 
Fo

to
lia

.c
om



myśli jakości infrastruktury, tylko wybitnie marną 
koniunkturę.

Jak inaczej nazwać zabranie obligacji o wartości 
150 miliardów złotych będących w posiadaniu 
OFE? Rząd w jednej sekundzie zmniejszył deficyt 
budżetowy o owe 150 miliardów. Ta korzyść dla 
budżetu była odczuwalna natychmiast. Zabrał nam 
prawdziwą gotówkę, a będąc bardziej precyzyjnym 
zdjął z siebie obowiązek oddania nam pieniędzy 
i zamienił je na wirtualny zapis w bazie danych 
w ZUS-ie. Efektu jakim jest osłabienie roli OFE 
chyba żaden z polityków nie przewidział. A teraz, gdy 
w OFE zostało raptem 2,5 mln osób (zamiast około 
12 milionów), zostały one wskutek tego pozbawione 
ciągłego przypływu gotówki i ich oddziaływanie na 
koniunkturę giełdową się zmniejszyło, to dopiero 
widać, jak znaczącym były graczem.

A podatek od kopalin, który płaci w Polsce tylko 
KGHM? Nie neguję w tym miejscu zasadności 
takiego podatku, ale sytuacja, gdy płaci go tylko 
jednak firma, a jego wysokość jest taka, że 
zasadność prowadzenia działalności w Polsce 
przez KGHM staje pod znakiem zapytana, powinien 
dać do myślenia, że jednak coś z tym podatkiem 
jest nie tak. Nie da rady opodatkować spółki tak, 
aby się dusiła i jednocześnie czerpać korzyści 
z wysokich dywidend. A przecież KGHM to też 
składnik portfeli OFE, czyli po części własność 
przyszłych emerytów.

Przykładów, o nieco mniejszym kalibrze można by 
mnożyć. Przykładowo, są to wypowiedzi różnych 
posłów, że podatek bankowy tak, ale za to od 
2017 r., innym razem, że od 2018 r. A to z kolei 
przypadkowa wypowiedź, że po wyborach podatek 
od kopalin zostanie zrewidowany (jednorazowa 
reakcja kursu KGHM +11%). Wypowiedzi kompletnie 
bez zobowiązań, kompletnie nic nie znaczące, a za 
to z ogromnym skutkiem na notowania giełdowe.
W takich sytuacjach czasami wydaje mi się, że 
nasi posłowie powinni mieć zdany jakiś egzamin 

z ekonomii, powinni przejść jakiś choćby prosty 
kurs zaraz na początku każdej kadencji sejmu. 
Inaczej skutek jest taki, że oni po prostu nie zdają 
sobie sprawy z wagi słów, które wypowiadają.

Jeszcze pół biedy, gdy są to jedynie niewinne, 
rzucane na wiecach wyborczych hasła, które co 
prawda ekonomicznego sensu nie mają, ale nikt 
o zdrowych zmysłach nie traktuje ich poważnie. Ot 
taki przedwyborczy taniec polityków, których słowa 
nie mają potem pokrycia w niczym. W szczególności 
najmniej poważnie traktuje się słowa tych, którzy 
raczej będą polityczną opozycją.

Niestety sytuacja przestaje być zabawna, gdy do 
głosu dochodzą politycy, którzy są przy władzy lub 
zaraz mogą być przy władzy, a o ekonomii mają 
wyjątkowo marne pojęcie. A zdaje się, że z taką 
sytuacją mamy do czynienia obecnie.

Nie ma co prawda widoków na to, że sytuacja się 
zmieni po wyborach. To co każe mieć nadzieję, na 
trochę lepszą sytuację po wyborach, to to, że jak 
już miejsca w parlamencie zostaną rozdzielone, 
to posłowie przestaną rzucać w powietrze kolejne 
absurdalne pomysły, nieco twardziej staną na dwóch 
nogach i zaczną częściej zaglądać do Excela, 
patrząc na ewentualne skutki swoich decyzji. Niech 
już będzie po wyborach. 

FELIETON
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Sukces w biznesie to 
nie tylko mierzalne, 
finansowe wyniki
WYWIAD Z DARIUSZEM MIŁKIEM,
PREZESEM ZARZĄDU CCC SA fo
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Rafał Irzyński, Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych: W ostatnich latach 
kapitalizacja CCC zwiększyła się wielokrotnie 
i obecnie oscyluje wokół 6,5 mld zł. Czy 
zainteresowanie spółką ze strony funduszy 
zagranicznych nadal rośnie?

Dariusz Miłek, Prezes Zarządu CCC S.A.: 
Rośnie i nie powinno to nikogo dziwić. Inwestorzy 
zawsze szukają zyskownych spółek o jasnej, 
przejrzystej strategii, które już osiągnęły sukces 
i nadal są rosnące. Dlatego na każdej zagranicznej 
konferencji inwestorskiej, na której się pojawiamy, 
mamy wypełniony kalendarz spotkań na cały 
dzień, regularnie w Polkowicach odwiedzają 
nas zarządzający chcąc zobaczyć „na żywo” 
fabrykę butów i centrum logistyczne a każde 
„roadshow” zagraniczne spotyka się z bardzo 
dużym zainteresowaniem. 

Tempo rozwoju CCC jest imponujące. W jakim 
miejscu i jaką skalę biznesu spółki wyobraża 
sobie Pan za 10 lat? 

Bardzo nie lubię takich pytań. Nie mam pojęcia, 
gdzie będę za 10 lat, bo nie wiem jak będzie wyglądał 

rynek. Jedno jest pewne – chcę mieć wtedy 
na rynku pozycję lepszą niż konkurencja i chcę 
być liderem w branży – w udziałach rynkowych, 
zyskowności, efektywności działania. Chcemy 
po prostu być najlepsi. Dziś już jesteśmy liderem 
w Europie Środkowej, za 10 lat myślę że powalczę 
o pozycję lidera w całej Europie. 

Spółka zamierza zawojować rynek niemiecki. 
Jak duża ma być sieć sklepów CCC u naszych 
zachodnich sąsiadów?

Dziś trudno mówić o zawojowaniu – raczej 
o budowaniu przyczółków. Po pierwszych dwóch 
latach wiemy, że to trudny rynek a jednak nadal 

(...) Nie mam pojęcia, gdzie będę za 10 
lat, bo nie wiem jak będzie wyglądał 
rynek. Jedno jest pewne – chcę mieć 
wtedy na rynku pozycję lepszą niż 
konkurencja i chcę być liderem 
w branży – w udziałach rynkowych, 
zyskowności, efektywności działania 
(...)
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uważamy, że jest szalenie atrakcyjny. Zamierzamy 
otwierać tam ok. 30-50 sklepów co roku. Docelowo 
widzimy tam możliwość posiadania nawet 1000 
sklepów, zająć to może jednak – kilkanaście lat. 

Jakie są obecne plany ekspansji zagranicznej 
po nieudanej próbie zaistnienia w Turcji? 
Czy CCC skoncentruje się teraz głównie na 
niemieckim rynku? 

Nasze plany się nie zmieniły – idziemy z całą 
mocą z ekspansją w krajach Europy Środkowej 
– od krajów bałtyckich, poprzez Polskę , Czechy, 
Słowację i Węgry aż po kraje południowo – 
wschodniej Europy – Rosję, Bułgarię, Słowenię 
i Chorwację. Te kraje to dzisiaj ponad 90% 
przychodów Grupy, Niemcy i Austria tylko 8%. 
Nie planujemy wchodzenia na żadne nowe rynki – 
naszym akcjonariuszom obiecaliśmy, że tak długo 
jak rynek niemiecki i austriacki nie będą zyskowne, 

tak długo nie zaczniemy ekspansji na inne rynki 
Europy Zachodniej, a rynek rosyjski i ukraiński 
oceniam jako nadal zbyt ryzykowny. 

Trzon przychodów grupy nadal pochodzi 
z rynku polskiego. Czy sprzedaż obuwia 
w naszym kraju nadal ma szanse rosnąć?

Rynek rośnie powoli. To CCC „wyrywa” coraz 
większe udziały rynkowe konkurencji. Dzisiaj 
szacujemy nasz udział rynkowy na 19-20% 
w krajowym rynku obuwniczym. Chcielibyśmy by na 
koniec 2017 roku CCC miało w Polsce 25% udziału 
w rynku a patrząc na plany ekspansji i projekty 
które mam na biurku jest to na pewno możliwe. 

Spółka wskazywała, że potencjalnym 
czynnikiem ryzyka jest zdolność 
zabezpieczenia dostaw. W jakim tempie CCC 
zwiększa kooperację z polskimi dostawcami?
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Nie obawiamy się o krajowe moce produkcyjne. 
Fabryka CCC zlokalizowana w Polkowicach, to 
największa fabryka butów skórzanych w Europie, 
możemy w niej produkować do 3 milionów par 
butów rocznie. Mamy również podpisane umowy 
z 19 mniejszymi zakładami produkcyjnymi w Polsce 
i w najbliższych latach nie ma najmniejszego 
zagrożenia związanego z produkcją. 

Skąd pomysł na przejęcie sklepu 
internetowego eobuwie.pl? Co ma przynieść 
ta akwizycja grupie?

Mówiąc „eobuwie.pl” musimy mieć na uwadze, że 
ta spółka to nie tylko sprzedaż butów przez internet 
i nie tylko w Polsce. To może robić praktycznie każdy. 
Natomiast Eobuwie.pl SA to bardzo zyskowna, 

multibrandowa platforma e-commerce obecna 
w pięciu krajach (Polska, Czechy, Słowacja, Niemcy, 
Rosja) o zawrotnym tempie wzrostu przychodów, 
posiadająca zarejestrowane domeny w kilkunastu 
krajach europejskich, gotowych do „odpalenia” 
praktycznie od zaraz. Ta akwizycja to zarówno atak, 
jak i obrona. Element ofensywny, jak i defensywny 
naszej strategii. Ofensywny, bo zwiększamy przez 
to skokowo ilość klientów i zdobywamy nowy kanał 
dystrybucji. Defensywny, bo zabezpieczamy się 
przed odwrotem klientów od tradycyjnego handlu 
detalicznego. Gdy za kilka lat ktoś powie, że 
handel detaliczny ma przyszłość tylko w internecie, 
odpowiem – Internet to ja. 

Za eobuwie.pl CCC zapłaci 130 mln zł za 
75% udziałów. Jak ocenia Pan atrakcyjność 
wynegocjowanej kwoty?

Widział Pan kiedyś żeby dobre spółki można było 
kupić „okazyjnie” albo „za grosze”? Ja raz, w 2009 
roku, ale taki kryzys i taka przecena zdarza się raz 
na pięćdziesiąt lat. Dobre, zyskowne i rosnące spółki 
były, są i będą lepiej wyceniane niż spółki przeciętne 
– to przecież oczywiste. Ta kwota (130 milionów) za 

(...) Nigdy nie obiecywaliśmy 
akcjonariuszom wysokiej stopy 
dywidendy – jesteśmy spółką 
wzrostową i gdzie indziej akcjonariusz 
czerpie wartość z posiadanych akcji 
CCC (...)
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74,99% udziałów to wycena przy założeniu EBITDA 
w roku 2015 na poziomie 15 milionów PLN. Jesteśmy 
przekonani, że EBITDA znacząco przekroczy 20 mln 
PLN a wtedy będziemy mówili o wartości transakcji 
dużo powyżej 200 milionów PLN. I to również będę 
uważał za atrakcyjną wycenę. 

Na 2015 rok celem zarządu jest 40% wzrost 
przychodów i rentowność netto na poziomie 
10%. Czy dobrze czuje się Pan z wykonaniem 
tej prognozy po wynikach I półrocza?

Z rentownością powinniśmy dać sobie radę, co do 
przychodów to z powodu przesunięcia części otwarć 
i niższej od oczekiwanej sprzedaży w Niemczech 
i w Austrii raczej dzisiaj celujemy w 30%.

Wskaźnik wypłaconej dywidendy do 
kursu akcji jest niski. Czy zamiarem jest jej 
systematyczne zwiększanie, czy może lepiej 
przeznaczyć zyski na większe inwestycje 
w rozwój? 

Nigdy nie obiecywaliśmy akcjonariuszom wysokiej 
stopy dywidendy – jesteśmy spółką wzrostową 
i gdzie indziej akcjonariusz czerpie wartość 
z posiadanych akcji CCC. Utrzymamy jednak 
politykę dywidendową i będziemy wypłacać od 
33% do 66% zysku skonsolidowanego w postaci 
dywidendy, nie ma natomiast mowy w najbliższych 
latach o zwiększeniu tej proporcji. 
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Na koniec pytanie o Pana hobby, ale jednak 
bardzo związane z CCC. Jaki wpływ na biznes 
spółki ma sponsoring profesjonalnej drużyny 
kolarskiej? Jakie są dalsze plany związane 
z drużyną?

Po pierwsze, kolarstwo jest jednym z najbardziej 
nośnych reklamowo sportów. Moi zawodnicy 
jeżdżą w kilkudziesięciu wyścigach rocznie, są 
widoczni w telewizji, świetnie wyglądają na trasie, 
walczą i mają wyniki. Kosztuje nas to nie więcej 
niż kilkanaście milionów złotych rocznie i są to 
bardzo rozsądnie marketingowo zainwestowane 
środki. Nie zamierzamy zwiększać znacząco tego 

budżetu, myślę że będzie to stanowiło zawsze ok. 
0,5-0,7% przychodów rocznych spółki. 

Po drugie, sukces w biznesie to nie tylko mierzalne, 
twarde, finansowe wielkości. Są tez cele, które 
należy rozpatrywać w kategoriach prestiżowych – 
a mam takie dwa. Chcę by CCC było w przyszłym 
roku w WIG-u 20 i chcę, by moja drużyna CCC 
Sprandi Polkowice pojechała na Tour de France. 
Osiągnięcia obu tych celów proszę nam życzyć! 

fo
t. 

M
ar

iu
sz

 K
ry

si
ak



Złoto nie płaci 
dywidendy, ale 
też nie może 
zbankrutować, czyli 
o sensie inwestowania 
w metale szlachetne
ANNA SKOPOWSKA
STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

Obserwowane w ostatnim czasie spadki cen 
surowców i zawirowania w światowej gospodarce 
zwróciły uwagę szerokiej publiczności na rynek 
złota. Analitycy wyprzedzają się w prognozach 
cen uncji i debatują nad sensem inwestycji w ten 
kruszec. Dlaczego wywołuje on tyle emocji i skąd 
wzięła się jego historyczna wartość? 

Szacuje się, że złoto odkryto jakieś 6 tysięcy lat temu. 
W starożytności był najwartościowszym z metali, 
cenionym za swą trwałość i walory estetyczne. Złoto 
zdobiło komnaty i szaty władców, dłonie dobrze 
sytuowanych kobiet i przez lata stanowiło środek 
płatniczy. O złoto toczono wojny, rozpoczynano 
dalekie podróże, pojawiało się w legendach, 
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baśniach i sztuce. Było także jednym z powodów 
rozwoju nauki znanej obecnie jako chemia, gdyż 
celem pradawnych alchemików obok wynalezienia 
panaceum i eliksiru nieśmiertelności było odkrycie 
kamienia filozoficznego – substancji zamieniającej 
ołów w złoto.

Złoty skarb

Wartość złota wynika z chęci ludzi do jego 
posiadania. Różne kultury uznawały różne rzeczy 
(jak np. muszle, czy duże kamienie) za wartościowe 
w innych momentach historii. W przypadku złota, 
popyt na nie miał kilka przyczyn. Jest po prostu 
atrakcyjne i od początku cenione za walory wizualne. 
Około 50% światowego popytu generowane jest 
przez branżę jubilerską. Ponadto jest traktowane 
jako przechowalnia kapitału. Nadaje się do tego 
głównie z dwóch względów. Jest relatywnie 
rzadkie. Z jednej strony na tyle popularne, że 
znane w większości krajów i kultur, z drugiej 
ograniczone w stopniu, który sprawia, że popyt 
zawsze przewyższa podaż. Nie ulega zepsuciu 
ani nie rdzewieje. Te cechy sprawiają, że jest 
przydatnym, trwałym i wytrzymałym magazynem 

wartości i prawie zawsze będzie akceptowane. 
Łatwa rozróżnialność, trwałość, nie wchodzenie 
w reakcje chemiczne, plastyczność i wystarczające 
zasoby spowodowały, że złoto było doskonałym 
materiałem na pieniądz.

Waluta

Przez większość XVII-XX wieku, pieniądz papierowy 
emitowany przez rządy narodowe musiał być 
denominowany w stosunku do złota. W systemie 
monetarnym zwanym parytetem złota, pieniądz był 
odpowiednikiem określonej wagi złota. Emitenci 
gwarantowali wykupienie wydanych pieniędzy za 
złoto. Handel międzynarodowy wprowadzony był 
przy jego wykorzystaniu, stąd kraje musiały posiadać 
rezerwy kruszcu zarówno z ekonomicznych, jak 
i politycznych względów. Taki system cechowała 
stosunkowo duża stabilność, jako że podaż złota 
była powodowana głównie odpływem dużych jego 
ilości lub odkryciem nowych złóż. Rządy nie mogły 
manipulować ilością pieniędzy w obiegu, bo złota 
nie można dodrukować, czy sztucznie wpływać na 
jego kurs. Jest też trwałe, prawie niezniszczalne, 
akceptowalne i rozpoznawalne odkąd tylko zostało 
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odkryte. System ten miał swoje lepsze i gorsze dni. 
Część krajów wyłamywała się z niego, dwie wojny 
światowe i kryzys gospodarczy namieszały w świecie 
finansów. W 1944 r. w Bretton Woods podpisano 
porozumienie, którego celem było doprowadzenie 
do stabilizacji kursów i wymienialności walut krajów 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego na złoto. 
Kraje, które podpisały porozumienie zobowiązały się 
do utrzymywania wartości swoich walut wobec dolara 
(wahania kursu mogły wynosić 1%) i równowartości 
w złocie. Tym samym amerykański dolar stał się 
walutą międzynarodową o znaczeniu globalnym. 
W 1973 r. system załamał się, kiedy Richard Nixon 
zadecydował o zaprzestaniu wymienialności dolara 
na złoto. Stanom Zjednoczonym brakowało złota 
koniecznego do zabezpieczenia całej waluty jaką 
wydrukowano, a wydrukowano ze względu na 
dynamiczny rozwój handlu międzynarodowego. 
Rósł popyt krajów na rezerwy walutowe, które 
z powodu płynności częściej były gromadzone 
w dolarach aniżeli w złocie. Tutaj tkwił główny 
problem ze złotem. Okazało się, że nie jest 
możliwe jednoczesne utrzymywanie sztywnego 
kursu walutowego, niezależnej polityki pieniężnej 
i swobody przepływu kapitału. 

Współcześnie, nie ma kraju, w którym wymaga 
się, aby wszystkie emitowane przez niego 
pieniądze znajdowały pokrycie w rezerwach złota. 
Niemniej jednak, kraje wciąż magazynują ogromne 
pokłady złota na wypadek inflacji, czy innej klęski 
gospodarczej, co roku zwiększając swoje rezerwy. 

Uniwersalny kruszec

Złoto jest jednym z najbardziej śledzonych 
i najczęściej handlowanym z surowców. Oprócz 
celów monetarnych jest wykorzystywane 
w medycynie, jubilerstwie i elektronice. Wraz 
z rozwojem technologii i dostępności rynku 
Forex, inwestorzy mogą zawierać transakcje na 
rynku walutowym. Wielu wykorzystuje złoto do 
celów inwestycyjnych, albo jako hedge przeciw 

inflacji czy recesji. Jego cena wyrażana jest 
w dolarach amerykańskich (rys. 1), a ustalana 
przez 11 największych instytucji finansowych nim 
handlujących jak m.in. Barclays Bank, Bank of 
China, Goldman Sachs International czy HSBC.

1. Ceny złota w dolarach

Źródło: www.quandl.com/data/LBMA/GOLD-Gold-Price-London-
Fixing

Obserwując historyczne ceny złota widać wpływ 
wydarzeń na świecie na zmiany jego notowań. 

1973-1976 – lata ogromnej recesji w Stanach 
Zjednoczonych, 4-krotny wzrost cen ropy (droga 
ropa = inflacja) i 15% spadek produkcji złota. 

Koniec lat 70-tych – czas, kiedy złoto podrożało 
ponad 3-krotnie. MFW podjął decyzję o odbudowie 
zapasów złota, zwiększała się inflacja w USA, 
zaobserwowano duże zapotrzebowanie na złoto 
z Bliskiego Wschodu, spopularyzowano instrumenty 
pochodne oparte na złocie, wprowadzono stan 
wojenny w Iranie, a sytuacja polityczno-gospodarcza 
na świecie pogarszała się. Rosły napięcia polityczne 
na linii wschód-zachód, a USA wstrzymało aukcje 
złota. 

Początek lat 80-tych – działania podjęte w celu 
ustabilizowania sytuacji gospodarczo-politycznej 
zaczęły przynosić skutki. Spadała inflacja w Stanach 
Zjednoczonych, FED podniósł stopy procentowe, 
wzrosło zaufanie do dolara. Spadł popyt na złoto 
ze strony krajów rozwijających się.
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Od tego czasu cena kruszcu oscylowała około 
$400 za uncję aż do końca XX wieku, kiedy to 
Wielka Brytania ogłosiła, że planuje wyprzedaż 
krajowych rezerw. 

W nowym milenium ceny złota zostały wywindowane 
do historycznych szczytów, na co wpływ miały 
m.in.:

a. atak terrorystyczny na WTC 11 września 2001 r.
b. inwazja USA na Irak,
c. słaby dolar,
d. Irański program nuklearny,
e. światowy kryzys finansowy,
f. zagrożenie funkcjonowania strefy euro, w tym 

sprawa Grecji,
g. napięta sytuacja w Libii, Egipcie, na Ukrainie.

Powyższa analiza pozwala stwierdzić, że cena złota 
napędzana jest przez kilka głównych czynników, 
wymienionych już wcześniej czyli:

a. rezerwy walutowe tworzone przez banki 
centralne,

b. kurs dolara. Cena złota jest zazwyczaj odwrotnie 
skorelowana z ceną kursem amerykańskiej 
waluty. Kiedy dolar umacnia się względem 
najważniejszych walut, ceny towarów spadają. 
Kiedy się osłabia – zazwyczaj rosną. Wynika to 
z faktu, że handluje się nimi na międzynarodowych 
rynkach, a płaci się w amerykańskiej walucie. 
Inwestorzy zagraniczni muszą zatem najpierw 

kupić dolary. Im dolar jest tańszy, tym większą 
siłę nabywczą posiadają zagraniczni inwestorzy 
i mogą oni kupić więcej, co z kolei powoduje 
wzrost ceny. Podobna zależność działa w drugą 
stronę. Ponadto wartość dolara słabnie w czasie 
kryzysu, czy zawirowań gospodarczych, a wtedy 
inwestorzy zwracają swoją uwagę w stronę złota, 
jako bezpieczniejszego aktywa,

c. chęć ochrony kapitału – traktowany jako 
zabezpieczenie przed dewaluacją waluty, inflacją 
i deflacją, a także niestabilnością polityczną. Nic 
tak nie pomaga cenie złota jak wojna,

d. podaż, czyli zasoby złota,
e. światowy popyt na wyroby jubilerskie 

i przemysłowe.

W inwestowaniu nie można ignorować wpływu 
psychologii człowieka. Najlepsze czasy dla złota szły 
w parze ze strachem i niepewnością, a te z kolei były 
powodowane recesjami gospodarczymi i kryzysami 
politycznymi. Złoto jest dobrym zabezpieczeniem 
przed inflacją, ale na pewno nie jedynym. Surowce 
ogółem zyskują na wartości, kiedy inflacja szaleje. 
Można więc próbować inwestowania w surowiec 
jako taki, instrumenty pochodne, ETF-y, albo spółki 
wydobywcze, w przypadku których kluczem są 
niskie koszty produkcji. Jedyne czego nie chcesz 
w czasie inflacji to siedzieć na gotówce i patrzeć 
jak zjada ona wartość Twoich pieniędzy. 

Co jednak o złocie uważa, znany chyba wszystkim, 
inwestor i drugi najbogatszy człowiek świata – 
Warren Buffet? Nie inwestuje w nie i nie zamierza, 
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z uwagi na zasady inwestycyjne jakimi się kieruje. 
Jedną z podstawowych jest użyteczność tego, w co 
ma włożyć pieniądze. Nie interesują go firmy, które 
niczego nie produkują, a których akcje kupowane 
są w nadziei że w przyszłości będą więcej warte. 
Złoto ma jego zdaniem dwie wady: niczego 
nie produkuje i nie ma dużego zastosowania. 
Oczywiście, jest wykorzystywane chociażby 
w jubilerstwie, czy elektronice, jednak popyt w tych 
sektorach jest mocno ograniczony. Jego zdaniem 
większy sens ma inwestycja choćby w ziemię, 
która przyniesie plon czy spółki, które wypłacą 
dywidendę. Z drugiej strony złoto nie jest jedynym 
metalem szlachetnym. Platyna i srebro w dużo 
większym stopniu wykorzystywane są w przemyśle. 
Platyna przede wszystkim w rozwijającym się 
sektorze motoryzacyjnym, srebro natomiast na 
szeroką skalę w medycynie i elektronice. Złoto 
nie spełnia wymogów przydatności Buffeta. Nie 
jest niezastąpione, jak w wielu przypadkach 
jest srebro. Tworzy biżuterię, która jednak nie 

ma żadnego praktycznego zastosowania. Jego 
cena zależna jest w dużej mierze od polityki USA 
i często nieprzewidywalnych wydarzeń na świecie. 
W związku z tym, jego zdaniem nie jest dobrym 
materiałem na inwestycje. 

Metale szlachetne oferują unikalną ochronę 
inflacyjną, nie niosą ryzyka kredytowego, mają 
ograniczoną podaż – nie można ich dodrukować. 
Są pewnym rodzajem ubezpieczenia od przewrotów 
politycznych. Z punktu widzenia teorii inwestycji 
są także nisko lub negatywnie skorelowane 
z innymi klasami aktywów takich jak akcje, czy 
obligacje. Oznacza to, że nawet niewielki procent 
metali szlachetnych w portfelu zmniejszy jego 
zmienność, jak i ryzyko. Należy jednak uważać na 
zmienność tych surowców, bo pozostawione same 
sobie mogą doprowadzić do dużych strat. Warto 
traktować je raczej jako dodatek, przemyślany 
element dywersyfikacji portfolio niż główny cel 
inwestycyjny.  

źródło: Stooq.pl



http://www.sii.org.pl/8867/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-inwestorow-obi-2015.html


Czy warto badać 
otoczenie spółki?
ADRIAN MACKIEWICZ,
STOWARZYSZENIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

Analiza fundamentalna składa się kilku 
etapów, które można przeprowadzać 
niezależnie od siebie. Najczęściej stosuje 
się analizę finansową, czyli mówiąc w skrócie 
analizę osiągniętych przez spółkę wyników 
finansowych (chociaż należy zauważyć, 
że zakres analizy finansowej jest nieco 
szerszy). Powstaje zatem pytanie, czy 
warto wychodzić z analizą poza zakres 
sprawozdania finansowego?

Celem analizy fundamentalnej jest ustalenie 
prawdziwej wartości przedsiębiorstwa. Ta metoda 
analizy instrumentów finansowych bazuje na 
założeniu, że cena rynkowa spółki odbiega od 
jej wartości fundamentalnej. Dlatego inwestor 
posługujący się analizą fundamentalną dąży do 
wyceny firmy (czy też innego waloru finansowego), 
a następnie porównuje otrzymany wynik z bieżącą 
wyceną rynkową. Na takiej podstawie podejmuje 
decyzję inwestycyjną. Jednak inwestor indywidualny 
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bardzo rzadko kończy analizę fundamentalną 
na wycenie, w przeważającej większości do 
podjęcia decyzji inwestycyjnej sugeruje się 
wspomnianą już analizą wyników finansowych 
i oceną przyszłych perspektyw. Nie należy się temu 
dziwić, aby przeprowadzić odpowiednią wycenę 
przedsiębiorstwa należy bardzo dobrze znać branżę 
i samą spółkę, przeprowadzić prognozę przyszłych 
wyników, czy chociażby dobrać odpowiednie stopy 
dyskontowe. Do tego potrzebna jest specjalistyczna 
wiedza i doświadczenie, których nie wymaga się 
od inwestorów indywidualnych.

Analiza fundamentalna krok po kroku

Przypomnijmy, z jakich etapów składa się analiza 
fundamentalna:

1. Analiza makroekonomiczna
2. Analiza sektorowa
3. Analiza sytuacyjna spółki
4. Analiza finansowa
5. Wycena akcji

Wymienione powyżej etapy zostały przedstawione 
w kolejności, w jakiej powinna być dokonywana 
pełna analiza fundamentalna. Jak się okazuje, 
inwestorzy najczęściej zaczynają analizę bliżej 
jej końca niż początku (analiza finansowa jest 
dopiero czwartym etapem). Przyjrzyjmy się jednak 

wcześniejszym etapom analizy fundamentalnej, 
szukając odpowiedzi na pytanie, czy warto badać 
otoczenie spółki.

Analiza makroekonomiczna

W tym etapie można pokusić się o dodatkowe 
wyszczególnienie analizy globalnej, która oczywiście 
też jest analizą makroekonomiczną, ale zwraca 
uwagę na jej światowy aspekt. Jest to szczególnie 
ważne w dobie postępującej globalizacji. Od wielu 
lat obserwujemy wpływ największych gospodarek 
czy giełd na świecie na mniejsze parkiety, w tym na 
Polskę. Bessa na jednym rynku (na przykład w USA) 
może pociągnąć za sobą spadki na innych giełdach, 
pomimo faktu, że w naszej ocenie miałyby one 
mocne fundamenty. Jesteśmy też tego świadkami 
obecnie, kiedy czarnym łabędziem („black swan” 
– nagłe i niespodziewane wydarzenie, które ma 
kluczowy wpływ na sytuację) okazały się Chiny 
i gwałtowna przecena na tamtejszym rynku oraz 
postępujące spowolnienie gospodarki. Głównie 
to wydarzenie pociągnęło światowe giełdy w dół. 
Warto też zaznaczyć, że w Polsce za połowę obrotu 
na giełdzie odpowiadają instytucje zagraniczne, 
które w dużej mierze patrzą na to, co dzieje się 
na świecie, a niekoniecznie skupiają się tylko na 
Polsce, która w ich oczach należy do regionu 
rynków wschodzących („emerging markets”). Morał 
z tego jest taki, że warto brać pod uwagę globalne 
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czynniki, które mogą wpływać na wyceny rynkowe 
spółek.

Przechodząc o szczebel niżej, mamy analizę 
makroekonomiczną, tutaj już rozumianą jako ocena 
stanu i perspektyw rozwoju samej gospodarki, 
w której inwestujemy. Interesować nas tu będzie 
ocena zarówno sytuacji gospodarczej, jak 
i politycznej. Można tu wyszczególnić badanie 
czynników niemierzalnych, jak chociażby polityka 
podatkowa, infrastruktura, a także podstawowych 
wskaźników ekonomicznych (PKB, inflacja, stopy 
procentowe, bezrobocie, PMI, itp.). Warto przy 
tym zidentyfikować i poddać dokładniejszej 
analizie czynniki, które szczególnie wpływają na 
badaną spółkę (na przykład w przypadku spółek 
odzieżowych mogą nas interesować zmiany 
sprzedaży detalicznej, czy zmiany kursu walut).

Analiza sektorowa i sytuacyjna

Analiza sektorowa, określana również analizą 
branżową, skupia się na badaniu konkretnego 
obszaru, sektora gospodarki. Jej celem jest 
odpowiedź na te same pytania co analiza 
makroekonomiczna, ale w mniejszej skali, czyli jaki 
leży potencjał przed badaną branżą. Przykładowe 
elementy jakie można poddać analizie to tempo 
rozwoju branży, zidentyfikowanie w jakiej jest fazie 
rozwoju, określenie sezonowości, podatności na 
dekoniunkturę, czy zależność od regulacji prawnych. 

Analiza sytuacyjna jest uzupełnieniem analizy 
sektorowej i wchodzi już w zakres badania 
konkretnej spółki. Jej celem jest zbadanie pod 
względem kryterium niefinansowym, jakościowym. 
W pewnym sensie można powiedzieć, że polega 
ona na umiejscowieniu badanej spółki w branży 
i określenie jej pozycji. Analizie tej podlega na 
przykład strategia spółki czy uwarunkowania 
rynku, na którym działa. Często wykorzystywanymi 
narzędziami takiej analizy są macierz BCG, analiza 
SWOT czy też analiza pięciu sił Portera.

Zatem warto, czy nie warto?

Pierwsze etapy analizy fundamentalnej mogą pomóc 
w podjęciu decyzji, czy wchodzić na rynek czy 
może lepiej poczekać na odwrócenie koniunktury. 
Wyciągnięte wnioski mogą wskazać, kiedy należy 
być nadzwyczaj czujnym podczas podejmowania 
decyzji inwestycyjnych, a być może rozsądnym 
byłoby angażowanie mniejszego kapitału. 
Analiza sektorowa pozwala na zidentyfikowanie 
perspektywistycznej branży, aby później znaleźć 
perełkę inwestycyjną. Poza tym zawsze warto 
stosować wszelkie możliwe środki, aby zwiększyć 
swoje szanse na udaną transakcję. 

Szerzej temat analizy fundamentalnej zostanie 
poruszony na tegorocznej konferencji Profesjonalny 
Inwestor, która będzie miała miejsce w dniach 
20-22 listopada w Zakopanem. Przygotowaliśmy 
specjalny kurs dla początkujących inwestorów 
„Zostań Profesjonalnym Inwestorem” w ramach 
którego odbędą się między innymi wykłady:

�� Analiza fundamentalna – od ogółu do szczegółu, 
czyli analiza makro, branżowa i porównawcza
�� Analiza fundamentalna w praktyce – case study 

spółki Integer S.A.

http://www.sii.org.pl/9318/edukacja-i-analizy/profesjonalny-inwestor/profesjonalny-inwestor-2015.html#ak9318


Skąd czerpać 
wiedzę na temat 
inwestowania? Komu 
zaufać podczas 
stawiania pierwszych 
kroków na rynku?
TOMASZ WIŚNIEWSKI
INVESTMENT UNIVERSITY  ©
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Zarób miliony, zdobądź niezależność finansową, 
zostań inwestorem. Takie zdania bombardują nas 
z ekranu komputera w momencie, kiedy zaczniemy 
się interesować inwestowaniem i zaczniemy szukać 
pobieżnie informacji w zasobach internetu. Hasła 
chwytliwe, dużo obiecują i zachęcają. Musimy 
jednak zdecydowanie oprzeć się pokusie i na 
poszukiwanie miejsca do stawiania pierwszych 
kroków podejść bardzo profesjonalnie. Od tego 
komu zaufamy w procesie edukacji, podczas 
naszych początków, wiele zależy. Wybranie 
najlepszej formy edukacji i źródła wiedzy będzie 
w stanie zaoszczędzić dla nas sporą ilość pieniędzy. 
Oczywiście działa to w obie strony. Nieodpowiednia 
osoba przekazująca niesprawdzoną wiedzę może 
być przyczyną naszych początkowych porażek, 
za które dane nam będzie słono zapłacić. Dobry 
start jest kluczowy. Ważne jest, abyśmy od samego 
początku nie nabierali złych nawyków i przekonań 
o rynku, które następnie bardzo trudno będzie nam 
wykluczyć, co z pewnością przełoży się na mizerną 
krzywą kapitału. 

Na co uważać?

Wzmożoną czujność z naszej strony powinny 
wzbudzić nierealistyczne hasła i slogany. Patrzmy 
podejrzliwie na zapewnienia, że po przeczytaniu 
20 stronnicowej książki zostaniemy Inwestorami. 
Zastanówmy się dwa razy w momencie, kiedy ktoś 
zapewnia nas, że po wykupieniu tego jednego cyklu 
szkoleń będziemy milionerami. Nauka inwestowania 
to proces żmudny i wymaga sporej dozy dyscypliny 
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Podczas nauki inwestowania trzeba 
być szczególnie wyczulonym na 
obietnice „złotych gór”. Jest to wiedza 
specjalistyczna, a nauka jest długa, 
żmudna i wymaga samodyscypliny. 
Pieniądze nie spadną z nieba, tylko 
po przeczytaniu jednego, nawet 
najlepszego podręcznika. 



i asertywności. Nie wolno podchodzić do tego 
jak do hazardu, należy bardziej obrać kierunek 
podobny do tego, jak chcemy zostać lekarzem 
lub pilotem. Spekulacji na rynkach nikt nie nauczy 
się „od ręki”. Jeżeli już coś robić, to na poważnie 
i z pełną determinacją.

Z pewną rezerwą trzeba podejść do wszelkich 
informacji zawartych na forach internetowych. 
Nie wiemy, kto kryje się za „nickiem” danego 
użytkownika. Jaką ma wiedzę i jakie intencje. Chyba 
nie chcemy poświęcić swoich realnych środków 
decyzji podjętej na podstawie ‘pomocy’ płynącej od 
jakiegoś anonimowego i niesprawdzonego źródła.

Do kogo się zwrócić?

Rynek szkoleniowy w Polsce ma bogatą ofertę dla 
każdego rodzaju inwestorów. Wiedzę odnośnie 
tego jak i gdzie otwierać pozycję, możemy czerpać 
zarówno ze szkoleń, czy materiałów przygotowanych 
przez brokera, jak i prywatnych podmiotów. Należy 
mieć na uwadze, że większości brokerów zależy na 
edukacji swoich klientów. Broker, jako pośrednik 
w handlu, czerpie profity w postaci prowizji 
w momencie, kiedy klient składa zlecenie na rynku. 

Naturalne jest zatem, że im inwestor dłużej handluje 
– tym lepiej, a żeby inwestor długo i świadomie 
inwestował, to potrzebuje do tego konkretnej wiedzy 
i umiejętności. Poza tym umówmy się, gdyby broker 
dostarczał niesprawdzonej wiedzy mijającej się 
z prawdą, to natychmiast zostałby negatywnie 
zweryfikowany przez uczestników i konkurencję. 
Kariera takiej instytucji szybko by się skończyła. 
Jeżeli macie zatem dostęp do osoby, która od 
wielu lat prowadzi szkolenia pod egidą jakiegoś 
brokera, to przeważnie możecie mieć pewność, że 
została ona zweryfikowana pozytywnie, a wiedza 
i sposób przekazania informacji na szkoleniu są 
dobrej jakości i w żaden sposób nie wpływają 
negatywnie na wizerunek i reputację tego podmiotu. 

Na rynku mamy także prywatnych inwestorów 
prowadzących szkolenia. Zazwyczaj są niezależni 
i w całości zajmują się tradingiem i edukacją. 
Niestety i tutaj mamy spore pole do nadużyć. 
Znajdziemy zarówno rzetelne osoby, które normalnie 
zarabiają na swoim koncie realnym, a wiedzą 
dzielą się bo po prostu lubią bądź tez traktują 
to jako miłe urozmaicenie samotniczego zajęcia 
jakim jest trading. Z drugiej strony są też osoby, 
które za pieniądze ze szkoleń pokrywają straty na 
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swoim rachunku, a klientów zdobywają głównie 
dzięki świetnym umiejętnościom sprzedażowym 
i marketingowym. W momencie, kiedy zdecydujemy 
się pobierać nauki od takiej osoby to warto nieco 
skrupulatniej przyjrzeć się jej opinii i wynikom. 
Nie krępujcie się poprosić o wyniki, wyciąg 
z konta realnego czy inny rodzaj dowodu mający 
poświadczyć, że ktoś faktycznie wie o czym mówi. 
Zamierzacie w końcu za takie szkolenie zapłacić, 
dlatego warto włożyć trochę wysiłku w sprawdzenie, 
czy wasze pieniądze nie pójdą na marne. 

Quo Vadis?

Jak powinien wyglądać cały proces edukacyjny? 
Jako Investment University od wielu lat zajmujemy 
się kompleksowym przygotowaniem klientów do 
inwestowania na rynkach finansowych. Najbardziej 
skuteczna ścieżka, którą polecamy, zaczyna się 
na szkoleniach wprowadzających oferowanych 
przez brokera. Tutaj nikt was jeszcze do niczego 
nie namawia. Wyjaśniane są podstawowe pojęcia, 
zasady działania rynku i platformy do składania 
zleceń. Już po dwugodzinnym spotkaniu macie 
podstawową wiedzę na temat rynków. Wtedy 
możecie wzbogacić webinary o edukację we 
własnym zakresie. Polecamy lekturę kilku 
sprawdzonych i wartościowych tytułów. Moim 
zdaniem jedynymi z lepszych książek o inwestowaniu 
są: Alexander Elder –„ Zawód Inwestor Giełdowy”, 
„Giełda, wolność i pieniądze. Poradnik spekulanta” 
Van K. Tharpa, „Trading in the Zone: Master the 
Market with Confidence, Discipline and a Winning 

Attitude” Marka Douglasa oraz „Wspomnienia 
gracza giełdowego” Edwina Lefevre. Lektura tych 
czterech pozycji znacznie poszerza nam horyzont. 
Zastosowanie się do rad i uwag tych znanych 
inwestorów jest w stanie oszczędzić nam dużo 
czasu i pieniędzy. Lekcje płynące z tych pozycji są 
ponadczasowe i uniwersalne. Pomogą nam obrać 
kierunek i trzeźwo i racjonalnie spojrzeć na rynek. 
Niezależnie, czy chcemy inwestować na rynku 
walutowym, akcyjnym czy papierów dłużnych. Jest 
to o tyle istotne, że nie nabieramy złych nawyków 
i przeświadczeń, których potem, w dalszym etapie 
rozwoju bardzo ciężko jest się pozbyć. 

Pograjmy na demo

Dopiero teraz przychodzi czas na składanie 
zleceń. Wiemy już jak działa platforma, jak wygląda 
rynek, jak reaguje i na co zwraca uwagę. Mamy 
też szereg informacji o zarządzaniu kapitałem 
i ryzykiem, czy też pierwsze proste strategie 
inwestycyjne. Pora zebrać to wszystko razem 
i przetestować na pieniądzach wirtualnych. Jest 
to nieocenione ułatwienie w edukacji. Wszystkie 
błędy zostaną nam wybaczone i darowane. Lekcje 
będą darmowe i nie będziemy musieli dotkliwie 
płacić za pierwsze potknięcia. Z grą na demo nie 
można jednak przesadzać. Ćwiczymy tam niemal 
wszystko jednak nie to co najważniejsze, czyli naszą 
psychikę. Czy w to wierzycie czy nie, odpowiada 
ona za finalny stan naszego konta. Nasza głowa 
steruje tym całym mechanizmem. Nasz strach 
czy chciwość ostatecznie podejmują decyzje 
o kliknięciu w przycisk kupna czy sprzedaży. To 
nasza głowa w jednej sekundzie jest w stanie podjąć 
decyzję, która zrujnuje zyski wypracowane przez 
zdyscyplinowane trzymanie się systemu przez 
cały miesiąc. Grając na demo cały czas szukajmy 
i doszkalajmy się. Powiększajmy naszą biblioteczkę 
inwestora o kolejne lektury. Zaliczajmy kolejne cykle 
edukacyjne u brokerów, czy innych mentorów. 
Próbujmy znaleźć swoją własną drogę. Pamiętajcie, 
że kopiowanie kogoś w 100% nie będzie najlepszym 
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Szukając odpowiedniego szkolenia, 
kierujmy się doświadczeniem 
brokerów i prywatnych inwestorów, 
którzy prowadzą takie kursy. Jeżeli 
ktoś działa na rynku od wielu lat, 
świadczy to o jego skuteczności 
w nauczaniu. 



wyjściem. Trzeba znaleźć własną drogę. Strategię, 
która będzie odpowiadała naszemu charakterowi, 
ale też czasowi poświęconemu na inwestycje. 
Dlatego tak ważne jest, aby poznać ich kilka i nie 
ograniczać się do tej pierwszej poznanej. Sposobów 
na zarabianie jest wiele, a żeby być na plusie, to 
musi on być dla inwestujących naturalny i wygodny.

Pora na realne pieniądze

Mamy już strategię, mamy wiedzę i cały czas tą 
iskrę, która towarzyszy nam od początku przygody 
z rynkami. Pora na realne pieniądze. Tutaj nadrzędną 
zasadą jest to, aby były to pieniądze, które możemy 
przeznaczyć na naukę. Nie mogą to być oszczędności 
naszego życia, musi to być wolna gotówka. Ponadto, 
nie przeznaczamy całości na inwestycje. Niech 
będzie to część. W realu zainwestujmy najpierw 
małe kwoty, otwierajmy małe pozycje. Trzeba 
się przekonać, jakie to uczucie, kiedy obraca się 
kilkunastoma złotymi, potem kilkudziesięcioma, 
następnie w miarę możliwości można przejść na 

setki, czy tysiące. Stopniowo. Niech wasza głowa 
dostosuje się do nowych warunków. Musicie poznać 
siebie i zobaczyć, jakie emocje towarzyszą wam 
przy graniu realnymi pieniędzmi. Czy będziecie 
trzymać się swojej strategii, czy będziecie pilnować 
ryzyka i mądrze zarządzać kapitałem. To są kwestie, 
które odpowiadają za zyski na koncie, dlatego 
trzeba tego bezwzględnie pilnować. Inwestowanie 
jest w gruncie rzeczy proste, ale nie jest łatwe. 
Proste, gdyż trzeba kupić tanio i sprzedać drogo. 
Nie jest łatwe, gdyż nasza psychika robi nam cały 
czas pod górę i nie jest przystosowana do zmagań 
z rynkiem. Jeżeli jednak macie pod górę to znaczy, 
że zmierzacie na szczyt. Może czasem brzmi to 
tandetnie, jednak w przypadku inwestowania jest 
nad wyraz aktualne. 
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Okres wakacyjny to czas urlopów i ładowania baterii. Ale tak jak rynek kapitałowy się nie 
zatrzymuje, tak i w SII nie zwalniamy tempa. Sprawdź, co się u nas działo!

Z życia SII 

Nasz dział newsów cały czas się rozwija, a rynek 
codziennie dostarcza nam jakieś ciekawe 
wiadomości. Nie pomijamy żadnej istotnej 
informacji dla inwestorów. W ostatnim czasie 
pisaliśmy m.in. o: kryzysie w branży bankowej; 
czy KGHM grozi wrogie przejęcie?; Ambra wypłaci 
dywidendę; Jakie spółki zaskoczyły wynikami?; 
Spółki Skarbu Państwa – czasem słońce, czasem 
deszcz; zaskakujące wyniki Bogdanki; Jak stoi 
złoto?; Krach na chińskiej giełdzie; 3 spółki po 
spektakularnych spadkach; Co się dzieje w JSW? 
Omawiamy również wyniki i zmiany kursów akcji 
m.in. spółek: KGHM, PGNiG, EuCo, Grupa Tauron, 
PHN, Orlen. A to nie wszystko! Sprawdź dział 
Newsroom, aby żadne ważne wydarzenia Cię 
nie ominęły.

Pomimo wykańczających upałów zarządy spółek 
były otwarte na rozmowę z inwestorami. Nie 
mogłeś wziąć udziału w czacie? Nic straconego! 
Możesz zapoznać się z relacjami z czatów m.in.: 
Grupa Tauron, Grupa Duon, LW Bogdanka, Grupa 
Best, INTERSPORT POLSKA, Grupa PZU, Redan, 
Grupa Azoty, AAT Holding, Grupy Ambra i Votum. 
Zapraszamy!

Newsroom
Igrzyska Capital Market Games 2015 już za nami. 
Najbardziej energetyczna sportowa impreza 
rynku kapitałowego tradycyjnie już odbyła się we 
wrześniu w Zakopanem. Zapraszamy na relację 
z Igrzysk!
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Letnia Szkoła Giełdowa – wspólny projekt 
GPW w Warszawie i Stowarzyszenia 
Inwestorów Indywidualnych. Skierowany 
jest do początkujących inwestorów i osób 
zainteresowanych inwestowaniem na giełdzie. Dla 
uczestników przygotowano 14 szkoleń. Każdy, kto 
wziął udział w przynajmniej 10 z nich – otrzymał 
certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności. 
Wakacje całkowicie Cię pochłonęły i przeoczyłeś 
jakieś szkolenie? Nic straconego! Zapoznaj się 
zapisami szkoleń:
�� Jak zostać inwestorem giełdowym?
�� ETF – trzymaj indeks w garści
�� Podstawy inwestowania w akcje
�� Podstawy inwestowania w obligacje
�� Budowa portfela papierów wartościowych
�� Kręta droga inwestora giełdowego – najczęściej 

popełniane błędy
�� Podstawy analizy technicznej
�� Trackery – inwestuj globalnie
�� Certyfikaty Turbo – inwestowanie w praktyce
�� Jak rozpocząć inwestowanie na rynku 

terminowym
�� ABC kontraktów terminowych na WIG20
�� Podstawy analizy fundamentalnej
�� Kontrakty FX – waluty w zasięgu ręki
�� Czy znasz już IKE/IKZE? – zacznij działać już 

dziś

W ostatnich tygodniach Stowarzyszenie 
Inwestorów Indywidualnych uczestniczyło 
w walnych zgromadzeniach spółek North Coast 
i Depend.
W tym samym okresie SII podjęło interwencje 
w sprawie emitentów: 
�� Black Pearl oraz West Real Estate – 

akcjonariusze tych spółek zatwierdzili 
sprawozdania finansowe i zarządu za 2014, choć 
rzeczone dokumenty zostały opublikowane 
dopiero odpowiednio kilka lub kilkanaście 
dni po terminie obrad. SII zawiadomiło KNF 
o możliwości ujawnienia informacji poufnej 
oraz dokonania manipulacji informacją;
�� Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne (PTI) 

– SII skierowało pismo do Zarządu spółki, 
zwracając uwagę na potrzebę wyjaśnienia 
przyczyn braku przekazania do publicznej 
wiadomości informacji o prawie skorzystania 
przez obligatariuszy z opcji wcześniejszego 
wykupu ich obligacji, a także zwróciło się do 
przedstawicieli firmy PTI z prośbą o udzielenie 
odpowiedzi na pytania dotyczące bieżącej 
sytuacji finansowej Emitenta i ryzyka ogłoszenia 
upadłości;
�� Bogdanka – w związku z wezwaniem 

ogłoszonym na sprzedaż akcji Bogdanki, 
mając na uwadze wcześniejsze wydarzenia 
związane z wypowiedzeniem istotnej umowy 
przez spółkę Enea, SII wystąpiło do organu 
nadzoru z wnioskiem o weryfikację, czy nie 
dokonano manipulacji akcjami Bogdanki, 
jak również czy nie doszło do ujawnienia 
i wykorzystania informacji poufnej.

Interwencje
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Cykliczny podcast SII. Na bieżąco omawiamy 
w nim aktualną sytuację na rynku, ciekawe 
wydarzenia i spotykamy się ze spółkami. Posłuchaj 
ostatnich odcinków:
�� 172 – Zgubny wpływ polityki na giełdę
�� 173 – Spadki na giełdzie odciskają piętno na 

Portfelu SII. Kupiliśmy KGHM!
�� 174 – AAT Holding w drodze na giełdę, wywiad 

z Jackiem Antczakiem Wiceprezesem Zarządu 
AAT Holding S.A.

W ostatnich miesiącach indeks INI wygenerował 
sygnał potencjalnego odwrócenia spadkowego 
trendu na giełdzie. Wartość indeksu spadła poniżej 
poziomu 0 pkt. proc., po czym na indeksie WIG20 
wyrysowała się korekta z poziomów bliskich 2000 
punktów do 2200 punktów, potwierdzając tym 
samym scenariusz nakreślony przez INI. Jednak 
oczekiwanie mocniejszego odreagowania było 
bardzo optymistycznym założeniem, zważywszy 
na wciąż niepewną sytuację na rynkach 
światowych, czy zbliżające się wybory w Polsce. 
Również indeks INI w ponad trzyletniej historii 
badania często testował dwu czy nawet trzykrotnie 
poziomy poniżej 0 pkt. proc. Tym samym moment 
ponownego spadku indeksu do wartości ujemnych 
będzie silniejszym sygnałem odwrócenia trendu 
spadkowego, po którym należałoby oczekiwać 
wzrostów na WIG20 powyżej ostatniego lokalnego 
szczytu na poziomie 2200 punktów.

Indeks Nastrojów 
Inwestorów 

podcast

Echa Rynku

podcast

Echa Rynku

podcast

Echa Rynku

podcast

Echa Rynku

podcast

Echa Rynku

podcast

Echa Rynku

https://itunes.apple.com/pl/podcast/echa-rynku-podcast-sii/id303523093?mt=2
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Obecnie w Portfelu SII posiadamy akcje 
siedmiu spółek. Mamy również ekspozycję 
na parę walutową euro/złoty poprzez trzy 
kontrakty terminowe, które przyniosą nam 
zyski jeśli złotówka się osłabi. Nową spółką 
w segmencie dywidendowym naszego portfela 
jest Ambra. Argumentami, które zachęciły nas 
do kupna walorów tej spółki była poprawiająca 
się sytuacja fundamentalna spółki, poprzez 
wzrost zyskowności podstawowej działalności 
i systematyczny spadek poziomu zadłużenia 
kredytowego, pozytywne perspektywy rynku 
konsumpcji wina w Polsce i przede wszystkim 
regularnie wypłacana dywidenda. Niedawno 
zarząd Ambry po zaprezentowaniu raportu 
rocznego za rok obrotowy 2014/2015 zapowiedział 
rekomendowanie dywidendy w wysokości 0,5 
zł na akcję, co przy obecnej cenie akcji daje 
stopę dywidendy 5,5%. W segmencie własnych 
inwestycji do Portfela SII trafiły akcje Coliana 
zakupione po cenie 4,20 zł i obecnie możemy 
już na nich pochwalić się niezrealizowanym 
zyskiem. Na początku września na krótko staliśmy 
się też akcjonariuszami KGHM, którego akcje 
kupiliśmy po 75 zł i sprzedaliśmy je po kursie 
82,9 zł realizując ponad 10%-owy, szybki zysk. 
Niestety zlecenia bezpieczeństwa stop loss 
aktywowały się w przypadku akcji Torpolu i PCM, 
na których ponieśliśmy straty. Zachęcamy do 
śledzenia naszych inwestycji w ramach Portfela 
SII i aktywnego głosowania w comiesięcznych 
sondach na wybór nowych inwestycji!

Nazwa 
waloru

Liczba 
akcji

Cena 
zakupu

Data 
zakupu

PKP 
Cargo 24 88,12 zł 16 kwietnia 

2015 r.

PGE 100 20,70 zł 7 maja
2015 r.

ABC 
Data 550 3,80 zł 9 czerwca 

2015 r.

Vistula 640 2,38 zł 5 sierpnia 
2015 r.

Ambra 250 8,63 zł 17 sierpnia 
2015 r.

Colian 360 4,20 zł 26 sierpnia 
2015 r.

ZM Kania 520 2,90 zł
1 

października 
2015 r.

CCC 11 162,00 zł
2 

października 
2015 r.

Getin 
Noble

1800 0,86 zł
2 

października 
2015 r.

Gotówka: 13 599,53 zł

Stan na 19 października 2015 r.
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Analitycy SII przygotowują profesjonalne raporty 
analityczne w ramach projektu „Ciekawa spółka”. 
Spółki, które omawiamy są wybierane przez 
członków SII poprzez głosowanie. O zwycięskiej 
spółce przygotowywany jest raport. Niezależnie 
przygotowujemy także raporty IPO. Raporty 
IPO to gwarancja oceny analitycznej wszystkich 
spółek debiutujących na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie powyżej kapitalizacji 
50 mln euro (Segment 50PLUS) oraz dużych 
prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa. 
W ostatnim czasie przygotowaliśmy raporty 
o spółkach:
�� Medicalgorithmics
�� Monnari Trade
�� PZU
�� Wind Mobile

Kolejne raporty w przygotowaniu. Zagłosuj na 
wybraną spółkę, a my przygotujemy o niej kolejny 
raport! 

Jest to projekt, który adresowany jest do 
wszystkich uczestników rynku kapitałowego, 
w tym w szczególności do akcjonariuszy spółek 
publicznych i inwestorów planujących inwestycje 
na rynku giełdowym. Stowarzyszenie publikację 
Listy ostrzeżeń SII rozpoczęło z dniem 19 lutego 
2015 r. 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 
zdecydowało również o wprowadzeniu kolejnych 
czterech kryteriów kwalifikacji spółek na Listę 
ostrzeżeń SII. Na dzień 15 września 2015 roku 
w wykazie publikowanym przez Stowarzyszenie 
znajdowało się 59 emitentów (37 z rynku 
NewConnect oraz 22 z rynku regulowanego).

Ponadto w lipcu 2015 roku Stowarzyszenie 
Inwestorów Indywidualnych złożyło zawiadomienie 
do prokuratury o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa na szkodę wierzycieli – posiadaczy 
obligacji spółki PCZ.

Stowarzyszenie udzieliło także kilkuset porad 
prawnych z zakresu rynku kapitałowego oraz 
podejmowało liczne aktywności na rzecz 
bezpieczeństwa obrotu giełdowego i w interesie 
inwestorów indywidualnych. 

Raporty SII
Lista ostrzeżeń



Czy chiński smok się 
podniesie? 
DR PRZEMYSŁAW KWIECIEŃ
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Ile razy słyszeliście, że chińska gospodarka zwalnia, 
ale jednocześnie, że Chińczycy „poradzą sobie”? Bo 
mają duże rezerwy walutowe, bo mają gigantyczną 
populację, która migruje ze wsi do miast, bo nie są 
uzależnieni od pieniędzy zagranicznych inwestorów 
(jak choćby Grecja). Te nadzieje sprawiały, iż 
większość rynków przez długi czas ignorowała 
chińskie zagrożenie. Strach pojawił się dopiero 
teraz.

Chiny są niewątpliwie sukcesem gospodarczym, 
patrząc na ten kraj z perspektywy ostatnich 20 
lat. Samo tempo wzrostu PKB jest oszałamiające, 
a jeśli dodamy do tego, że miało to miejsce w tak 
ogromnej gospodarce, a nie np. w małym kraju, który 
urósł, wykorzystując niszę w globalnej gospodarce, 
można śmiało powiedzieć, że Chińczycy odnieśli 

sukces. Jak to jednak zwykle bywa, sukces 
śrubuje oczekiwania i stąd obecne problemy. 
Osiągnąć 10% wzrost w ciągu roku jest relatywnie 
łatwo, jeśli wprowadzi się reformy w archaicznej 
gospodarce o bardzo niskich kosztach pracy. Na 
pewnym pułapie te rezerwy zaczynają się jednak 
wyczerpywać, a ludzie chcieliby więcej. W Chinach 
nie mamy demokracji, ale i tu władze muszą dbać 
o nastroje społeczne, szczególnie po burzliwym 
okresie w wielu niedemokratycznych krajach. A te 
łatwiej podtrzymać w momencie, gdy koniunktura 
jest dobra. Dlatego też chińskie władze nie chcą 
pogodzić się z rzeczywistością spadającego 
potencjalnego tempa wzrostu i od lat na siłę próbują 
go podciągać. Dzieje się to przede wszystkim 
w obszarze inwestycji. Luźna polityka pieniężna 
doprowadziła do eksplozji na rynku nieruchomości, 
który stanowi 15% PKB. Deweloperzy po pierwsze 
generują ogromny popyt na surowce i półprodukty, 
utrzymując chińskie kopalnie i huty, ale też sami 
bezpośrednio dają pracę. Do tego, kupując ziemię 
zapewniali finansowanie samorządom, które za te 
pieniądze inwestowały w infrastrukturę, dodając 
kolejne kilkanaście procent produktu krajowego. 
Jak jednak wiemy z przeszłości, żaden boom na 
rynku budowlanym nie trwa wiecznie.

Chiny trochę już przyzwyczaiły 
nas do szybkiego tempa wzrostu 
i gwałtownego rozwoju gospodarki. 
Stąd też wysokie oczekiwania co 
do tego kraju. Dramatu na razie nie 
ma, ale chwilowe spowolnienie od 
razu budzi wielki strach.
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W ostatnich latach Chińczycy próbowali ratować 
gospodarkę na wiele sposobów, głównie jednak 
poprzez luzowanie polityki pieniężnej. Rynki, 
które były bezpośrednio uzależnione od popytu 
w chińskim budownictwie, jak miedź czy rudy 
żelaza, są w fazie bessy od 2011 roku. Szeroki rynek, 
w tym globalne rynki akcji, żyły jednak nadzieją, że 
ich te problemy nie dotkną. Kubłem zimnej wody 
okazała się dewaluacja juana, która uświadomiła 
inwestorom, że Chińczycy zaczynają chwytać 
się brzytwy. Sprawa jest niebagatelna. Chińska 
gospodarka w ubiegłym roku wygenerowała więcej 
wzrostu niż USA i UE razem wzięte. Dla wielu firm, jak 
np. Apple, chiński rynek jest kluczowy dla dalszego 
wzrostu sprzedaży. Wystarczy jeśli chiński wzrost 
spowolni o połowę, aby perspektywy dla globalnej 
gospodarki uległy znacznemu pogorszeniu. 
Decyzje Ludowego Banku Chin 
sprzed kilku tygodni wywołały 
potężne zamieszanie na 
rynkach finansowych, 
powodując przy 
okaz j i  powrót 
głosów mówiących 
o tym, iż na świecie 
w każdej chwili 
może rozpocząć 
się wojna. Nie 
będzie to jednak 
konflikt z użyciem 
karabinów oraz 
czołgów, a starcie 
banków centralnych, 
w którym g łównym 
narzędziem będą stopy 
procentowe, luzowanie ilościowe 

oraz inne, niekonwencjonalne metody luzowania 
polityki pieniężnej. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to 
chodzi o pieniądze. Waszyngton od dawna wywiera 
presję na Pekin, aby pozwolił walucie odzwierciedlać 
jej godziwą wartość, która zdaniem Amerykanów 
powinna być znacznie wyższa, a jest zaniżana 
przez Chiny, aby zapewnić konkurencyjność dóbr 
przeznaczonych na eksport. 

Chiński kryzys jest nietypowy, ponieważ Chiny są 
nadal mocno zamkniętym krajem dla inwestorów. 
Nie działa tu zatem mechanizm, w którym kapitał 
ucieka wywołując w skrajnym przypadku krach. 
Reakcja rynków globalnych jest tu raczej efektem 
obaw o wyniki spółek świata zachodniego, 
a w konsekwencji o los koniunktury w gospodarkach 
rozwiniętych. Nie jest powiedziane, że czeka 
nas rynkowe załamanie, a Chiny czeka twarde 
lądowanie. Zagrożenie jednak jest, a obserwując 
zarówno informacje napływające z Chin, jak i reakcje 
rynków można mieć wrażenie, że przesilenie jeszcze 
nie nastąpiło. 

Ostatnie decyzje Ludowego Banku 
Chin niosą ze sobą strach wybuchu 
ogólnoświatowej wojny. Tym razem 
bez użycia broni, ale na stopy 
procentowe.
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Dziel i rządź, 
czyli słów kilka 
o oszczędzaniu, 
ryzyku i dywersyfikacji 
ROZMOWA Z PETEREM GRUDNIAKIEM,
PREZESEM ZARZĄDU ERGO PRO 
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Ryzykant i asekurant – jeden bywa odbierany 
jako niebezpieczny w zachowaniu, drugi 
jest pejoratywny w znaczeniu. Dziś 
modnym słowem w świecie finansów 
jest dywersyfikacja. A czy jest ona 
popularnym działaniem? Rozmawiamy 
z Peterem Grudniakiem, prezesem Ergo Pro 
i człowiekiem, który od 25 lat zajmuje się 
finansami w Niemczech i w Polsce.

Akcjonariusz: Czy uważa się Pan za ryzykanta?

Peter Grudniak, Prezes Zarządu Ergo Pro: 
Raczej za drobnego. Nie mam skłonności do 
podejmowania dużego ryzyka. Choć przyznaję, 
że zawsze interesują mnie szanse.

Pytam, ponieważ w poradach instytucji 
finansowych i doradców bardzo często 
dziś mówi się o potrzebie dywersyfikacji, 
a znacznie mniej o podejmowaniu ryzyka. 
A przecież stara maksyma mówi „kto nie 
ryzykuje, ten nie ma”.

I równie stara maksyma mówi, że „lepszy wróbel 
w garści, niż gołąb na dachu”. O ryzyku mówi się 
zawsze chętniej w czasach hossy, czasach wielkiej 

prosperity. Ryzyko – jako słowo – budzi wśród 
klientów instytucji finansowych złe skojarzenia. 
Zwłaszcza po kryzysie. Co ciekawe słowo 
„asekurant” ma z kolei pejoratywne zabarwienie 
społeczne. Ale o dywersyfikacji mówi się nie po to, 
by ukryć znaczenie słów, ale dlatego, że jest ona 
pewnym modelem inwestycyjnym, który może być 
dobrym rozwiązaniem dla wielu osób.

Które nie lubią nadmiernego ryzyka…

Też. Skłonność do podejmowania ryzyka wynika 
z osobowości. Badania mówią, że człowiek ma różny 
stosunek do ryzyka. W jakiejś jednej określonej 
dziedzinie może być skory do podejmowania 
dużego ryzyka, a w innej nie. Kilka lat temu 
w Stanach Zjednoczonych prowadzono badania 
nad postawami top menedżerów. Wynikły z niego 
interesujące wnioski. Proszę sobie wyobrazić, że 
osoby podejmujące ryzyko biznesowe unikały go 
w decyzjach osobistych, na przykład dotyczących 
zabezpieczenia najbliższych. Czyli w jednej sferze 
życia byli ryzykantami, a w innej przybierali rolę 
asekuranta, gdzie nie mogli pozwolić sobie na błąd, 
zachowywali się rozważniej, mniej spontanicznie, 
stawiali na stabilność i pewność. 
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Kto częściej podejmuje ryzyko, kobiety czy 
mężczyźni?

Ryzyko podejmują wszyscy. Trochę większe 
skłonności w tym zakresie mają podobno mężczyźni 
i ludzie młodzi. Skłonność do podejmowania ryzyka 
spada wraz z wiekiem. Ale zbyt prostym byłby 
wniosek, że mniej ryzykujemy ponieważ nabieramy 
doświadczenia, wiedzy, czy wpływa na nas 
konkretna sytuacja. Nauka mówi, że również nasze 
geny mogą tu mieć coś istotnego do powiedzenia. 
Ale – i tu kolejna ciekawostka – w życiu osobistym 
skłonność do ryzyka może czynić mężczyznę 
atrakcyjnym w oczach kobiet.

Naprawdę?

Zdecydowanie. Czytałem kiedyś interesujący wywiad 
z profesorem Studenskim, w którym opisywał 
eksperyment naukowy, podczas którego kobiety 
oceniały atrakcyjność ponad 20 zawodów. Były to 
zawody o różnym ryzyku i różnym prestiżu. Wygrał 
– i tu uwaga – ratownik górski, a w samym czubie 
klasyfikacji był także dziennikarz – korespondent 
wojenny. Istne oazy spokoju. 

Zaskakujące.

Zaznaczę tylko, że jeśli chodzi o związki „na życie” 
kobiety jednak kierują się innymi zasadami, ryzyko 
schodzi na plan dalszy. Na szczęście.

Powiedział Pan, że skłonność do 
podejmowania ryzyka może spadać wraz 
z wiekiem. W finansach ma to duże znaczenie. 
Zwłaszcza, gdy oszczędzamy z myślą o swojej 
przyszłości.

Inwestowanie to proces i trzeba mieć świadomość, 
że wymaga on czasu i środków. Ale niesłychanie 
ważny w tym procesie jest cel. Inaczej inwestuje 
się w krótkiej perspektywie, inaczej w długim 
horyzoncie, inne dobiera się także instrumenty. 
W moim odczuciu trzeba inwestować przede 
wszystkim w siebie, np. w edukację. To po pierwsze. 
Po drugie należy oszczędzać. Po trzecie szukać 
rozwiązań, które przynoszą dobrą perspektywę 
finansową dla pieniędzy, które oszczędzamy. Nie 
jestem zwolennikiem hasła, że młodzi ludzie mogą 
inwestować odważniej, a ci starsi – bezpieczniej. 
Wolę powiedzieć, że każdy powinien przede 
wszystkim pomyśleć o tym, co jest dla niego 
najlepsze. 

A czy dywersyfikacja jest dziś popularna?

Jest. Jako hasło jest bez wątpienia. Czy jest też 
w rzeczywistości i jak chętnie po nią sięgamy – 
tego nie wiem. Podobno 40% Polaków nie ma 
żadnych oszczędności, a 75% nie odkłada na 
swoją przyszłą emeryturę. W takim przypadku 
trudno zastanawiać się nad dywersyfikacją. Ale 
można też na sprawę spojrzeć inaczej. Coraz 
więcej Polaków chce oszczędzać i próbuje to 
robić w praktyce. Tu staje przed nimi problem – 
jak mam to zrobić? Niestety, jako społeczeństwo 
nie jesteśmy dobrze wyedukowani ekonomicznie. 
Z trudem poruszamy się w meandrach przepisów, 
produktów, ofert. Nie każdy też ma jasny cel, 
pomysł na biznes, inwestycję lub pomnożenie 
majątku. W większości przypadków ludzie boją 
się, że pieniądze, które oszczędzają lub inwestują 
mogą stracić w wyniku kolejnego krachu lub błędnej 
decyzji. W tym przypadku dywersyfikacja – czyli 

Trzeba odpowiednio myśleć o swoim 
bezpieczeństwie, budowaniu 
kapitału i o tym być mieć godną 
emeryturę. To jest kwestia postawy. 
Jedni będą inwestować w swój 
rozwój, inni znajdą lepiej płatną 
pracę, niektórzy dodatkowe zajęcie.
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rozłożenie ryzyka – jest rozsądnym rozwiązaniem. 
Zwiększa bezpieczeństwo. 

Według publikowanych badań 50% Polaków 
z grupy oszczędzających może pozwolić 
sobie na odłożenie co miesiąc od 100 do 500 
zł. Co można zrobić z takimi pieniędzmi?

I znów warto zapytać o najważniejsze, czyli 
o cel oszczędzania. Według danych z Fundacji 
Kronenberga, prawie jedna czwarta Polaków 
nie ma konkretnego celu oszczędzania. Proszę 
pamiętać, że nawet niewielkie sumy odkładane 
regularnie mogą z czasem przynieść duży kapitał. 
Siła procentu składanego jest pokaźna. Obok 
celu, trzeba też wiedzieć ile pieniędzy chcemy 
zgromadzić i w jakim czasie.

Ale, żeby procent składany mógł działać, 
trzeba odpowiednio inwestować. Lokata 
bankowa nie wystarcza.

Więcej niż połowa Polaków trzyma pieniądze na 
depozytach bankowych, a do tego ponad 12% 
gromadzi pieniądze w domu, czyli upycha je w tak 
zwaną skarpetę. Wartość tych pieniędzy – o ile 
same stale nie przyrastają na domowej kupce – jest 
zjadana przez inflację. Z kolei depozyt bankowy 
w dzisiejszych czasach również nie przynosi 
zadawalających zysków. Moim zdaniem każda 
osoba, która jest w stanie pozwolić sobie na 
oszczędzanie kilkuset złotych każdego miesiąca, 
może na rynku znaleźć wartościowe produkty, 
które pozwolą budować kapitał. Czasem czytam 
w mediach zestawienia, które mówią, że posiadając 
kilka tysięcy oszczędności można zbudować tak 
zwany portfel bezpieczny z oczekiwaną stopą 
zwrotu na poziomie 2-3% rocznie. Ryzykowny 
wynosi wówczas 12-13%. A z kolei, gdy się ma 
odłożone na przykład sto tysięcy, to te same 12% to 
już portfel bezpieczny lub zrównoważony z udziałem 
funduszu akcji, obligacji, funduszy pieniężnych i ziemi 
rolnej. W moim odczuciu ludzi należy zachęcać do 
oszczędzania i inwestowania, ale jednocześnie 
trzeba uczciwie informować o występowaniu 
określonego ryzyka. Każdy chciałby przecież, żeby 
jego pieniądze odpowiednio dobrze pracowały, ale 

W takim przypadku trudno 
zastanawiać się nad dywersyfikacją. 
Ale można też na sprawę spojrzeć 
inaczej. Coraz więcej Polaków 
chce oszczędzać i próbuje to 
robić w praktyce. Tu staje przed 
nimi problem – jak mam to zrobić? 
Niestety, jako społeczeństwo nie 
jesteśmy dobrze wyedukowani 
ekonomicznie.
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tej ludzkiej chęci instytucje finansowe nie mogą 
nieetycznie wykorzystywać.

Inwestując pojawiają się także dylematy: czy 
chcę szybko i więcej zarobić, czy też może 
odkładać pieniądze spokojnie i zarabiać 
pewniej, ale mniej.

Tak. Innym dylematem jest też sam cel. Czy mam 
oszczędzać po to, żeby mieć pieniądze powiedzmy 
na emeryturę, czy może mam pomyśleć o swoim 
bezpieczeństwie teraz – bo na przykład mam 
rodzinę i jestem jej jedynym żywicielem. To są 
w gruncie rzeczy istotne dylematy, które każdy 
powinien rozwiązać samodzielnie. Na szczęście na 
rynku istnieją już rozwiązania, produkty hybrydowe, 
produkty z gwarancjami wypłat i bez gwarancji, 
które pozwalają je właściwie rozwiązać. Trzeba 
tylko dobrze się rozglądać.

Czy sensowna wydaje się dywersyfikacja 
w instrumenty pozafinansowe? Myślę tu 
na przykład o lokowaniu części pieniędzy 
w sztukę, kruszce lub nieruchomości.

Jeśli ktoś zna się na tych sprawach i uważa, że 
są to dobre inwestycje, to dlaczego nie? Można 
inwestować także w monety, znaczki, stare 
samochody. Okazji do inwestowania jest mnóstwo. 
Problemem może okazać się zbyt szeroka 
dywersyfikacja, czyli sytuacja, gdy posiadany 
kapitał nadmiernie rozdrabniamy. Wówczas nie 
pracuje on odpowiednio dobrze. Z drugiej strony są 
też tacy managerowie, którzy otwarcie przyznają, 
że dywersyfikacja to czysta bzdura, ponieważ gdy 
ma się dobrą okazję do inwestowania, to trzeba 
w nią „wejść” dużą ilością kapitału. To kwestia 
filozofii, podejścia. Każdy może mieć inne zdanie 
i każdy ma rację.

Od ponad 25 lat działa Pan na rynku 
finansowym w Niemczech i w Polsce. Czy 
według Pana Polacy potrafią oszczędzać?

Potrafią. Robimy to coraz lepiej i coraz bardziej 
świadomie. Coraz śmielej zerkamy także w stronę 
przyszłości i z myślą o niej odkładamy kapitał. To, 
co przez całe dziesięciolecia było „normalne” dla 
Niemców, Brytyjczyków, czy innych społeczeństw 
Zachodniej Europy, dziś również staje się normalne 
w Polsce. Rosną płace, rośnie świadomość 
niewypłacalności rodzimego systemu emerytalnego, 
powoli rośnie świadomość ekonomiczna, Polacy 
czują, że warto robić coś dla swojej przyszłości. 
Jest tylko jedno „ale”. Chcielibyśmy zarobić dużo 
i bardzo szybko. Brakuje nam długookresowej 
perspektywy w myśleniu o finansach. A to bardzo 
ważna rzecz. Dlatego już teraz większość osób 
młodych powinna o swojej przyszłości pomyśleć.

Młodzi nie chcą o takich sprawach myśleć. 
Mają inne sprawy na głowie. 

Tak. Syndrom Scarlett O`Hara, czyli „pomyślę o tym 
jutro”. Jasne, że młodzi mają swoje życie. Bawią 
się, zaczynają karierę zawodową, zakładają rodziny. 
Nie ma się co dziwić, tak zachowują się młodzi 
ludzie wszędzie. Z drugiej jednak strony, im szybciej 
zaczynamy oszczędzać, tym łatwiej zgromadzić 
odpowiednio dużo pieniędzy na przyszłość. I o tym 
też należy pamiętać. 

Pesymiści od razu powiedzą – oszczędzać 
tak, ale za co? W Niemczech to łatwiejsze, 
a w Polsce?

To prawda, zarabiamy mniej, nie 
ma co ukrywać. Ale pesymizm nie 
zastąpi nam pomysłu na przyszłość. 
Nie chodzi zresztą o to, aby być 
sceptycznym czy nie, ale o to, 
żeby w ogóle podejmować jakieś 
działanie, które prowadzi do budowy 
naszego kapitału.
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To prawda, zarabiamy mniej, nie ma co ukrywać. Ale 
pesymizm nie zastąpi nam pomysłu na przyszłość. 
Nie chodzi zresztą o to, aby być sceptycznym czy 
nie, ale o to, żeby w ogóle podejmować jakieś 
działanie, które prowadzi do budowy naszego 
kapitału. Proszę zwrócić uwagę na tak zwany 
„współczynnik penetracji”, który mówi nam o udziale 
składki ubezpieczeniowej w PKB danego kraju. Dla 
Polski wynosi on 3,4% a dla Niemiec 6,7%. Średnia 
Europy to 6,8%. Niemcy zarabiają więcej niż Polacy, 
ale więcej też – procentowo – przeznaczają na 
własne zabezpieczenie. Składka ubezpieczeniowa 
przypisana brutto na mieszkańca Niemiec wynosi 
blisko 3000 dolarów, w Polsce mniej więcej 470 
dolarów. To nie tylko kwestia różnicy w zarobkach, 
ale również w podejściu. Trzeba odpowiednio 
myśleć o swoim bezpieczeństwie, budowaniu 
kapitału i o tym być mieć godną emeryturę. To jest 
kwestia postawy. Jedni będą inwestować w swój 
rozwój, inni znajdą lepiej płatną pracę, niektórzy 
dodatkowe zajęcie. Ktoś inny spróbuje tak zwanego 
„pasywnego dochodu”, niektórzy zdecydują się – 
niestety – wyjechać do innego kraju. Postawa jest 
istotna w kwestii gromadzenia kapitału. Są ludzie, 
którzy dziś nie mogą oszczędzać, ale być może 
będą mogli za kilka lat. Ale są też i tacy, którzy mogą 
już dziś, a i tak niewiele robią. Zaskakujące jest to, 
że ludzie którzy zarabiają stosunkowo niewiele, ale 
którzy czują potrzebę gromadzenia oszczędności, 
bardzo często systematycznie odkładają pieniądze. 

Słyszał Pan o takiej zasadzie „po pierwsze 
zapłać sobie”?

Chodzi o przelew na „nienaruszalne konto”? 

Tak.

Mądra zasada. Jeśli ktoś jest w stanie z każdego 
wpływającego dochodu przelewać sobie wypłatę, 
to w porządku. Ważne, żeby nie podjadać, czyli 
nie zaglądać zbyt często na to konto, albo na tę 
inwestycję, w którą inwestujemy i ulegać pokusie 
wypłat.

Co według Pana jest kluczowe w inwestowaniu 
i oszczędzaniu?

Po pierwsze – cel. Cel musi też określać kwotę 
i czas w jakim ją osiągniemy. A zaraz potem 
rozwaga, spokój, konsekwencja i pozytywne (ale 
nie nierozsądne) myślenie. To zawsze. Oczywiście 
wiedza jest bardzo ważna, ale tę łatwiej można 
zdobywać niż nauczyć się pozytywnie myśleć 
o sobie i świecie. 

W Polsce rośnie świadomość 
niewypłacalności rodzimego 
systemu emerytalnego.
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III IGRZYSKA RYNKU 
KAPITAŁOWEGO – 
CAPITAL MARKET 
GAMES ZA NAMI!
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Pierwszy weekend września upłynął pod znakiem 
sportowej konkurencji i radości zwycięstwa. To 
kolejny raz, kiedy ponad 200 przedstawicieli 
polskiego rynku kapitałowego spotkało się 
nie na giełdowym parkiecie, lecz na sportowej 
arenie mierząc swoje siły aż w 11 konkurencjach. 
Zapraszamy do zapoznania się z relacją z trzeciej 
edycji Capital Market Games!

Po wielu miesiącach przygotowań, zarówno ze 
strony organizatorów – Stowarzyszenia Inwestorów 
Indywidualnych oraz Tatra Holding, jak i zawodników, 
nadszedł wreszcie długo wyczekiwany weekend. 

Areny Centralnego Ośrodka Sportu już od czwartku 
były przygotowane na przyjazd uczestników 
i choć w pierwszym dniu przywitał ich deszcz, 
nie pohamowało to entuzjazmu. Pełnym energii 
zawodnikom nic nie mogło stanąć na przeszkodzie, 
dzięki czemu o 9.30 oficjalnie rozpoczęły się III 
Igrzyska Rynku Kapitałowego. 

Piątek

Pierwszą dyscypliną, w której sprawdzili się 
uczestnicy było cross country – 10 km trasy 
składającej się ze ścieżki leśnej, asfaltu i tartanu. 
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W sumie aż 1,6 km podbiegu. Wśród kobiet liderkami 
były Marta Naczyk (Intersport Polska), Weronika 
Bartulewicz (Intersport Polska) i Małgorzata 
Romanowaska (DM BOŚ). Natomiast jako pierwszy 
z panów dobiegł Marek Łabuz (Grupa Azoty), na 
drugim miejscu uplasował się Jakub Juskowiak 
(PKF Consult), zaś podium zamknął Przemysław 
Pietrzak (Intersport Polska).

O 11:00 w hali głównej COS rozpoczęły się bardzo 
emocjonujące zmagania w koszykówce. W szranki 
stanęły drużyny DM BOŚ, PZU, Alior Bank, Tauron 
Polska Energia, CDM Pekao. Po wielu rozegranych 
meczach i przelanych litrach potu, złoty medal 
wywalczyła drużyna Alior Bank. Na podium znalazły 
się również Tauron Polska Energia i PZU.

W południe rozpoczął się turniej piłki nożnej. 
Rozegranych zostało 5 kolejek meczy pomiędzy 
drużynami Komisji Nadzoru Finansowego, Alior 
Banku, PZU, CDM Pekao, SII i Inwestorami Olsztyn 
– Sensia II. Do sobotniego półfinału zakwalifikowały 

się drużyny KNF, Alior Banku, SII i Sensia II. Choć 
konkurencję wgrali przedstawiciele KNF jesteśmy 
dumni, że drużyna SII zdobyła srebrny medal. 
Liczymy na rewanż za rok!

O 13:00 emocji dostarczył wyścig MTB. Rowerzyści 
zmierzyli się na wymagającej trasie liczącej ok. 15 
kilometrów. Wśród kobiet wygrała Marta Naczyk 
(Intersport Polska) – 43:40,48, wśród mężczyzn 
Tomasz Pustiowski (Tauron Polska Energia), który 
dojechał z czasem 32:58,94. 

W drugiej części dnia na hali głównej COS rozpoczął 
się turniej siatkówki halowej. Tym razem zmierzyły 
się teamy PZU, Tauron Polska Energia, DM mBanku, 
CDM Pekao, DM BOŚ, Niezależny Dom Maklerski 
oraz Alior Bank. Zwycięzca mógł być jednak tylko 
jeden i po zaciętej walce został nim ostatni skład. 

Uczestnicy Capital Market Games wzięli także 
udział w zawodach pływackich w stylach:
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�� klasyczny 50 m i 100 m (w swoich kategoriach 
zwyciężyli: Marta Kazior z Intersport Polska 
i Tomasz Porada z DM BOŚ),
�� dowolny 50 m (Marta Grajeta, GPW, Jacek 

Kustrzycki. Tauron Polska Energia),
�� dowolny 100 m i 400 m (Marta Grajeta, GPW, 

Tomasz Porada, DM BOŚ),
�� grzbietowy 50 m (Marta Kazior, Intersport Polska, 

Piotr Krogulec, Intersport Polska),
�� motylkowy 50 m (Marta Kazior, Intersport Polska, 

Jacek Kustrzycki, Tauron Polska Energia),
�� zmienny 100 m (Marta Kazior, Intersport Polska, 

Tomasz Porada, DM BOŚ).

Tego dnia emocje nie skończyły się wraz z ostatnimi 
rozgrywkami Igrzysk. Wieczorem zawodnicy 
i organizatorzy mieli możliwość wspólnego oglądania 
meczu Niemcy – Polska, który poprzedziło losowanie 
oficjalnej koszulki reprezentacji Polski podpisanej 
przez zawodników.

Sobota 

Sobotni poranek na Capital Market Games 
otworzyły zawody w badmintonie. W tej dyscyplinie 
zwyciężyli Magdalena Żmij oraz Wojciech Ampuła, 
reprezentanci Intersport Polska.

W kolarstwie szosowym brązowy medal zdobył 
Jarosław Dominiak, Prezes Stowarzyszenia 
Inwestorów Indywidualnych. Lepsi od niego byli 
tylko Tomasz Pustiowski (Tauron Polska Energia) 
i Przemysław Szopa (Intersport Polska). W grupie 
kobiet najszybciej do mety dojechała Marta Naczyk. 
Turniej siatkówki plażowej, który odbył się na terenie 
Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane, wygrał zespół 
Niezależnego Domu Maklerskiego.

W czasie Igrzysk nie mogło naturalnie zabraknąć 
konkurencji lekkoatletycznych. Przedstawiciele 
rynku kapitałowego zmierzyli się w:
�� biegu 100 m i 200 m (Weronika Bartulewicz, 

Intersport Polska, Marcin Wrona, KDPW),

�� biegu 400 m (Weronika Bartulewicz, Intersport 
Polska, Jakub Juskowiak, PKF Consult),
�� biegu 1500 m (Marta Naczyk, Intersport Polska, 

Jakub Juskowiak, PKF Consult),
�� biegu 3000 m (Marta Naczyk, Intersport Polska, 

Marek Łabuz (Grupa Azoty),
�� sztafecie 4x100 m (PZU),
�� pchnięciu kulą (Małgorzata Mikołajczyk, DM 

mBank, Jarosław Rospond, CDM Pekao),
�� skoku w dal (Weronika Bartulewicz, Intersport 

Polska, Piotr Baca, Taruon Polska Energia).

Wiele emocji przyniosły finały rozgrywek koszykówki, 
piłki nożnej i siatkówki halowej. W drugiej części 
dnia zawodnicy stanęli na kortach tenisowych 
(wśród kobiet wygrała Magdalena Żmij z Intersport 
Polska, wśród mężczyzn ex aequo Dorian Stokłosa 
i Krzysztof Doliński), oraz przy stołach do tenisa 
stołowego (Magdalena Żmij, Intersport Polska, 
Paweł Nowak, Tauron Polska Energia).

Igrzyska zamknęła oficjalna gala wręczenia trofeów 
połączona z kolacją. W klasyfikacji medalowej 
zwyciężyli:
�� Tomasz Porada (5x złoto, 3x srebro), 
�� Marta Kazior (5x złoto),
�� Intersport (20x złoto, 12x srebro, 8x brąz).

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za trud włożony w przygotowanie do zawodów, 
świetną zabawę i sportową rywalizację. Partnerom 
dziękujemy za pomoc w realizacji tego niezwykłego 
wydarzenia. 

Do zobaczenia na naszej zimowej imprezie – Winter 
Capital Market Games. Szlifujcie również formę na 
Igrzyska Rynku Kapitałowego, które odbędą się już 
po raz czwarty, w 2016 roku. Mamy kilka rekordów 
do pobicia! 
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Lekkoatletyka

Biegi
Kobiety
100 m
Weronika Bartulewicz, Intersport Polska S.A. – 
0:13,59 (2015)
200 m
Weronika Bartulewicz, Intersport Polska S.A. – 
0:29,28 (2015)
400 m
Sandra Mikołajczyk, Intersport Polska S.A. – 1:11,25 
(2014)
1500 m
Sandra Mikołajczyk, Intersport Polska S.A. – 5:48,57 
(2014)
3000 m
Sandra Mikołajczyk, Intersport Polska S.A. – 
11:41,98 (2014)

Mężczyźni
100 m
Michał Rowiński, KBJ S.A. – 0:11,84 (2013)
200 m
Artur Stopyra, Intersport Polska S.A. – 0:23,48 
(2013)
400 m
Tomasz Garczarczyk, Intersport Polska S.A. – 
0:56,97 (2013)
1500 m
Andrzej Witek, Intersport Polska S.A. – 4:47,99 
(2014)
3000 m
Andrzej Witek, Intersport Polska S.A. – 10:46,76 
(2014)

Skok w dal
Kobiety
Weronika Bartulewicz, Intersport Polska S.A. – 
4,67 m (2015)

Mężczyźni
Artur Stopyra, Intersport Polska S.A – 6,28 (2013)

Pchnięcie kulą
Kobiety
Małgorzata Mikołajczyk, Dom Maklerski mBanku 
S.A. – 7,42 m (2015)

Mężczyźni
Filip Duszczyk, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. – 11,34 m (2014)

Sztafeta 4 x 100 m
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. – 0:52,97 
(2015)

Pływanie
Kobiety
50 m stylem klasycznym
Marta Kazior, Intersport Polska – 0:40,42 (2014)
100 m stylem klasycznym
Marta Kazior, Intersport Polska – 1:30,30 (2014)
50 m stylem dowolnym
Julia Włodarczyk, Intersport Polska S.A. – 0:31,56 
(2014)
100 m stylem dowolnym
Dominika Michalik, IPOPEMA Securities S.A. – 
5:26,31 (2014)
400 m stylem dowolnym
Dominika Michalik, IPOPEMA Securities S.A. – 
5:26,31 (2014)
50 m stylem grzbietowym
Julia Włodarczyk, Intersport Polska S.A. – 0:38,60 
(2014)
50 m stylem motylkowym
Marta Kazior, Intersport Polska S.A. – 1:29,44 (2015)
100 m stylem zmiennym
Marta Kazior, Intersport Polska S.A. – 1:21,87 (2014)

Rekordy Capital Market Games
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Mężczyźni
50 m stylem klasycznym
Tomasz Porada, Dom Maklerski BOŚ S.A. – 0:32,94 
(2015)
100 m stylem klasycznym
Tomasz Porada, Dom Maklerski BOŚ S.A. – 1:12,81 
(2015)
50 m stylem dowolnym
Jacek Kustrzycki, Tauron Polska Energia S.A. – 
0:27,22 (2014)
100 m stylem dowolnym 
Piotr Capała, Inwestor Indywidualny – 1:03,07 (2014)
400 m stylem dowolnym
Tomasz Porada, Dom Maklerski BOŚ S.A – 4:58,27 
(2015)
50 m stylem grzbietowym
Jacek Kustrzycki, Tauron Polska Energia S.A. – 
0:33,74 (2014)
50 m stylem motylkowym
Jacek Kustrzycki, Tauron Polska Energia S.A – 
0:29,58 (2015)
100 m stylem zmiennym
Tomasz Porada, Dom Maklerski BOŚ S.A – 1:13,63 
(2015)

Cross country 8,4 km
Kobiety
Sandra Mikołajczyk, Intersport Polska S.A – 0:36,30 
(2014)
Mężczyźni
Andrzej Witek, Intersport, Polska S.A. – 0:31,28 
(2014)

MTB 15 km
Kobiety
Marta Naczyk, Intersport Polska S.A., – 43:40,48 
(2015)
Mężczyźni
Tomasz Pustiowski, Tauron Polska Energia S.A. – 
0:32,31 (2014)

Klasyfikacja
medalowa
Lekkoatletyka
100 m
Kobiety
Weronika Bartulewicz, Intersport Polska S.A. – 
0:13,59 
Joanna Krasuska, CDM Pekao S.A. – 0:14,64
Katarzyna Piwowarczyk-Ściebura, Tauron Polska 
Energia S.A. – 0:15,29
Mężczyźni
Marcin Wrona, Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. – 0:12,43
Łukasz Goliszewski, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. – 0:12,53
Szymon Ludwikowski, Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. – 0:12,58

200 m
Kobiety
Weronika Bartulewicz, Intersport Polska S.A. – 
0:29,28
Katarzyna Piwowarczyk-Ściebura, Tauron Polska 
Energia S.A. – 0:33,06
Izabela Wiatrak, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. – 0:34,71
Mężczyźni
Marcin Wrona, Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. 0:25,90
Jakub Juskowiak, PKF Consult Sp. z o.o. – 0:25,96
Łukasz Goliszewski, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. – 0:26,33

400 m
Kobiety
Weronika Bartulewicz, Intersport Polska S.A. – 
1:16,47
Joanna Soberka , Tauron Polska Energia S.A. – 
1:16,74
Katarzyna Piwowarczyk-Ściebura, Tauron Polska 
Energia S.A. – 1:20,84
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Mężczyźni
Jakub Juskowiak, PKF Consult Sp. z o.o. – 0:59,37
Karol Gałaszkiewicz, Intersport Polska S.A. – 1.01,01
Jarosław Mioskowski, Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń S.A. – 1:01,89

1500 m
Kobiety
Marta Naczyk, Intersport Polska S.A. – 6.46,45
Magdalena Wilczek, Tauron Polska Energia S.A. 
– 7:09,43
Urszula Stępień , Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. – 7:34,14
Mężczyźni
Jakub Juskowiak, PKF Consult Sp. z o.o. – 5:01,59
Marek Łabuz, Grupa Azoty S.A. – 5:08,85
Karol Gałaszkiewicz, Intersport Polska S.A. – 5:13,48

3000 m
Kobiety
Marta Naczyk, Intersport Polska S.A. – 13:59,18
Ewa Konieczna-Ciochosz, Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. – 15:01,48
Magdalena Wilczek, Tauron Polska Energia S.A. 
– 15:14,39
Mężczyźni
Marek Łabuz, Grupa Azoty S.A. – 11:11,50
Karol Gałaszkiewicz, Intersport Polska S.A. 11:47,37
Przemysław Pietrzak, Intersport Polska S.A. – 
12:09,58

Pchnięcie kulą
Kobiety
Małgorzata Mikołajczyk, Dom Maklerski mBanku 
S.A. – 7,42 m
Marta Tracz, Intersport Polska S.A. – 7,25 m
Katarzyna Fraś, Tauron Polska Energia S.A. – 6,96 m
Mężczyźni
Jarosław Rospond, CDM Pekao S.A. – 11,06 m
Karol Samsel, Niezależny Dom Maklerski S.A. – 
10,80 m (V rzut – 10,63 m)
Hubert Sochacki, Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
S.A. – 10,80 m (V rzut – 10,50 m)

Skok w dal
Kobiety
Weronika Bartulewicz, Intersport Polska S.A. – 
4,67 m
Joanna Soberka, Tauron Polska Energia S.A. – 
3,98 m
Joanna Krasuska, CDM Pekao S.A. – 3,85 m
Mężczyźni
Piotr Baca, Tauron Polska Energia S.A. – 5,42 m
Daniel Sienkiewicz, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. – 5,27 m
Marcin Wrona, Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. – 5,04 m

Sztafeta 4x100 m
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. – 0:52,97
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. – 0:53,07
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
– 0:54,68

Pływanie
50 m stylem klasycznym
Kobiety
Marta Kazior, Intersport Polska S.A. – 0:41,21
Marta Grajeta, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. – 0:48,06
Izabela Wiatrak, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. – 0:50,74
Mężczyźni
Tomasz Porada, Dom Maklerski BOŚ S.A. – 0:32,94
Piotr Krogulec, Intersport Polska S.A. – 0:33,48
Piotr Listwoń, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. – 0:40,87
100 m stylem klasycznym
Marta Kazior, Intersport Polska S.A. – 1:32,26
Marta Grajeta, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. – 1:47,76
Magdalena Wilczek, Tauron Polska Energia S.A. 
– 1:59,50
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50 m stylem dowolnym
Marta Grajeta, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. – 0:33,79
Martyna Zawisza, Niezależny Dom Maklerski S.A. 
– 0:45,21
Magdalena Wilczek, Tauron Polska Energia S.A. 
– 0:49,74
Mężczyźni
Jacek Kustrzycki, Tauron Polska Energia S.A. – 
0:27,72
Tomasz Porada, Dom Maklerski BOŚ S.A. – 0:28,11
Piotr Krogulec, Intersport Polska S.A. – 0:28,78

100 m stylem dowolnym
Kobiety
Marta Grajeta, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. – 1:17,69
Marta Tracz, Intersport Polska S.A. – 1:40,26
Mężczyźni
Tomasz Porada , Dom Maklerski BOŚ S.A. – 
1:11,19
Dorian Stokłosa, Intersport Polska S.A. – 1:24,95
Piotr Listwoń, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. – 1:42,85

400 m stylem dowolnym
Kobiety
Marta Grajeta, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. – 6:24,58
Marta Tracz, Intersport Polska S.A – 7:31,16 
Izabela Wiatrak, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. – 9:37,04
Mężczyźni
Tomasz Porada, Dom Maklerski BOŚ S.A. – 4:58,27
Jakub Juskowiak, PKF Consult Sp. z o.o. – 6:26,91
Jacek Kustrzycki, Tauron Polska Energia S.A. – 
6:53,27

50 m stylem grzbietowym
Kobiety
Marta Kazior, Intersport Polska S.A. – 0:41,86
Marta Grajeta, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. – 0:44,81

Magdalena Wilczek, Tauron Polska Energia S.A. 
– 0:59,68
Mężczyźni
Piotr Krogulec, Intersport Polska S.A. – 0:33,99
Tomasz Porada, Dom Maklerski BOŚ S.A. – 0:35,28
Dorian Stokłosa, Intersport Polska S.A. – 0:41,75

50 m stylem motylkowym
Kobiety
Marta Kazior, Intersport Polska S.A. – 0:36,91
Marta Grajeta, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. – 0:40,08
Mężczyźni
Jacek Kustrzycki, Tauron Polska Energia S.A. – 
0:29,58
Tomasz Porada, Dom Maklerski BOŚ S.A. – 0:29,86
Piotr Krogulec, Intersport Polska S.A. – 0:33,43

100 m stylem zmiennym
Kobiety
Marta Kazior, Intersport Polska S.A. – 1:29,44
Marta Grajeta, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. – 1:30,56
Mężczyźni
Tomasz Porada, Dom Maklerski BOŚ S.A. – 1:13,63
Piotr Krogulec, Intersport Polska S.A. – 1:23,56
Jacek Kustrzycki, Tauron Polska Energia S.A. – 
1:33,88

Cross Country
Kobiety 
Marta Naczyk, Intersport Polska S.A. – 42:53,16
Weronika Bartulewicz, Intersport Polska S.A. – 
47:22,21
Małgorzata Romanowska, Dom Maklerski BOŚ 
S.A. – 49:55,61
Mężczyźni
Marek Łabuz, Grupa Azoty S.A. – 33:37,52
Jakub Juskowiak, PKF Consult Sp. z o.o. – 35:23,10
Przemysław Pietrzak, Intersport Polska S.A. – 
37:39,99
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Kolarstwo Szosowe
Kobiety
Marta Naczyk, Intersport Polska S.A.
Marta Grajeta, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A.
Jolanta Gogolewska, Alior Bank S.A.
Mężczyźni
Tomasz Pustiowski, Tauron Polska Energia S.A.
Przemysław Szopa, Intersport Polska S.A.
Jarosław Dominiak, Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych

Tenis Ziemny
Kobiety
Magdalena Żmij, Intersport Polska S.A
Małgorzata Mikołajczyk, Dom Maklerski mBanku 
S.A.
Mężczyźni
Dorian Stokłosa, Intersport Polska S.A.
Krzysztof Doliński, Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A.
Bartosz Nowojski, Dom Maklerski mBanku S.A.

Tenis Stołowy
Kobiety
Magdalena Żmij, Intersport Polska S.A.
Izabela Stańczak, Dom Maklerski BOŚ S.A.
Magdalena Michalska, Dom Maklerski mBanku S.A.
Mężczyźni
Paweł Nowak, Tauron Polska Energia S.A.
Radosław Nowicki, Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A.
Grzegorz Czuż, Tauron Polska Energia S.A.

Badminton
Kobiety
Magdalena Żmij, Intersport Polska S.A.
Iwona Zajkowska, Dom Maklerski mBanku S.A.
Żaneta Frelkowska-Bujak, Stowarzyszenie 
Inwestorów Indywidualnych
Mężczyźni
Wojciech Ampuła, Intersport Polska S.A.

Zbigniew Jabłoński, Dom Maklerski BOŚ S.A.
Maciej Kopeć, CDM Pekao S.A.

MTB
Kobiety
Marta Naczyk, Intersport Polska S.A. – 43:40,48
Jolanta Gogolewska, Alior Bank S.A. – 52:10,55
Mężczyźni
Tomasz Pustiowski, Tauron Polska Energia S.A. – 
32:58,94
Przemysław Szopa, Intersport Polska S.A. – 34:10,25
Piotr Łaniewski, Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. – 35:58,22

Piłka Nożna
Komisja Nadzoru Finansowego
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Inwestorzy Olsztyn – Sensia II

Koszykówka
Alior Bank S.A.   
Tauron Polska Energia S.A.   
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Siatkówka plażowa
Niezależny Dom Maklerski S.A.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Tauron Polska Energia S.A.

Siatkówka halowa
Alior Bank S.A.   
KBJ S.A.   
TAURON Polska Energia S.A.  
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Trzecie Igrzyska Capital Market Games zakończyły 
się pełnym sukcesem wszystkich uczestników 
i organizatorów. Ta sportowa impreza na stałe 
wpisała się w kalendarz wydarzeń na polskim rynku 
kapitałowym. Poziom organizacyjny, sportowy, 
a także biznesowe relacje rozwijane w czasie 
trwania olimpiady czynią ten projekt unikatowym 
wydarzeniem w środowisku inwestorskim.

Wojciech Sularz
Właściciel, Tatra Holding

reprezentacja TAURONA spisała się na medal 
i indywidualne oraz zespołowe sukcesy pozwoliły 
nam zająć drugie miejsce na podium w rywalizacji 
drużynowej. To dowód na to, że nasi zawodnicy 
trzymają wysoką formę, którą zaprezentowali już 
podczas pierwszej edycji imprezy. Udział w Capital 
Market Games to także ciekawa forma promowania 
wewnątrz organizacji naszej nowej strategii marki. 
Jedną z jej wartości jest pasja – której celem jest 
m.in. motywowanie pracowników do realizacji wizji 
firmy i wyróżniania marki – a tej na zawodach nie 
brakowało.

Paweł Gniadek
dyrektor Departamentu Komunikacji 
Rynkowej i PR TAURON Polska Energia

Kolejna edycja igrzysk Capital Market Games 
potwierdza, że rywalizacja sportowa jest dobrym 
sposobem integracji przedstawicieli szeroko 
pojmowanego rynku kapitałowego. Zawody te na 
stałe wpisały się w jesienny kalendarz wydarzeń 
wielu spółek i instytucji i stały się okazją do 
regularnej rywalizacji i corocznego sprawdzianu 
kondycji i postępów. Kilkudziesięcioosobowa 

To nieformalne spotkanie z inwestorami 
indywidualnymi jest wizerunkowo ważne dla 
INTERSPORT. Chcemy pochwalić się na tej 
imprezie aktywną kadrą pracującą na co dzień 
w sklepach. Są to pasjonaci różnych dyscyplin 
sportu, a jednocześnie świetni doradcy sportowi 
klientów. Jestem z nich bardzo dumny, gdyż dzięki 
ich osiągnięciom od pierwszej edycji zawodów 
utrzymujemy pozycję lidera w klasyfikacji generalnej.

Artur Mikołajko
Prezes Zarządu INTERSPORT Polska S.A.
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Równowaga idealna 
– sytuacja na rynku 
nieruchomości
„Rok 2017 może przynieść częściowy spadek 
popytu na nieruchomości mieszkaniowe, 
ale myślę, że rynek szybko dopasuje się do 
sytuacji” (Artur Ceglarz, Wiceprezes Zarządu 
ROBYG S.A.). „W segmencie komercyjnym 
nadal doskonale będzie wynajmować się 
powierzchnia handlowa, natomiast sytuacja 
na rynku biur będzie zbliżona do obecnej” 
(Michał Skotnicki, Prezes Zarządu BBI 
Development S.A.). „Biorąc pod uwagę 
dynamiczną sytuację makroekonomiczną, 
jestem ostrożny w stawianiu kategorycznych, 
długoterminowych prognoz.” (Mariusz 
Książek, Prezes Zarządu Marvipol S.A.). Więcej 
na temat sytuacji na rynku nieruchomości 

w rozmowach z przedstawicielami spółek 
giełdowych działających w branży 
deweloperskiej, którym zadaliśmy cztery 
pytania:
1. Jak kształtują się wyniki finansowe spółki 

za pierwsze półrocze 2015 r.?
2. Na jakich inwestycjach obecnie koncentruje 

się spółka?
3. Co leży w planach spółki na najbliższą 

przyszłość? 
4. Jak będzie kształtowała się branża 

deweloperska w kolejnych latach?

Michał Skotnicki,
Prezes Zarządu BBI Development S.A.
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1. Na rezultaty osiągnięte w pierwszym półroczu 
2015 r. w głównej mierze wpływały przychody 
z działalności usługowej oraz stopniowe ujmowanie 
w wynikach projektów komercyjnych (Centrum 
Marszałkowska, Centrum Praskie Koneser 
i Plac Unii). Harmonogram realizowanych 
inwestycji powoduje, że w pierwszym półroczu 
nie rozpoznaliśmy praktycznie wyników z tytułu 
sprzedaży mieszkań. Pod tym względem drugie 
półrocze będzie zdecydowanie lepsze, ponieważ 
w 4Q zaczniemy przekazywanie loftów i soft-loftów 
w kolejnych dwóch etapach projektu Koneser, gdzie 
sprzedane jest obecnie ponad 80% lokali. 

2. W segmencie komercyjnym kluczowym 
projektem jest Kwartał Centralny Centrum Praskiego 
Koneser (ok. 51 tys. mkw. PUM). Rozpoczęcie prac 
budowlanych planujemy na listopad br., a otwarcie 
centrum handlowo-usługowego powinno nastąpić 
w październiku 2017 r. Drugim ważnym projektem 
jest Centrum Marszałkowska (ok. 16,4 tys. mkw. 
PUM) – jedyny w Warszawie budynek biurowo-
handlowy połączony bezpośrednio ze stacją metra. 
Priorytetem w segmencie mieszkaniowym jest dla 
nas planowane na koniec 2016 r. zakończenie prac 
budowlanych i wykończeniowych oraz awansowanie 
sprzedaży apartamentów w projekcie Złota 44 
(obecnie sprzedanych 49 z 287 apartamentów). 
W bieżącym roku planujemy także ukończyć 
budowę i oddać do użytku dwa budynki w projekcie 
Koneser (łącznie 86 mieszkań).

W oddanym do użytku projekcie Plac Unii (łącznie 
56 tys. mkw.) zbliżamy się natomiast do końca 

komercjalizacji powierzchni biurowej. Pozwoli to 
stopniowo wycofywać środki, które będziemy 
przeznaczać na kolejne projekty. 

3. W listopadzie br. planujemy rozpoczęcie prac 
budowlanych w Centrum Praskim Koneser (ok. 
51 tys. mkw pow. komercyjnej). Na przełomie 
2015 i 2016 roku chcemy uruchomić kolejny etap 
projektu Koneser (108 lokali). Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie wydał pozytywny 
wyrok w sprawie pozwolenia na budowę w projekcie 
Centrum Marszałkowska. Rozpoczęcie prac 
budowlanych planujemy na styczeń 2016 r. 
Zakończenie prac budowlanych w tych projektach  
planowane jest na koniec 2017 r. Będziemy 
również zgodnie z harmonogramem awansować 
wykończenie i komercjalizację apartamentowca 
Złota 44.

4. Spodziewamy się utrzymywania bardzo dobrej 
sytuacji na rynku mieszkaniowym – zarówno 
w segmencie popularnym, jak i luksusowym, który 
jest odporny na wahania koniunktury. W segmencie 
komercyjnym nadal doskonale będzie wynajmować 
się powierzchnia handlowa, natomiast sytuacja 
na rynku biur będzie w naszej opinii zbliżona 
do obecnej: dobrze wynajmują się nowoczesne 
powierzchnie w najlepszych lokalizacjach (jak 
Centrum Marszałkowska), a także projekty 
przeznaczone dla wymagającego, nietuzinkowego 
klienta, ceniącego sobie oryginalną lokalizację, 
architekturę i otoczenie. Takie warunki spełnia 
realizowane przez nas Centrum Praskie Koneser, 
które znalazło m.in. uznanie firmy Google. 
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Mariusz Książek,
Prezes Zarządu Marvipol S.A.

1. I półrocze 2015 r. Grupa Marvipol zamknęła 
z 311,65 mln zł skonsolidowanych przychodów 
z działalności kontynuowanej, 21,11 mln zł zysku 
z działalności operacyjnej i 10,97 mln zł zysku 
netto. Jest to wynik zgodny z budżetem Grupy na 
2015 r., odzwierciedlający obecne zaawansowanie 
projektów deweloperskich, mających kluczowy 
wpływ na rentowność działalności Grupy. Drugie 
półrocze, w związku z ukończeniem I etapu inwestycji 
Central Park Ursynów, przyniesie skokowy wzrost 
przekazań mieszkań, co przełoży się na wzrost 
przychodów.

2. Najważniejszą z obecnych inwestycji Grupy jest 
wieloetapowy projekt mieszkaniowy Central Park 
Ursynów, realizowany na nieruchomości przy ul. 
Kłobuckiej w Warszawie. W ramach inwestycji w IV 
kw. 2015 r. do użytku zostanie oddany etap I a, 
z 471 mieszkaniami i lokalami użytkowymi. W 2016 
r. ukończony zostanie etap Ib – 430 lokali. We 
wrześniu br. Grupa rozpoczęła realizację nowego 
etapu tej inwestycji – Lake Park Apartments, 
pozycjonowanego w tzw. segmencie średnim. 
Łącznie, potencjał parceli przy ul. Kłobuckiej 
pozostały do zrealizowania, to ponad 82 tys. mkw. 
PUM, 1,6 tys. lokali użytkowych i mieszkalnych, 
zaplanowanych do realizacji w etapach do 2020 r.
Na przełomie pierwszego i drugiego półrocza 
sfinalizowaliśmy zakup nieruchomości w sąsiedztwie 
Kanału Żerańskiego na stołecznej Białołęce. 
Począwszy od pierwszej połowy 2016 r. realizowany 
tam będzie nowy projekt mieszkaniowy, w ramach 
którego powstanie ponad 900 mieszkań. 

Strategia Grupy Marvipol zakłada koncentrację 
na projektach pozwalających na osiągnięcie 
ponadprzeciętnego zwrotu na kapitale. Realizując 
ją, Grupa Marvipol zawiązała z Grupą Panattoni, 
największym deweloperem powierzchni 
magazynowych w regionie, joint venture dla 
realizacji inwestycji magazynowej Panattoni Park 
Warsaw. Projekt zakłada wybudowanie obiektu 
o blisko 46 tys. mkw. powierzchni wynajmowanej, 
do końca 2016 r.

3. Oczekujemy, że ostatni kwartał 2015 r. stać 
będzie pod znakiem finalizacji pierwszego etapu 
Central Park Ursynów. Sprzedaż deweloperska 
mieszkań powinna kształtować się na stabilnym 
poziomie, pozwalającym na zamknięcie roku 
z ponad 500 podpisanymi umowami sprzedaży. 
Liczba przekazanych lokali powinna z kolei 
przekroczyć 550 sztuk. Rok 2016 przyniesie, 
zgodny z założeniami długoletnimi, istotny wzrost 
sprzedaży w segmencie deweloperskim, związany 
z uzupełnieniem oferty mieszkaniowej Marvipol 
o lokale realizowane w nowych inwestycjach oraz 
w kolejnych etapach CPU. 

4. Zakładam, że w najbliższych kwartałach utrzyma 
się wysokie tempo sprzedaży, a deweloperzy 
mieszkaniowi, rozpoczynający dzisiaj nowe projekty, 
znajdą odbiorców. Biorąc pod uwagę dynamiczną 
sytuację makroekonomiczną, jestem ostrożny 
w stawianiu kategorycznych, długoterminowych 
prognoz.
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Artur Ceglarz, 
Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

1. Pierwsze półrocze zamknęliśmy liczbą przekazań 
równą prawie 550 lokali mieszkaniowych, natomiast 
do końca bieżącego roku planujemy przekazać 
łącznie 1,9 – 2 tys. mieszkań. Moment uznania 
przychodu to odebranie przez klienta lokalu 
w zakończonej inwestycji, zatem skok poziomu 
przychodów w porównaniu do pierwszego 
półrocza powinien być bardzo wysoki. W branży 
deweloperskiej ocena wyników finansowych na 
podstawie jednego czy dwóch kwartałów nie jest 
miarodajna.

2. Koncentrujemy się na rynku mieszkaniowym 
w dwóch miastach: Warszawie i Gdańsku. 
W każdym z miast sprzedajemy około tysiąca 
mieszkań rocznie. Obecnie rozpoczynamy nową 
inwestycję w Warszawie – Green Mokotów. 
Jest to kompleks mieszkaniowy, który stanie 
u podnóża skarpy wiślanej przy alei Wilanowskiej. 
W ramach pierwszego etapu powstanie około 
115 lokali mieszkaniowych i usługowych. Budowę 
planujemy rozpocząć w czwartym kwartale b.r. 
i zrealizować ją do końca 2016 r. Kolejny projekt, 
który ROBYG rozpocznie jeszcze w tym roku, 
to osiedle mieszkaniowe Stacja Nowy Ursus. 
Inwestycja powstanie na zakupionym w lipcu 

terenie o powierzchni ponad 5 ha. Rozpoczęcie 
budowy planowane jest na pierwszy kwartał 2016, 
a zakończenie na drugi kwartał 2017. W ramach 
całego projektu wybudowanych zostanie około 
1000 lokali. 

3. Planujemy rozpoczęcie działalności na rynku 
wrocławskim. Rozpoczęcie inwestycji na działce 
o powierzchni 5 ha uzależniamy od dostarczenia 
przez miasto niezbędnej infrastruktury. Jeżeli 
nastąpi to w kolejnym roku, projekt powinien zostać 
uruchomiony w 2017 r. Priorytetowym celem Grupy 
jest budowanie banku ziemi na przyszłe lata.W tym 
roku wydaliśmy na zakup działek kwotę powyżej 
150 mln zł. Jeżeli pojawią się ciekawe okazje 
inwestycyjne budżet ten zostanie zwiększony. 

4. W tej chwili notujemy rekordowe wyniki na 
rynku mieszkaniowym. Obecna podaż mieszkań 
jest w pełni absorbowana przez bardzo wysoki 
popyt. W perspektywie kilku lat sytuacja może ulec 
zmianie. Przewiduję, że po 2017 r. popyt i podaż 
zaczną się równoważyć. Perspektywy na najbliższe 
dwa lata postrzegam jako bardzo dobre. Niskie 
stopy procentowe ułatwiają klientom pozyskiwanie 
korzystnych warunków finansowania zakupu 
nieruchomości. Wysoki popyt inwestycyjny wynika 
także z faktu, że klienci traktują lokowanie środków 
w nieruchomościach jako alternatywę dla lokat 
bankowych czy funduszy. Częściowego spadku 
tego popytu można się spodziewać w 2017 r., ale 
myślę, że rynek szybko dopasuje się do sytuacji. 
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Jarosław Szanajca,
Prezes Zarządu Dom Development S.A.

1. I półrocze zamknęliśmy dobrymi wynikami 
finansowymi, zgodnymi z za łożeniami. 
Odnotowaliśmy sprzedaż na poziomie 1065 lokali 
netto, co oznacza 20% dynamikę rok do roku. 
II kwartał 2015 r. był rekordowy pod względem 
sprzedaży, co dobrze rokuje na drugą połowę roku. 
Niższy zysk netto (5,1 mln zł wobec 10,9 mln zł 
rok wcześniej) to efekt przede wszystkim niskiego 
wolumenu przekazań, zgodnego z harmonogramem 
realizowanych inwestycji. W I półroczu br. 
przekazaliśmy klientom 565 lokali, wobec 977 
przekazanych w I półroczu 2014 roku. Według 
wstępnych wyników sprzedaży w III kwartale 
2015 r., sprzedaż netto wzrosła do rekordowych 
640 lokali wobec 598 sprzedanych mieszkań w II 
kwartale, co przełożyło się na łączną sprzedaż 
trzech kwartałów 2015 r. na poziomie 1 705 lokali 
(wzrost o 22% r/r). 

Niezmiennie utrzymujemy wysoką płynność oraz 
bezpieczną strukturę zadłużenia, z odległymi 
okresami zapadalności długu. Na koniec pierwszego 
półrocza dysponowaliśmy gotówką w wysokości 
300 mln zł, przy braku zadłużenia wymagalnego 
w ciągu 12 miesięcy. 

2. W pierwszym półroczu wprowadziliśmy do 
sprzedaży 1389 nowych mieszkań. 

Uruchomiliśmy w tym okresie sprzedaż 7 inwestycji. 
W III kwartale 2015 r. wprowadziliśmy do sprzedaży 
ponad 730 mieszkań w 4 kolejnych wieloetapowych 
inwestycjach w Warszawie.

3. Na drugie półrocze 2015 r. przypada większość 
tegorocznych przekazań, spodziewamy się zatem 
lepszych wyników finansowych na koniec roku. 

W I półroczu powiększyliśmy bank ziemi kupując 7 
działek w Warszawie, z potencjałem realizacji ponad 
2600 lokali (w tym około 1900 w lewobrzeżnej 
części stolicy). Wysoki stan gotówki i niski poziom 
zadłużenia netto oznaczają, że mamy duży potencjał 
zakupów ziemi i uruchamiania nowych projektów.

4. Obserwujemy silny popyt we wszystkich 
segmentach rynku nowych mieszkań, wspierany 
przez niskie stopy procentowe, oraz program 
Mieszkanie dla Młodych. W tym roku na rynku 
powstaje rekordowa liczba nowych inwestycji. 
Popyt na mieszkania jest wciąż bardzo duży, nie 
widać oznak zwiastujących nadpodaż mieszkań. 
W naszej ocenie obecnie relacja popytu i podaży 
rynkowej jest zrównoważona. Ceny mieszkań są 
stabilne i mogą znajdować się w początkowej 
fazie trendu wzrostowego. Sprzyjające otoczenie 
makroekonomiczne powinno przełożyć się na dalszy 
zrównoważony rozwój rynku mieszkaniowego. 
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Andrzej Witkowski,
Członek Zarządu CDI ZN Sp. z o.o.

1. W wynikach pierwszego półrocza Grupy Kapitałowej 
Immobile S.A. odnotowaliśmy prawie 10% wzrost 
przychodów w stosunku do pierwszego półrocza 
2014 r. (które zamknęliśmy kwotą 45 mln zł). Dobry 
wynik operacyjny został osiągnięty w podstawowych 
segmentach działalności Grupy – przemyśle, 
hotelarstwie i najmie aktywów. Wyniki nie uwzględniają 
jednak przychodów i zysków z prowadzonej działalności 
deweloperskiej. Zaprezentujemy je wraz z finalnymi 
umowami sprzedaży mieszkań, po oddaniu ich do 
użytku w IV kwartale bieżącego roku. Według stanu 
na koniec czerwca 2015 r., sprzedane zostało 28% 
całkowitej powierzchni budynków mieszkalnych (1900 
mkw.).

2. Obecnie koncentrujemy się na zakończeniu budowy 
projektu Leśna 19-21 w Bydgoszczy, który stanowi 
tzw. „etap 0” inwestycji Platanowy Park. Zakończenie 
budowy tego etapu, obejmującego dwa budynki 
mieszkalne (łącznie 144 lokale), planujemy na IV kwartał 
2015 r. Jest to pierwsza inwestycja deweloperska, którą 
prowadzimy na własny rachunek. Do tej pory, angażując 
się w projekty w całej Polsce, występowaliśmy w roli 
inwestora zastępczego czy inżyniera kontaktu, poprzez 
spółkę CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o.o. 

W lipcu b.r. rozpoczęliśmy budowę biurowca IMMOBILE 
K3 przy placu Kościeleckich w Bydgoszczy. Jest to 
pięciokondygnacyjny biurowiec klasy A (powierzchnia 
biurowo – handlowa 8 600 mkw.). Zakończenie budowy 
planujemy na drugą połowę 2017 r. 

3. W najbliższych latach będziemy koncentrować się 
na rozwoju projektu Platanowy Park (pow. gruntu 9,6 
ha). Jest to inwestycja podzielona na siedem etapów 
mieszkaniowych, których zakładany termin realizacji 
wynosi siedem lat. Każdego roku do użytku planujemy 
oddawać ok. 150 lokali, łączna ilość mieszkań to 1 246 
(65 tys. mkw. PUM). Szacowana wartość projektu 
wynosi 750 mln zł. 
Obok działalności deweloperskiej, planujemy także 
działania w segmencie hotelarskim: w IV kwartale 2015 
r. nastąpi rozruch nowego hotelu sieci Focus Hotels 
w dużym mieście wojewódzkim na wschodzie Polski. 
W I kwartale 2016 r. zostanie otwarty hotel w Gdańsku. 
Zaprezentujemy także nowy produkt własny segmentu 
przemysłowego – parking wielopoziomowy. Jest 
to przykład produktu, który wykorzystuje synergię 
wynikającą z łączenia działalności deweloperskiej 
i przemysłowej w obrębie Grupy. 

4. Przy rosnącej konkurencji i coraz pełniejszym 
wpływie wymogów ustawy ,,O ochronie praw nabywcy 
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego”, 
rynek deweloperski staje się coraz bardziej klarowny 
i bezpieczny dla klienta. Wydłużona do 5 lat gwarancja 
na wykonane roboty oraz zaplanowane do 2021 r. 
zmiany dotyczące standardu technicznego budynku 
zawarte w „Warunkach technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, prognozują 
rozwiązania projektowe kosztowniejsze w realizacji, 
ale gwarantujące mniejsze koszty eksploatacyjne. 
Planowane przez nas inwestycje wpisują się w potrzeby 
rynkowe, a o ich sukcesie, jak zawsze, decyduje 
właściwe wypośrodkowanie ceny w odniesieniu do 
lokalizacji, standardu i jakości produktu. 

Przy rosnącej konkurencji i coraz 
pełniejszym wpływie wymogów 
ustawy , ,O ochronie praw 
nabywcy lokalu mieszkalnego lub 
domu jednorodzinnego”, rynek 
deweloperski staje się coraz bardziej 
klarowny i bezpieczny dla klienta. 
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01.01.2015 - 30.06.2015 1.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2014 - 31.12.2014

Przychody 8 320 25 075 47 287

EBIT -267 3 292 2 450

Zysk netto  -1 069  -760  -13 822

Dane na 01.10.2015 [tys. zł]

Kapitalizacja 93,1 mln zł

C/Z ujemny

C/WK  0,38

BBI Development S.A.
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01.01.2015 - 30.06.2015 1.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2014 - 31.12.2014

Przychody 311 652 334 471 761 210

EBIT 21 112 44 256 76 306

Zysk netto 10 964 29 153 47 938

Dane na 01.10.2015 [tys. zł]

Kapitalizacja 293 mln zł

C/Z 9,81

C/WK 0,96

Marvipol S.A.

01.01.2015 - 30.06.2015 1.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2014 - 31.12.2014

Przychody 140 588 240 635 409 325

EBIT 16 325 35 876 60 460

Zysk netto 18 178 21 607 46 527

Dane na 30.06.2015 [tys. zł]

Kapitalizacja 644 575 zł

C/Z 14,96

C/WK 1,38

ROBYG S.A.
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01.01.2015 - 30.06.2015 1.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2014 - 31.12.2014

Przychody 230 295 361 620 784 264

EBIT 7 472 11 847 69 019

Zysk netto 5 136 10 948 55 935

Dane na 01.10.2015 [tys. zł]

Kapitalizacja 1 140 mln zł

C/Z 23

C/WK 1,4

Dom Development S.A.

01.01.2015 - 30.06.2015 1.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2014 - 31.12.2014

Przychody 45 586 41 547 90 856

EBIT 5 921  -6 324  -4 925

Zysk netto 1 950 3 855 2 842

Dane na 01.10.2015 [tys. zł]

Kapitalizacja 175 mln zł

C/Z 186

C/WK 1,18

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.



http://inwestorzy.tv/


Nie tylko sklejka – jak 
się rozwija Paged S.A.
ROZMOWA Z WICEPREZESEM ZARZĄDU PAGED S.A., 
ROBERTEM DITRYCHEM

„Ze spółki historycznie osadzonej 
w branży drzewnej przekształcamy się 
w holding przemysłowo-inwestycyjny, 
który reinwestuje środki wypracowane 
w podstawowych segmentach w inne 
działalności, o wysokim potencjalne wzrostu 
wartości” – więcej o planach Grupy Paged 
w rozmowie z Wiceprezesem Zarządu Paged 
S.A., Robertem Ditrychem. 

Spółka po I półroczu w sprawozdaniu 
skonsolidowanym pokazała dwucyfrowe 
przyrosty r/r na głównych pozycjach 
rachunku wyników. Jakie zdarzenia miały 
na to wpływ?

Robert Ditrych, Prezes Zarządu Paged S.A.: 
Na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat 
(od przychodów po zysk netto dla akcjonariuszy 
jednostki dominującej) Grupa Paged w I półroczu 
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2015 roku zanotowała wzrosty od 23 do 37%, przy 
czym wzrost EBITDA, tj. dynamika generowanego 
gotówkowego wyniku operacyjnego, wyniosła 
właśnie 37%, a zysk netto dla akcjonariuszy jednostki 
dominującej wzrósł o 28%. Istotna była akwizycja 
poczyniona w sierpniu 2014 r., w wyniku której 
do Grupy dołączyła spółka produkująca systemy 
logistyki wewnętrznej – Europa Systems (wyniki 
spółki nie były konsolidowane w I półroczu 2014 r.). 
Następował także dalszy dynamiczny rozwój Grupy 
DTP (segment zarządzania wierzytelnościami), która 
zwiększyła w I półroczu EBITDA o 20%. Należy 
wspomnieć także o segmencie sklejkowym: ciągłe 
zwiększanie wolumenów produkcji oraz wydajności 
i efektywności fabryk spowodowało, że wolumen 
sprzedaży za ostatnie 12 miesięcy, do czerwca 
2015 r., wyniósł 163 tys. m3 wobec 143 tys. m3 
rok wcześniej.

Czy struktura przychodowa w obecnym 
kształcie jest optymalna w opinii zarządu? 
Które segmenty generują najwyższe marże?

Za większość przychodów (do około 60%) 
odpowiada podstawowy segment sklejkowy, 
składający się z dwóch firm o tożsamym zarządzie, 
które posiadają łącznie cztery zakłady produkcyjne. 
Kolejnym dużym segmentem jest segment meblowy 
(około 20% przychodów). W jego skład wchodzi 
spółka produkcyjna Paged Meble, posiadająca trzy 

zakłady produkcyjne w Polsce oraz dystrybucyjna 
spółka BUK, działająca na rynku brytyjskim. Udziały 
poniżej 10% mają segment handlowy, zarządzania 
wierzytelnościami i pozostała działalność. 

Jeżeli Grupa Paged nie dokona znaczącej akwizycji 
lub sprzedaży, struktura przychodów w kolejnych 
kwartałach pozostanie zbliżona. Udział segmentu 
sklejkowego w przychodach może zwiększyć się 
w związku z otwarciem zakładu do produkcji sklejki 
iglastej MIRROR. Po osiągnięciu pełnych mocy 
produkcyjnych zakład ten przyniesie ponad 100 
mln zł przychodów. 

Najważniejszym czynnikiem, który bierzemy pod 
uwagę w Grupie Paged, jest kreowanie wartości dla 
akcjonariuszy, sama marża EBITDA nie jest zatem 
najistotniejsza. Najbardziej rentownym segmentem 
Grupy jest segment zarządzania wierzytelnościami, 
który generuje marżę EBITDA na poziomie około 
50%. Na drugim miejscu pod tym względem plasuje 
się działalność Europa Systems, na trzecim zaś 
segment sklejkowy z 20% marżą. Marżę poniżej 
5% wykazują segmenty handlowy i meblowy, 
przy czym główna spółka tego ostatniego, Paged 
Meble, wychodzi właśnie z procesu restrukturyzacji. 
W latach 2016-2017 można zatem spodziewać 
się wzrostu marży w okolice średniej dla branży 
meblarskiej, tj. około 7-10%. Pod względem masy 
marży, niekwestionowanym liderem w ramach 
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Grupy Paged jest segment sklejkowy, generujący 
około 60% całkowitej EBITDA. 

Jaki jest tegoroczny CAPEX, jakie inwestycje 
już zostały zrealizowane, a jakie przed nami?

W pierwszym półroczu 2015 r. Grupa Paged miała 
ponad 40 mln zł wydatków inwestycyjnych, z czego 
zdecydowana większość, tj. prawie 35 mln zł, 
przypadła na podstawowy segment sklejkowy. 
Inwestycje w tym segmencie już wkrótce przełożą 
się na zwiększenie potencjalnego wolumenu 
produkcji o ponad 30% (ze 163 tys. do ok. 220 tys. 
m3 rocznie). Pozostała część wydatków związana 
była głównie z działalnością spółek Europa Systems 
i Ivopol oraz z segmentem meblowym. 

W 2013 r. spółka zainwestowała w Ivopol, 
podmiot wynajmujący samochody. Jakie 
plany macie Państwo wobec tej spółki?

Obok zakupu udziału kontrolnego akcji DTP 
w latach 2011-2012 oraz inwestycji w 70% udziałów 
Europa Systems w 2014 r., inwestycja w Ivopol była 
kolejnym krokiem w przekształceniu Grupy Paged. 
Ze spółki historycznie osadzonej w branży drzewnej 
przekształcamy się w holding przemysłowo-
inwestycyjny, który reinwestuje środki wypracowane 

w podstawowych segmentach w inne działalności, 
o wysokim potencjalne wzrostu wartości. 

Pod koniec 2013 r. objęliśmy 50% udziałów 
Ivopol, w wyniku podwyższenia kapitału w spółce. 
Działający pod marką Rent a Car Direct Ivopol 
dynamicznie się rozwija. Spółka generuje bardzo 
dobre dynamiki wyników – EBITDA za 1H 2015 
wyniosła 3,8 mln zł, wobec 0,6 mln zł rok wcześniej 
(wzrost x 6), a EBITDA za ostatnie 12 miesięcy, 
do czerwca 2015 r., wynosi prawie 6 mln zł, przy 
zysku netto 2,2 mln zł. Konserwatywnie szacując 
wycenę, już dziś spółka ta jest warta nie mniej niż 
20-25 mln zł. 

Na obecnym etapie jesteśmy bardzo zadowoleni 
z wyników Ivopol i zamierzamy wspierać jej dalszy 
rozwój. W przyszłości nie wykluczamy jednak 
realizacji wyjścia z inwestycji np. poprzez sprzedaż 
do inwestora branżowego (firmy ubezpieczeniowej 
lub firmy wypożyczającej samochody) lub 
wprowadzenie firmy na giełdę. Być może w 2016 r. 
spółka zdecyduje się na emisję serii obligacji Ivopol. 
Może być to oferta o atrakcyjnych parametrach 
oprocentowania w stosunku do ryzyka. 
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Dane finansowe GK LW Bogdanka (w tys. zł) 1-2Q 2015 1-2Q 2014

Przychody ze sprzedaży 843 530 945 371 

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów (680 005) (744 794)

Zysk brutto 163 555 200 577

Koszty sprzedaży (17 661) (19 187)

Koszty administracyjne (46 147) (46 655)

Pozostałe przychody operacyjne 2 016 828

Pozostałe koszty operacyjne (383) (999)

Pozostałe zyski / (straty) – netto (60) (7 906)

Zysk operacyjny 101 320 126 658

Przychody finansowe 3 262 4 601

Koszty finansowe (11 370) (14 463)

Przychody finansowe – netto (8 108) (9 862)

Udział w zyskach / (stratach) jednostek stowarzyszonych 0 0

Zysk przed opodatkowaniem 93 212 116 796

Podatek dochodowy (17 714) (25 372)

Zysk netto roku obrotowego 75 498 91 424

z tego:
 – przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej 75 344 91 217

 – przypadający na udziały nie dające kontroli 154 207

Dochód całkowity za okres 76 146 89 942
z tego:
 – przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej 75 992 89 735

 – przypadający na udziały nie dające kontroli 154 207

Bilans 30.06.2015 31.12.2014

Aktywa trwałe 3 690 290 3 730 165

Aktywa obrotowe 591 232 634 250

Kapitał własny 2 482 677 2 523 827

Zobowiązania długoterminowe 1 173 664 1 171 281

Zobowiązania krótkoterminowe 625 181 669 307

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
Bogdanka
21-013 Puchaczów
www.lw.com.pl
Branża: Wydobywcza
Prezes Zarządu: Zbigniew Stopa
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Działalność LW BOGDANKA S.A. oraz osiągnięte 
przez nią wyniki finansowe pozostawały pod 
wpływem trudnej sytuacji na rynku węgla, która 
spowodowała konieczność dostosowania naszej 
produkcji do możliwości sprzedaży na rynku. Niestety 
zmaterializowało się ryzyko dotyczące redukcji 
wolumenów objętych umowami z podmiotami, 
nad którymi kontrole sprawuje Skarb Państwa. Ten 
fakt, w połączeniu z utrzymującą się nadpodażą 
węgla energetycznego, wysokim poziomem 
zapasów u jego najważniejszych odbiorców 
oraz silną presją na obniżkę cen zmusiły nas do 
korekty w dół planów sprzedażowych, a co za 
tym idzie produkcyjnych. Konsekwencją tego była 
kolejna znacząca redukcja zakładanych na 2015 
r. nakładów inwestycyjnych. Nie możemy liczyć 
na pomoc publiczną, z której obficie czerpią nasi 
śląscy konkurenci. Konkurujemy efektywnością 
podporządkowaną rachunkowi ekonomicznemu. 
Tym też podyktowane są podejmowane przez 
nas w skomplikowanej sytuacji rynkowej działania 
optymalizacyjne i oszczędnościowe, dzięki którym 
możemy uznać wyniki osiągnięte w drugim kwartale 
i całym pierwszym półroczu za dobre. Wierzę, iż 
m.in. za to właśnie inwestorzy doceniają Spółkę.

Zbigniew Stopa
Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.

Mimo bardzo dynamicznej sytuacji na wykresie akcji 
Bogdanki, spółka pozytywnie zaskoczyła w wynikach 
finansowych za I półrocze 2015 roku pod względem 
zyskowności. W tak trudnym otoczeniu rynkowym 
(mocne spadki cen, konkurencja) wykazane zyski 
były miłą niespodzianką dla inwestorów, którzy 
w dużej większości spodziewali się znacznie 
wyższych spadków rentowności. Spadek 
przychodów był w większej mierze konsekwencją 
niższych cen węgla, niż mniejszą sprzedażą. Jednak 
opublikowane dane sprzedażowe za III kwartał tego 
roku pokazały najwyższą sprzedaż oraz wydobycie 
od początku roku. Tym samym cel sprzedaży 
8,5 mln ton węgla w całym 2015 roku wydaje się 
być realny do wykonania. Należy pokreślić, że 
zwiększone niedawno moce produkcyjne nie są 
obecnie wykorzystywane, a wręcz przeciwnie, 
w obliczu słabego popytu Bogdanka była 
zmuszona zmniejszyć produkcję, a także nakłady 
inwestycyjne. W obliczu procesu ewentualnego 
przejęcia większościowego pakietu akcji przez 
Eneę, informacje fundamentalne dotyczące wyników 
finansowych przeszły obecnie na drugi plan.

Rafał Irzyński
Główny Analityk Stowarzyszenia Inwestorów 
Indywidualnych 
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Dane finansowe PHZ Baltona S.A. (w tys. zł) 1 poł 2014 1 poł 2015

Przychody ze sprzedaży 155 486 211 386

Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości -3 187 -3 465

Zużycie surowców i materiałów -1 889 -1 661

Usługi obce -32 678 -36 259

Koszty świadczeń pracowniczych -18 643 -21 270

Podatki i opłaty -946 -1 375

Pozostałe koszty rodzajowe -1 789 -2 131

Wartość sprzedanych towarów i materiałów -101 213 -144 135

Pozostałe koszty operacyjne -310 -358

Razem koszty działalności operacyjnej -160 655 -210 654

Zysk/Strata na działalności operacyjnej -4 948 1 690

EBITDA na działalności operacyjnej -1 761 5 155

Przychody finansowe 143 8

Koszty finansowe -2 676 -1 851

Zysk/Strata przed opodatkowaniem -7 481 -153

Podatek dochodowy -181 -279

Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy -7 662 -432

Zysk strata Właścicieli Jednostki Dominującej -7 622 -988

Zysk strata Udziały niekontrolujące -361 433

Bilans (w tys. zł) na 31.12.2014 na 30.06.2015
Aktywa razem 98 349 107 074

Aktywa trwałe 32 197 31 212

Aktywa obrotowe 66 152 75 862

Kapitał własny 7 942 7 330

Zobowiązania długoterminowe 25 480 22 237

Zobowiązania krótkoterminowe 64 927 77 507

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A.
ul. Działkowa 115
02-234 Warszawa
www.baltona.pl
Branża: Handel
Prezes Zarządu: Piotr Kazimierski
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Grupa PHZ Baltona wypracowała dodatnie wyniki 
w pierwszym półroczu 2015 roku. Skonsolidowane 
przychody ze sprzedaży GK PHZ Baltona wyniosły 
211,4 mln zł i wzrosły o 36% w stosunku do 
pierwszego półrocza 2014 r. Zysk operacyjny (EBIT) 
wyniósł w pierwszym półroczu 2015 roku 1,69 mln 
zł. Natomiast w tym samym okresie ubiegłego roku 
Grupa miała stratę na poziomie wyniku operacyjnego 
wynoszącą ok. 5 mln zł. Na poziomie EBITDA Grupa 
PHZ Baltona także zanotowała znaczną poprawę. 
W pierwszym półroczu tego roku EBITDA wyniosła 
5,16 mln zł, wobec straty 1,76 mln zł w tym samym 
okresie roku ubiegłego. Na podkreślenie zasługuje 
osiągnięcie w pierwszym półroczu tego roku wyniku 
„zero minus” na poziomie netto, podczas gdy 
w pierwszym półroczu 2014 strata netto wyniosła 
aż 7,66 mln zł. W drugim kwartale 2015 wynik netto 
był już wyraźnie dodatni i wyniósł 3,13 mln zł.

Osobiście jestem bardzo zadowolony z wyników 
wypracowanych w pierwszym pó łroczu. 
Mam nadzieję, że dla naszych akcjonariuszy 
i inwestorów giełdowych będą miłym zaskoczeniem 
i potwierdzeniem, że Grupa Baltona jest na dobrej 
drodze do systematycznego i satysfakcjonującego 
wszystkich wzrostu wyników i wartości spółki. 
Baltona ma obecnie największy udział w przychodach 
ze sprzedaży handlowej na lotniskach, ale rozwijamy 
także segment działalności gastronomicznej, 
którego udział w sprzedaży całej Grupy będzie 
moim zdaniem dynamicznie rósł w kolejnych latach. 
Kondycja finansowa i operacyjna Grupy Baltona 
bardzo się poprawiła, chociaż mamy jeszcze 
trochę do zrobienia w celu poprawy efektywności. 
Dzięki optymalizacji działalności operacyjnej, 
którą systematyczne wprowadzamy od 2 lat, 
zwiększyliśmy sprzedaż, marże i obniżyliśmy koszty 
Grupy. Po bardzo dobrych wynikach pierwszego 
półrocza jestem przekonany, że ten rok będzie dla 
Grupy Baltona bardzo dobry.

Piotr Kazimierski
CEO Baltona S.A.

Wyniki finansowe I półrocza 2015 roku PHZ 
Baltona należy ocenić pozytywnie. Silnie rosnącym 
przychodom towarzyszyła poprawa rentowności. 
Choć na poziomie netto spółce niewiele zabrakło 
do wyjścia „na zero”, ale na poziomie operacyjnym 
i EBITDA są to już solidne wartości dodatnie. 
Duża poprawa widoczna jest szczególnie na 
tle roku poprzedniego. Wiele wskazuje na to, 
że w spółce drzemią jeszcze spore rezerwy 
kosztowe, a wprowadzane oszczędności i działania 
optymalizacyjne powinny zostać pokazane 
w najbliższych kwartałach. Dodatkowo Baltona 
uruchamia kolejne lokale handlowe, a także rozwija 
segment gastronomiczny. To powinno dalej sprzyjać 
wzrostowej tendencji sprzedaży. Negatywnym 
elementem w bilansie pozostaje bardzo niski udział 
kapitałów własnych, które jeszcze do niedawna 
miały ujemną wartość. Jak na razie nie są one mocno 
odczuwalne w bieżącym funkcjonowaniu firmy, gdyż 
jej główny udziałowiec – Flemingo International 
zapewnia jej finansowanie. Mocno poprawiające się 
wyniki finansowe sprawiają, że Baltoną interesuje 
się coraz większa liczba inwestorów, zarówno 
indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Rafał Irzyński
Główny Analityk Stowarzyszenia Inwestorów 
Indywidualnych 
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Dane finansowe Grupy AMBRA (w tys. zł)
Rok obrotowy 

2014/2015
Rok obrotowy 

2013/2014

Przychody netto ze sprzedaży 396 913 393 199

Zużycie materiałów i koszt własny sprzedanych towarów (221 093) (221 495)

Marża ze sprzedaży 175 820 171 254

Koszty marketingu, dystrybucji i prowizji (40 434) (39 070)
Pozostałe koszty działalności operacyjnej (w tym amortyzacja 
i wynagrodzenia)

(107 803) (100 912)

Pozostałe przychody operacyjne 10 498 2 366

Pozostałe koszty operacyjne (3 897) (3 451)

Zysk operacyjny (EBIT) 34 184 30 187

Przychody finansowe 1 025 434

Koszty finansowe (3 492) (6 162)

Przychody finansowe – netto (2 467) (5 728)

Zysk przed opodatkowaniem 31 717 24 459

Podatek dochodowy (6 554) 5 510
Udział w zyskach/(stratach) netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

1 490 105

Zysk netto roku obrotowego 26 653 30 074

z tego:
 – przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 19 017 26 047

 – przypadający na udziały nie dające kontroli 7 636 4 027

Dochód całkowity za okres 25 435 27 964
z tego:
 – przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej 18 175 24 238

 – przypadający na udziały nie dające kontroli 7 260 3 726

Bilans 30.06.2015 30.06.2014

Aktywa trwałe 186 515 197 279

Aktywa obrotowe 208 805 221 690

Kapitał własny 260 708 253 539

Zobowiązania długoterminowe 15 576 23 172

Zobowiązania krótkoterminowe 119 036 142 258

Ambra S.A.
ul. Puławska 336
02-819 Warszawa
www.ambra.com.pl
Branża: Przemysł spożywczy
Prezes Zarządu: Robert Ogór
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Rok obrotowy 2014/2015 był dla Grupy AMBRA przede 
wszystkim rokiem polskiego cydru. Rozwój tej wciąż 
nowej kategorii łączymy ze zmianą świadomości 
konsumentów, coraz częściej wybierających produkty 
naturalne i regionalne, co przełożyło się na ponad 
dwukrotny wzrost konsumpcji cydru w Polsce. Nasz 
CYDR LUBELSKI umocnił swoją pozycję najchętniej 
wybieranego przez konsumentów cydru. Sprzedaż 
win w segmencie ekonomicznym spadła na skutek 
wzrostu udziału dyskontów w rynku wina, zaostrzającej 
się konkurencji cenowej, a także znaczącego spadku 
konsumpcji win typu aperitif. W segmencie premium 
po zakończonej w ubiegłych latach restrukturyzacji 
biznesu fine wines sprzedaż detaliczna oraz do rynku 
HoReCa powróciły do trendu wzrostowego. Nasze 
zagraniczne operacje istotnie poprawiły swoje wyniki 
sprzedażowe i finansowe, przede wszystkim dzięki 
wzrostowi sprzedaży głównych marek w Rumunii 
i obniżce stawek akcyzowych na niektóre wyroby. 

Sprostanie wyzwaniom rynków cydru i wina wymagało 
od nas rozbudowania organizacji sprzedaży i działu 
wsparcia sprzedaży, co przełożyło się na wzrost 
kosztów wynagrodzeń. Marża wygenerowana na rynku 
w roku 2014/2015 była niewystarczająca, żeby w pełni 
zrekompensować wzrost kosztów, a zysk operacyjny 
po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych był niższy niż 
rok temu. Nie zamierzamy jednak zmniejszać skali 
działania na rynku. Źródłem poprawy naszych wyników 
będzie m.in. wdrożony program optymalizacji kosztów, 
którego efekty widoczne powinny być już w najbliższych 
kwartałach roku 2015/2016.

W 2014/2015 roku Grupa AMBRA sprzedała aktywa 
nieoperacyjne: część działki w Rumunii oraz winiarnię 
w Czechach. Zysk operacyjny po uwzględnieniu zysków 
ze sprzedaży tych aktywów wyniósł ponad 34 mln zł 
i był wyższy niż rok wcześniej o 13%, a wypracowane 
środki pieniężne z działalności operacyjnej w kwocie 
ponad 56 milionów złotych umożliwiły dalsze obniżenie 
zadłużenia oprocentowanego netto do poziomu 44 
milionów złotych, sprowadzając wskaźnik dług/EBITDA 
do poziomu poniżej 1.

Bardzo dobra kondycja finansowa naszej Grupy pozwala 
na dalszą realizację naszej strategii zrównoważonego 
rozwoju w oparciu o portfel marek generujący gotówkę 
i regularny wzrost dywidend dla akcjonariuszy. W tym 
roku, podobnie jak w latach poprzednich, zwiększamy 
dywidendę na akcję – wyniesie ona 50 groszy, a jej 
rentowność osiągnie poziom blisko 6%.

Robert Ogór
Prezes Zarządu AMBRA S.A.

Patrząc na wyniki finansowe roczne Ambry należy mieć 
świadomość wystąpienia zdarzeń jednorazowych. 
W roku obrotowym 2014/2015 były one w największym 
stopniu ujęte w pozostałych przychodach operacyjnych 
(zysk ze sprzedaży części nieruchomości w Rumunii), 
a w roku 2013/2014 w dodatniej wartości podatku 
dochodowego (efekt rozpoznania aktywa podatkowego). 
Po oczyszczeniu wyników widać ich stagnację. 
Przychody wzrosły symbolicznie, a w zakresie 
poszczególnych kategorii zysków trudno mówić 
o zauważalnej poprawie. Spółkę należy pochwalić 
przede wszystkim za dużą skalę obniżenia zadłużenia 
kredytowego, co już przyniosło efekt w postaci niższych 
kosztów finansowych. Zestawiając duże zdolności spółki 
do generowania gotówki z działalności operacyjnej 
oraz brak konieczności w dotychczasowym tempie 
zadłużenia należy spodziewać się albo wzmożonych 
inwestycji i akwizycji albo większych dywidend dla 
akcjonariuszy. Po sporych inwestycjach w cydr, 
w kolejnych okresach na wyniki Ambry w końcu ma 
szanse pozytywnie oddziaływać ten nowy segment. I to 
właśnie z nim spółka wiąże duże nadzieje na większe 
dynamiki wzrostowe wyników finansowych grupy. Jeśli 
dołączyć do tego ewentualne powodzenie optymalizacji 
kosztów to akcjonariusze Ambry mogą spać spokojnie.

Rafał Irzyński
Główny Analityk Stowarzyszenia Inwestorów 
Indywidualnych 



http://www.sii.org.pl/5209/edukacja-i-analizy/atrakcyjne-spolki.html


To nie jest kompletne 
wydanie Akcjonariusza.

W pełnej wersji Akcjonariusza znajdziesz 
dodatkowo następujące artykuły:
 
• Masakra na spółkach Skarbu Państwa

Adrian Mackiewicz,
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

• Niektóre spółki potrafią zaskoczyć! Podsumowujemy 
sezon wyników
Rafał Irzyński,
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

• Lista ostrzeżeń SII funkcjonuje już ponad pół roku
Jarosław Dzierżanowski,
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Chcesz otrzymywać kompletnego Akcjonariusza 
prosto do swojej skrzynki mailowej? 

Zapisz się teraz do SII.

http://www.sii.org.pl/97/zostan-czlonkiem/korzysci-z-czlonkostwa.html#ak97

