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Wstęp

Szanowni Państwo!
NewConnect powstał w 2007 roku jako rynek akcji prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w formule
alternatywnego systemu obrotu. Rynek ten charakteryzuje się mniejszymi wymogami formalnymi niż rynek regulowany GPW, zarówno
w zakresie warunków wprowadzenia akcji do obrotu, jak i późniejszych obowiązków informacyjnych spoczywających na spółce, a także
niższymi kosztami debiutu i notowań, przy jednoczesnym zapewnieniu notowanym spółkom dostępu do kapitału inwestorów giełdowych
oraz promocji marki firmy. NewConnect został utworzony z myślą o małych spółkach, dla których debiut na tym rynku oznacza realną
możliwość pozyskania kapitału w drodze emisji akcji, a przyjęcie standardów właściwych dla spółki publicznej i zyskanie doświadczenia
na tym polu pozwalają odważniej myśleć o debiucie na Głównym Rynku GPW.
W lipcu 2019 r. rynek NewConnect uzyskał status tzw. rynku ASO MŚP (ang. SME Growth Market), dzięki czemu notowane na nim spółki
mogą korzystać z ułatwień regulacyjnych w zakresie wypełniania niektórych obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów Unii
Europejskiej. Aktywność UE w zakresie wspierania rozwoju podmiotów spełniających definicję MŚP daje podstawy, by w przyszłości
spodziewać się kolejnych ułatwień regulacyjnych dla spółek notowanych w ASO MŚP, mających na celu ułatwienie dostępu do kapitału
małym i średnim przedsiębiorstwom.
W Przewodniku znajdą Państwo odpowiedź na pytanie, jak stać się spółką notowaną na NewConnect, jak dobrze przygotować się do
tego procesu i przeprowadzić z sukcesem ofertę akcji, jakie należy spełnić warunki wprowadzenia akcji do obrotu, a następnie jak dobrze
wywiązywać się z obowiązków w stosunku do inwestorów. Przejrzysta forma Przewodnika pozwoli Państwu w krótkim czasie zapoznać
się z podstawowymi informacjami prawnymi, proceduralnymi i organizacyjnymi w powyższym zakresie.
Przewodnik powstał dzięki współpracy GPW z praktykami - ekspertami reprezentującymi środowisko Autoryzowanych Doradców rynku
NewConnect w Radzie Autoryzowanych Doradców, będącej komitetem doradczym GPW ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu.
Wiedza i wieloletnie doświadczenie tych osób gwarantują, iż otrzymują Państwo najlepsze praktyczne kompendium wiedzy na temat
wprowadzenia akcji i funkcjonowania spółki na rynku NewConnect.
Mamy nadzieję, że lektura Przewodnika ułatwi akcjonariuszom i zarządom spółek zrozumienie poszczególnych etapów uzyskiwania
statusu spółki publicznej, a także pomoże dostrzec korzyści płynące z posiadania tego statusu, ułatwiając tym samym decyzję o debiucie
na rynku NewConnect, a w przyszłości na Głównym Rynku GPW.

Zespół Redakcyjny
Działu Emitentów GPW i Rady Autoryzowanych Doradców
Warszawa, listopad 2020 r.
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I. P
 odstawowe informacje o ofercie akcji
Informacje wstępne

Proces przygotowania oferty na rynku NewConnect
Dlaczego warto stać się spółką publiczną?
Status spółki publicznej daje szereg korzyści, które mogą być nieosiągalne dla wielu spółek prywatnych i dotyczą zarówno samej spółki,
jej akcjonariuszy, jak i pracowników. Korzyści te staną się tym bardziej wymierne, im większe zaufanie Twoja spółka zdobędzie wśród
inwestorów. To z kolei będzie miało przełożenie na większe możliwości pozyskiwania kapitału oraz na wzrost wartości spółki, w tym
w szczególności wzrost wartości pakietów akcji będących w posiadaniu jej dotychczasowych właścicieli.

Korzyści dla Twojej spółki

Pozyskanie finansowania na rozwój

Wzrost wiarygodności i promocja spółki
Poprawa struktury bilansu i kolejne rundy finansowania

Pozyskanie finansowania na rozwój
Uzyskanie statusu spółki publicznej jest z reguły związane z pozyskaniem przez spółkę kapitału na rozwój. Dzięki temu Twoja spółka
będzie mogła przyspieszyć realizację strategii rozwoju i zwiększać wartość dla akcjonariuszy. Spółka może pozyskać kapitał akcyjny,
m.in. na sfinansowanie prac badawczo-rozwojowych czy inwestycji w majątek trwały. Dodatkowo, w przypadku spółek o ugruntowanej
pozycji i cieszących się zaufaniem inwestorów można również rozważać finansowanie środkami pozyskanymi z emisji akcji przejęć
innych podmiotów (w takich transakcjach w przypadku spółki publicznej jest także możliwość zapłaty własnymi akcjami za przejmowane
podmioty).

Wzrost wiarygodności i promocja spółki
W przypadku dwóch podobnych do siebie spółek spółka publiczna powinna cieszyć się większą wiarygodnością niż spółka prywatna.
Wiarygodność to nieocenione aktywo, którego wartość poznasz głównie w okresach dekoniunktury. Wiarygodność uzyskana dzięki
obecności Twojej spółki na NewConnect pomoże w relacjach z kontrahentami, co może przełożyć się np. na wzrost przychodów ze
sprzedaży, a w przypadku relacji z instytucjami finansowymi może przejawiać się np. uzyskaniem korzystniejszych warunków finansowania.
Promocja marki jest natomiast szczególnie widoczna w przypadku spółek publicznych obsługujących segmenty B2C.

Poprawa struktury bilansu i kolejne rundy finansowania
Przeprowadzenie emisji akcji poprawi strukturę bilansu Twojej spółki, dzięki czemu spółka może uzyskać lub zwiększyć możliwość
pozyskania np. finansowania dłużnego. W kolejnych latach, gdy Twoja spółka zdobędzie zaufanie u nowych akcjonariuszy (w szczególności
funduszy inwestycyjnych) pojawią się możliwości przeprowadzenia kolejnych rund finansowania następnymi emisjami akcji lub obligacji.
W przypadku emisji obligacji status spółki publicznej daje również możliwość emisji obligacji o niższym oprocentowaniu, a z czasem także
emisji obligacji niezabezpieczonych.
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Korzyści dla akcjonariuszy

Utrzymanie kontroli nad spółką przez dotychczasowych właścicieli

Rynkowa wycena spółki

Zbywaloność akcji spółki

Utrzymanie kontroli nad spółką przez dotychczasowych właścicieli
Pomimo pozyskania nowych akcjonariuszy do Twojej spółki, utrzymasz kontrolę nad spółką, gdyż nowi akcjonariusze z reguły stanowią
mniejszość w akcjonariacie. Ponadto w przypadku spółek publicznych z reguły nie są zawierane umowy inwestycyjne, pomiędzy spółką
i jej dotychczasowymi właścicielami a nowymi akcjonariuszami, regulujące zasady zarządzania oraz sprawowania kontroli nad spółką.

Rynkowa wycena spółki
Akcje spółek publicznych podlegają codziennej wycenie. Nawet pomimo okresowych silnych zmian kursów akcji, przyjmuje się, że
długoterminowo wartość akcji zmierza do ich wartości fundamentalnej. Notowania giełdowe dadzą zatem informacje o wartości Twojej
spółki oraz będą odzwierciedlać wpływ realizowanej przez zarząd strategii rozwoju poprzez zmiany tej wartości.

Zbywalność akcji spółki
W przypadku przeprowadzania emisji nowych akcji inwestorzy najczęściej oczekują, że w okresie 12–18 miesięcy od takiej emisji
odpowiednio główni akcjonariusze, jak i zarząd spółki powstrzymają się od zbywania posiadanych pakietów akcji. W ten sposób nowi
akcjonariusze spółki uzyskują pewność, że dotychczasowi „ojcowie sukcesu” pozostaną ze spółką w dającej się przewidzieć przyszłości.
W przypadku gdyby pojawił się inwestor strategiczny zainteresowany przejęciem Twojej spółki, dotychczasowi właściciele, podobnie jak
i akcjonariusze mniejszościowi uzyskają możliwość szybkiego zbycia posiadanych pakietów akcji, z reguły z premią w stosunku do wyceny
rynkowej.

Korzyści dla kadry zarządzającej i pracowników

Programy motywacyjne oparte na akcjach

Usprawnienie organizacji i prestiż
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Programy motywacyjne oparte na akcjach
Spółki publiczne mają dużo większą łatwość niż spółki prywatne we wprowadzaniu programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej
oraz kluczowych pracowników. Programy te bazują na przyznawaniu pakietów akcji spółki osobom uprawnionym po preferencyjnych
cenach, np. w sytuacji uzyskania przez spółkę określonych wyników finansowych. Dzięki programom motywacyjnym osoby uprawnione
staną się akcjonariuszami Twojej spółki i podobnie jak dla dotychczasowych właścicieli, wzrost wartości akcji Twojej spółki wpłynie na
wzrost ich zamożności. Takie programy to doskonały instrument motywacyjny dla pracodawcy, umożliwiający związanie kluczowych
pracowników na dłużej ze spółką.

Usprawnienie organizacji i prestiż
Uzyskanie statusu spółki publicznej niesie ze sobą pewien wysiłek organizacyjny, jednak jego efekty są pozytywne dla uporządkowania
i dalszego funkcjonowania organizacji. Status spółki publicznej to również prestiż, który rośnie wraz ze wzrostem rynkowej wartości Twojej
spółki.

Możliwości finansowania – kapitał udziałowy vs. dłużny
Spółki przechodząc przez kolejne fazy rozwoju od seed, start-up do fazy wzrostu wykazują rosnące zapotrzebowanie na zewnętrzne
źródła finansowania. W pierwszych fazach rozwoju źródłem finansowania jest z reguły kapitał właścicielski. Nie ma tutaj jeszcze miejsca
na dług, gdyż kapitały własne lub zyski są wciąż zbyt niskie. Wraz ze zwiększaniem skali działalności oraz generowanych zysków spółki
zaczynają w większym stopniu korzystać z kredytów bankowych lub z emisji obligacji.
W przypadku gdy spółka wykazuje zwiększone wydatki inwestycyjne lub operacyjne, w szczególności w fazie wzrostu, okazuje się, że
jedynymi możliwościami ich sfinansowania jest kolejna emisja akcji lub też pozyskanie finansowania dłużnego w wyniku emisji obligacji.
Emisja obligacji, mimo iż nieco droższa niż kredyt bankowy, może okazać się korzystniejszym rozwiązaniem. Obligacje są najczęściej
emitowane z okresem do wykupu 3 lat, a ich charakterystyka daje spółce możliwość spłaty całości kapitału dopiero w dacie wykupu
obligacji (cyklicznie, tj. np. kwartalnie regulowane są jedynie odsetki).

Czynniki sukcesu oferty akcji oraz wprowadzenia akcji na rynek NewConnect
Inwestorzy poszukują atrakcyjnych spółek działających w perspektywicznych branżach, które będą w stanie zwiększać wartość dla
akcjonariuszy.
Rolą doradców Twojej spółki w procesie pozyskania kapitału będzie zbudowanie atrakcyjnego wizerunku inwestycyjnego spółki, w tym
zmitygowanie ryzyk związanych z jej działalnością, przygotowanie dokumentacji emisyjnej oraz przeprowadzenie emisji akcji.

Rosnąca branża wspierająca rozwój spółki
Rosnące branże zawsze znajdują się w kręgu zainteresowań inwestorów, gdyż stwarzają spółkom solidne podstawy dla uzyskania
ponadprzeciętnego wzrostu, co powinno przekładać się na ponadprzeciętny wzrost wartości dla akcjonariuszy. Rosnące branże to wciąż
mniejsze nasilenie konkurencji, większe możliwości ekspansji i częste „wybaczanie” spółkom popełnianych przez nie błędów. Rosnące
branże są często wspierane nowinkami lub przełomami technologicznymi czy też dotacjami ze strony państwa.
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Strategia szybszego wzrostu spółki niż branża
Możliwość szybkiego wzrostu spółki w atrakcyjnej branży istotnie ogranicza ryzyko niepowodzenia inwestycji. Wiedzą o tym bardzo
dobrze inwestorzy, dlatego też poszukują najsilniejszych podmiotów w swoich ulubionych branżach. Dzięki temu, jednocześnie
z dotychczasowymi właścicielami spółek, uzyskują wyższe stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Skala działalności – większy może więcej
Małe podmioty mogą być bardziej narażone na zmiany koniunktury rynkowej w porównaniu do ich większych konkurentów. Jednocześnie
podmioty o większej skali działalności czy o większych zyskach w oczach inwestorów mają możliwość lepszego uwiarygodnienia swojego
modelu biznesowego czy zapewnienia większego bezpieczeństwa prowadzonej działalności.

Transparentna struktura organizacyjna
Inwestorzy poszukują spółek/grup kapitałowych, gdzie interes ekonomiczny dotychczasowych właścicieli jest zbieżny z interesem
ekonomicznym inwestorów. Dlatego też szczególną uwagę należy przykładać do transparentności powiązań pomiędzy poszczególnymi
podmiotami grupy kapitałowej, jej właścicieli, czy też powiązań osobowych i zaangażowaniem kadry zarządzającej w podmioty inne niż
spółka.

Stabilny akcjonariat
Zasadą powinno być, aby na wcześniejszych etapach rozwoju spółki dotychczasowi główni akcjonariusze byli zainteresowani pozostaniem
w spółce na okres co najmniej kilku kolejnych lat. Inwestorzy najczęściej oczekują, iż w okresie 12-18 miesięcy od emisji akcji odpowiednio
główni akcjonariusze i zarząd spółki powstrzymają się od zbywania posiadanych pakietów akcji.

Ład korporacyjny – prawa akcjonariuszy mniejszościowych
Poszanowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych (nowych inwestorów, którzy zasilają spółkę w kapitał) przez dotychczasowych
właścicieli pozwala na zbudowanie długoterminowego zaufania do spółki. Dzięki przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego spółki mogą
liczyć na wyższe wyceny oraz pozyskiwać kolejne transze finansowania na korzystnych warunkach.

Dobór właściwych doradców
Istotny wkład w sukces oferty, a następnie udany debiut mają doradcy Twojej spółki, tj. przede wszystkim dom maklerski i Autoryzowany
Doradca – dlatego też tak ważny jest odpowiedni wybór podmiotów do współpracy. To od nich będzie m.in. zależało, ile kapitału Twoja
spółka pozyska oraz jak sprawnie zadebiutuje na rynku NewConnect. Szerzej o roli doradców przeczytasz na stronie 11 i 12 Przewodnika.
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Charakterystyka ofert na NewConnect
Zgodnie z obowiązującymi przepisami praktycznie wszystkie oferty mają charakter oferty publicznej. Oferta publiczna nie oznacza jednak
wprost obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego wymagającego zatwierdzenia przez KNF. Wyjątkiem od sporządzenia prospektu
emisyjnego jest m.in. sytuacja, w której oferta papierów wartościowych skierowana jest do mniej niż 150 pomiotów. Dodatkowo mniejsze
oferty można przeprowadzić przy uproszczonej dokumentacji emisyjnej:
 ferty, w wyniku których wpływy, wraz z tymi z ostatnich 12 miesięcy, stanowią nie mniej niż 100 tys. EUR, lecz mniej niż 1,0 mln EUR, nie
o
wymagają sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego – takie oferty wymagają udostępnienia do publicznej
wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie (w tym podstawowe informacje o: emitencie, oferowanych akcjach,
planowanym sposobie wykorzystania środków z emisji, istotnych czynnikach ryzyka),
 ferty, w wyniku których wpływy, wraz z tymi z ostatnich 12 miesięcy, stanowią nie mniej niż 1 mln EUR, lecz mniej niż 2,5 mln EUR,
o
wymagają już sporządzenia memorandum informacyjnego, które nie podlega zatwierdzeniu przez KNF.
Największe uproszczenia w zakresie sporządzanej dokumentacji przewidziano dla ofert o wartości poniżej 100 tys. EUR. Należy jednak
pamiętać, aby inwestorom zawsze przedstawić rzetelny dokument ofertowy w kompletny sposób opisujący spółkę, jej potencjał oraz
czynniki ryzyka. Jakość dokumentacji z jednej strony ma wpływ na sukces emisji, a z drugiej stanowi zabezpieczenie spółki (poprzez
opis czynników ryzyka) przed ewentualnymi roszczeniami ze strony inwestorów w przypadku, gdyby nie wszystko potoczyło się zgodnie
z planem i zmaterializowałyby się ryzyka związane m.in. ze spółką czy też branżą, w której spółka funkcjonuje.

Strukturyzacja oferty pod względem wielkości oferowanego kapitału
Podmiotami nabywającymi akcje spółek są inwestorzy indywidualni oraz instytucjonalni, w tym fundusze inwestycyjne. Można szacować, iż
popyt ze strony inwestorów indywidulanych może sięgać maksymalnie do kilku mln PLN w pojedynczej emisji, zatem w przypadku zamiaru
pozyskania większych kwot konieczny jest udział funduszy inwestycyjnych.

Koszty związane z ofertą
Szacunkowe koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty akcji przeciętnie wynoszą łącznie ok. kilku % wartości pozyskanego dla
spółki kapitału. Koszty te są przede wszystkim zależne od wielkości oferty, stopnia jej złożoności i trybu jej przeprowadzenia, a także od
faktycznego zakresu prac, jaki wykonują poszczególne podmioty uczestniczące w projekcie.
Główne koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji akcji dotyczą:
wynagrodzenia za sukces uzależnionego od wartości oferty akcji,
przygotowania prezentacji spółki oraz dokumentu, na podstawie którego będą oferowane akcje spółki,
sporządzenia wyceny wartości spółki oraz ewentualnie raportu analitycznego.

NewConnect – przewodnik
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Wybór doradców
Proces wprowadzenia akcji do obrotu na NewConnect nie jest skomplikowany, ale dla jego powodzenia niezbędne jest skorzystanie
z pomocy profesjonalnych doradców. W praktycznie każdym przypadku Twoja spółka będzie musiała skorzystać z usług biegłego
rewidenta, Autoryzowanego Doradcy i domu maklerskiego. Są to podmioty posiadające stosowne zezwolenia (wpisy do rejestrów)
wydane przez instytucje państwowe lub organizatora obrotu (GPW).
Oprócz tego spółki wchodzące na rynek korzystają też niekiedy z usług kancelarii prawnych i doradców w zakresie relacji inwestorskich/PR.

Twoja spółka potrzebuje:
Autoryzowany D0radca

Biegły Rewident

Dom Maklerski – Animator

Dom Maklerski – pośrednik rejestracyjny

Twoja spółka może dodatkowo skorzystać ze wsparacia:

Twoja spółka

Dom Maklerski – pośredniczący w ofercie akcji
(jeśli przeprowadzasz ofertę akcji)
Kancelaria prawna

Firma IR/PR
Ten sam podmiot, jeżeli posiada stosowne uprawnienia, może łączyć kilka funkcji (np. Autoryzowany Doradca + pośredniczący w ofercie akcji).

NewConnect – przewodnik
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Autoryzowany Doradca
Na potrzeby wprowadzenia swoich akcji do obrotu oraz co najmniej przez pierwsze 3 lata po debiucie musisz mieć Autoryzowanego
Doradcę.

Kim jest Autoryzowany Doradca?
To spółka wpisana na listę Autoryzowanych Doradców przez Giełdę Papierów Wartościowych, podlegająca stosownym wymogom
i kontroli GPW. Aktualną listę Autoryzowanych Doradców, jak i zestawienie ich aktywności (liczbę wprowadzonych spółek) możesz
sprawdzić na stronie NewConnect.
Autoryzowanymi Doradcami są spółki o różnym charakterze – firmy doradcze, domy maklerskie, firmy audytorskie lub kancelarie prawne.
Autoryzowany Doradca powinien zatrudniać co najmniej dwóch Certyfikowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu. Są to
osoby, które zdały organizowany przez GPW egzamin i są wpisane na listę prowadzoną przez GPW.

Co zrobi dla Ciebie Autoryzowany Doradca?

1
2
3
4

zweryfikuje, czy możesz podlegać wprowadzeniu na NewConnect
sporządzi i autoryzuje Dokument Informacyjny
przygotuje i przeszkoli Cię w zakresie wymogów stawianych spółkom publicznym
będzie pomagał Ci w obowiązkach informacyjnych po debiucie i wspierał w zakresie funkcjonowania na rynku publicznym

Jest to zakres minimalny. W praktyce Autoryzowani Doradcy zwykle koordynują cały proces wprowadzenia do obrotu, a często
– jeżeli posiadają do tego uprawnienia – są równocześnie np. pośredniczącymi w ofercie akcji czy animatorami.

Jak wybrać Autoryzowanego Doradcę?
Pamiętaj, że od doświadczenia i wiedzy Autoryzowanego Doradcy zależy w dużej mierze powodzenie całej operacji.
Cena nie powinna być wyłącznym kryterium wyboru – jakość jest podstawą.
Funkcja Autoryzowanego Doradcy wymaga zindywidualizowanego podejścia do emitenta.

Autoryzowany Doradca jest obowiązkowy przez co najmniej 3 lata od debiutu (co nie oznacza
jednak, że nie możesz go zmienić w tym okresie – obowiązują tu ogólne zasady prawa i postanowienia
Twojej umowy z konkretnym podmiotem). Po okresie obowiązkowych 3 lat wiele spółek kontynuuje
współpracę z Autoryzowanym Doradcą, ponieważ zdejmuje on ze spółek konieczność zatrudniania
wykwalifikowanych osób, które będą na bieżąco śledziły (często się zmieniające) przepisy
rynku kapitałowego.
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Inne podmioty w procesie debiutu

Jeżeli Twoja spółka była już spółką akcyjną lub spółką innego rodzaju poddającą
swoje sprawozdania badaniu biegłego rewidenta, nie musisz dokonywać żadnych
dodatkowych czynności. Jeżeli natomiast Twoja spółka nie posiada zbadanego
sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, musisz wybrać biegłego rewidenta,
który dokona takiego badania i wyda stosowną opinię.

BIEGŁY
REWIDENT

BIEGŁY
REWIDENT
DOM MAKLERSKI
POŚREDNICZĄCY
W OFERCIE AKCJI

DOM MAKLERSKI
POŚREDNICZĄCY
W OFERCIE AKCJI
DOM MAKLERSKI
ANIMATOR

DOM MAKLERSKI
ANIMATOR
DOM MAKLERSKI
POŚREDNIK
REJESTRACYJNY
NewConnect – przewodnik

Jeżeli Twoja spółka ma spółki zależne, co do zasady musisz sporządzić i zbadać
sprawozdanie skonsolidowane (obowiązek konsolidacji jest nieco szerszy niż dla spółek
niepublicznych).
Przepisy
nie spółka
określają,
jaki
rewident
dokonywać
może być
Jeżeli
Twoja
była
jużbiegły
spółką
akcyjnąmusi
lub spółką
innegobadania
rodzaju–poddającą
to każdy
biegły rewident/firma
audytorska
posiadająca
stosowne
uprawnienia.
swoje
sprawozdania
badaniu biegłego
rewidenta,
nie musisz
dokonywać
żadnych
dodatkowych czynności. Jeżeli natomiast Twoja spółka nie posiada zbadanego
sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, musisz wybrać biegłego rewidenta,
który dokona takiego badania i wyda stosowną opinię.
Jeżeli Twoja spółka ma spółki zależne, co do zasady musisz sporządzić i zbadać
sprawozdanie
skonsolidowane
(obowiązek konsolidacji
nieco szerszy
Jeżeli Twoja spółka
zamierza przeprowadzić
emisję akcjijest
i chcesz,
aby ktośniż
w dla
niejspółek
niepublicznych).
pośredniczył – albo oferta publiczna ma być na większą kwotę niż 1 mln euro
– musisz skorzystać z usług Domu Maklerskiego pełniącego funkcję pośredniczącego
Przepisy
określają, jaki biegły rewident musi dokonywać badania – może być
w ofercienie
akcji.
to każdy biegły rewident/firma audytorska posiadająca stosowne uprawnienia.
Więcej dowiesz się w rozdziale o ofertach akcji.

Jeżeli Twoja spółka zamierza przeprowadzić emisję akcji i chcesz, aby ktoś w niej
pośredniczył – albo oferta publiczna ma być na większą kwotę niż 1 mln euro
– musisz skorzystać z usług Domu Maklerskiego pełniącego funkcję pośredniczącego
w ofercie akcji.
Każda spółka debiutująca na NewConnect musi mieć podpisaną umowę z domem
maklerskim
– Animatorem
Rynku.
Jest to podmiot,
Więcej dowiesz
się w rozdziale
o ofertach
akcji. który w celu wspomagania płynności,
w sposób wynikający z regulacji GPW, nabywa lub zbywa na własny rachunek na rynku
NewConnect pewne niewielkie pakiety akcji spółki.
Lista Animatorów Rynku dostępna jest na stronie newconnect.pl

Każda spółka debiutująca na NewConnect musi mieć podpisaną umowę z domem
Przed
debiutem
niezbędnaRynku.
jest dematerializacja
akcji
w Krajowym
Depozycie Papierów
maklerskim
– Animatorem
Jest to podmiot,
który
w celu wspomagania
płynności,
Wartościowych.
w
sposób wynikający z regulacji GPW, nabywa lub zbywa na własny rachunek na rynku
NewConnect pewne niewielkie pakiety akcji spółki.
W toku tego procesu co do zasady wymagany jest dom maklerski – pośrednik
rejestracyjny,
któryRynku
zadbadostępna
o to, aby jest
po rejestracji
przez KDPW zostały zapisane
Lista
Animatorów
na stronieakcji
newconnect.pl
one na właściwych rachunkach maklerskich akcjonariuszy.
Jest to funkcja jednorazowa.
Jeżeli w spółce wydawane były akcje w formie dokumentu,
dom maklerski
je na czas
przed
przyjąćDepozycie
do depozytu.
Przed
debiutemmusi
niezbędna
jestprocedowania
dematerializacja
akcjiKDPW
w Krajowym
Papierów
Wartościowych.
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W toku tego procesu co do zasady wymagany jest dom maklerski – pośrednik
rejestracyjny, który zadba o to, aby po rejestracji akcji przez KDPW zostały zapisane
one na właściwych rachunkach maklerskich akcjonariuszy.

DOM MAKLERSKI
POŚREDNIK
REJESTRACYJNY

Jest to funkcja jednorazowa.
Jeżeli w spółce wydawane były akcje w formie dokumentu,
dom maklerski musi je na czas procedowania przed KDPW przyjąć do depozytu.
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Przykładowy harmonogram procesu
Upublicznienie akcji spółki prawie zawsze podyktowane jest chęcią pozyskania finansowania udziałowego na rozwój działalności,
zrealizowania projektu inwestycyjnego bądź dokapitalizowania bieżącej działalności. Tak więc nieodłącznym i jednym z wiodących
kryteriów podjęcia tej decyzji jest czas. Sama faza debiutu, która jest ostatnim elementem procesu upublicznienia akcji jest stosunkowo
krótka, o wiele bardziej czasochłonny jest proces pozyskiwania środków finansowych, zwany ofertą akcji.
Każda złożona procedura biznesowa wymaga skorzystania z pomocy doradców. Nie inaczej jest w przypadku wprowadzenia akcji
Twojej spółki do zorganizowanego obrotu publicznego. Nawet jeśli posiadasz obszerną wiedzę z zakresu rynku kapitałowego, Twojej
spółce będzie bardzo ciężko przebrnąć przez wszystkie etapy, gdyż potrzebna będzie wiedza zarówno z zakresu finansów, prawa, jak i z
zakresu publicznego obrotu papierami wartościowymi, a także – przy publicznym oferowaniu akcji – również podmiot posiadający licencję
maklerską na prowadzenie tych czynności.
Cały proces upublicznienia akcji można podzielić na trzy zasadnicze fazy: faza przygotowawcza, faza realizacji oraz faza debiutu.

Upublicznienie akcji na rynku NewConnect

Faza przygotowawcza

Faza realizacji

Faza debiutu

Faza przygotowawcza
Tak naprawdę najistotniejsza w całym procesie upubliczniania akcji jest faza przygotowawcza. W tej właśnie fazie podejmujesz decyzje,
które następnie będą wyznacznikiem sukcesu oferty akcji, czyli pozyskania przez Twoją spółkę środków finansowych, jak również będą
wpływały na wymiar czasu i pracy, który będziesz musiał przeznaczyć na realizację całej procedury upublicznienia akcji. Jak sama nazwa
wskazuje, faza przygotowawcza przygotuje zarówno Ciebie jako zarządzającego lub nadzorującego, jak i Twoją spółkę do najważniejszej
części całego procesu upublicznienia akcji, tj. do fazy realizacji, inaczej zwanej fazą oferowania.

Pamiętaj, tylko zatrudnienie odpowiednich doradców posiadających doświadczenie oraz odpowiednią wiedzę
umożliwi Ci sprawne oraz prawidłowe przeprowadzenie całego procesu upublicznienia akcji Twojej spółki.
Wybór doradców powinieneś rozpocząć od Autoryzowanego Doradcy. To właśnie ten podmiot będzie z Tobą przez cały proces
upublicznienia oraz będzie Twoim doradcą już po debiucie, w zakresie obowiązków informacyjnych i funkcjonowania instrumentów
finansowych na rynku NewConnect. Wybór odpowiedniego Autoryzowanego Doradcy uprości Ci kwestie wyboru pozostałych doradców,
gdyż Autoryzowani Doradcy przeważnie prowadzą współpracę z podmiotami reprezentującymi pozostałe potrzebne Twojej spółce
dziedziny.
Kolejnym elementem fazy przygotowawczej jest przeprowadzenie badania Twojej spółki, którego zwieńczeniem jest sporządzenie raportu
due diligence. Wnioski z tego raportu pozwolą Autoryzowanemu Doradcy ocenić, czy Twoja spółka spełnia warunki upublicznienia akcji
na rynku NewConnect bądź jakie działania musisz podjąć, aby te warunki spełnić.
Kiedy już warunki wprowadzenia akcji Twojej spółki są spełnione, musisz określić jej wartość. Pomoże ona ustalić, jaką część Twojej spółki
będziesz musiał oddać, by pozyskać określoną wysokość środków finansowych. Taka wycena umożliwi z drugiej strony ustalenie ceny
emisyjnej akcji nowej emisji, po której inwestorzy będą skłonni objąć akcje Twojej spółki.
NewConnect – przewodnik
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Kiedy wycena będzie gotowa, a Ty zaakceptujesz cenę emisyjną, będziesz mógł przejść do fazy realizacji, czyli fazy oferowania akcji.

Czas trwania:
2-4 miesiące, w tym:

ok. 1-3 miesiące – wybór doradców i podpisanie właściwych umów,
ok. 1 miesiąc – przeprowadzenie badania due diligence oraz sporządzenie raportu z badania,
ok. 14 dni – sporządzenie wyceny przedsiębiorstwa.

Faza realizacji
Faza realizacji jest najdłuższym procesem całego procesu upublicznienia. Polega ona na przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji
niezbędnej do oferowania akcji oraz technicznego przeprowadzenia procesu. Przygotowanie dokumentów oczywiście znajduje się
w gestii Twoich doradców, niemniej mimo ogromu materiałów, które dostarczyłeś na etapie due diligence oraz wyceny, mogą prosić Cię
o dodatkowe wyjaśnienia bądź dokumenty. Każdy z tych dokumentów różni się bowiem przeznaczeniem, a tym samym zawartością.
Kiedy dokumenty będziesz miał sporządzone, nastąpi proces oferowania akcji. W zależności od wyboru trybu przeprowadzania oferty
akcji, który uzależniony jest przede wszystkim od wartości tej oferty, możesz realizować go we własnym zakresie lub powierzyć ten proces
wykwalifikowanym podmiotom, przez co będzie niejako odbywał się poza Twoją spółką, tzn. będzie przeprowadzany przez zatrudnionego
do tego celu doradcę posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Czas trwania
ok. 2 – 4 miesiące
(w zależności od wyboru
trybu przeprowadzenia
oferty akcji), w tym:

ok. 1 miesiąc – przygotowanie dokumentacji,
ok. 14 dni do ok. 3 miesięcy – przeprowadzenie procedury technicznej oferowania akcji.

Faza debiutu
Ostatnim elementem procesu upublicznienia akcji Twojej spółki będzie faza debiutu. Tak naprawdę faza ta składa się z zestawu czynności
dokonywanych przed instytucjami rynku kapitałowego (GPW, KDPW), które mają na celu wprowadzenie akcji Twojej spółki na rynek
NewConnect.
W fazie debiutu najistotniejsze jest złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzenie akcji na
rynek NewConnect. Jednym z załączników do tego wniosku jest właściwy dokument informacyjny, który sporządzany jest we współpracy
z Autoryzowanym Doradcą. To właśnie Autoryzowany Doradca będzie reprezentował Cię również we wszelkich kontaktach z Giełdą, jak
również z pozostałymi instytucjami rynku kapitałowego.
Proces wprowadzenia akcji na rynek NewConnect kończy się podjęciem przez Zarząd Giełdy stosownej uchwały. Wtedy też możesz
rozpoczynać przygotowania do uroczystego otwarcia notowań Twojej spółki na rynku NewConnect. Również w tej czynności Autoryzowany
Doradca pomoże Ci zadbać, by debiut Twojej spółki nie został niezauważony oraz wzbudził pozytywny wydźwięk wśród inwestorów.

Czas trwania:
ok. 3 miesiące, w tym:
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ok. 1 miesiąc – przygotowanie właściwego dokumentu informacyjnego,
ok. 1-2 miesiące – przeprowadzenie procedury wprowadzenia akcji na rynek NewConnect.
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Akty prawne związane z ofertą akcji i wprowadzeniem akcji do obrotu
na rynku NewConnect
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II. I nformacje prawne
Akty prawne związane z ofertą akcji i wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku NewConnect

Emisja akcji – podstawowe przepisy prawne
Wejście na NewConnect zwykle poprzedzone jest pozyskaniem przez Twoją spółkę kapitału – czyli emisją akcji. Emisja akcji to proces
regulowany przepisami kilku aktów prawnych

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi – określająca, jakie podmioty mogą
pośredniczyć w ofercie.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1129 w sprawie prospektu,
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych
lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy
2003/71/WE – regulujące sposób tworzenia prospektu emisyjnego przy publicznych
ofertach akcji.

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych –
określająca niektóre wymogi co do procesu pozyskania kapitału, w szczególności
przy emisjach publicznych.

Kodeks Spółek Handlowych – określający treść uchwały o emisji, sposób
rejestracji akcji, podstawowy przebieg procedury całej oferty.

Ograniczenia w stosunku do emisji akcji uprzywilejowanych cenowo.

Dodatkowo pod uwagę należy wziąć także przepisy Regulaminu ASO, w szczególności w zakresie minimalnego rozproszenia akcji
czy minimalnej wielkości kapitałów własnych.
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Przekształcenie formy prawnej
Na rynku NewConnect notowane mogą być tylko spółki akcyjne. Oznacza to, że każde przedsiębiorstwo – jeżeli działało wcześniej w innej
formie prawnej, musi przekształcić się w spółkę akcyjną.

Kto może przekształcić się w spółkę akcyjną?
spółka z o.o.,
spółki osobowe – np. sp. jawna,
spółka cywilna,
jednoosobowa działalność gospodarcza.

Przekształcać formę prawną czy zakładać nową spółkę?
Przekształcenie formy prawnej pozwala zachować dotychczasową historię działalności. Spółka akcyjna – choć posiada nowe dane, w tym
nowy nr KRS, jest następcą prawnym wcześniejszego podmiotu. Oznacza to, że automatycznie kontynuuje w sensie prawnym wszystkie
umowy poprzednika.
Nowo założona spółka formalnie jest podmiotem nieposiadającym historii. Wszystkie umowy, zgody, licencje muszą być przenoszone lub
uzyskiwane na nowo.
Nowy podmiot nie będzie mógł wykazać się też sprawozdaniami finansowymi za ostatni rok obrotowy w rozumieniu Regulaminu ASO,
co oznacza, że będzie musiał odczekać około roku przed wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku NewConnect.

Jak przebiega procedura przekształcenia w spółkę akcyjną?
Spółka sporządza plan przekształcenia.
Spółka zwraca się do sądu o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia.
Po uzyskaniu opinii biegłego spółka dwukrotnie w odstępach dwutygodniowych
zawiadamia wspólników o zamiarze przekształcenia.
Wspólnicy podejmują uchwałę o przekształceniu.
Spółka składa do sądu wniosek o rejestrację spółki akcyjnej.

W przypadku przedsiębiorcy jednoosobowego po sporządzeniu planu przekształcenia i jego zbadaniu przedsiębiorca w formie
aktu notarialnego składa oświadczenie o przekształceniu. Reszta procedury w uproszczeniu przebiega podobnie jak w przypadku
przekształcenia spółki.

Procedura przekształceniowa zajmuje kilka miesięcy – średnio około 4–6 miesięcy

NewConnect – przewodnik
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II. I nformacje prawne
Akty prawne związane z ofertą akcji i wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku NewConnect

Treść statutu spółki i uchwały o emisji akcji
Przygotowanie spółki do debiutu na rynku NewConnect obejmować musi odpowiednie przygotowanie statutu.
Statut spółki akcyjnej, która będzie notowana na rynku, powinien uwzględniać specyfikę spółki publicznej:
odpowiednio zabezpieczać interesy założycieli,
przy jednoczesnym poszanowaniu praw akcjonariuszy mniejszościowych.

Jeżeli spółka przekształca się w spółkę akcyjną –
odpowiedni statut najlepiej przygotować już na
etapie przekształcenia.

Jeżeli spółka zmieni formę prawną na spółkę akcyjną
– przed wprowadzeniem do obrotu należy
przeanalizować zapisy znajdujące się w statucie
oraz w przypadku konieczności dokonać stosownych
modyfikacji. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku
spółek publicznych Rada Nadzorcza musi liczyć co
najmniej 5 członków – jeżeli statut przewiduje inaczej,
koniecznym jest jego dostosowanie. Trzeba także
pamiętać, że minimalny nominał akcji na rynku
NewConnect to 0,10 zł.

W celu pozyskania kapitału przed debiutem na rynku NewConnect musi zostać podjęta uchwała o emisji nowych akcji. Uchwała ta
podejmowana jest przez walne zgromadzenie spółki – organ decyzyjny spółek akcyjnych.
Treść uchwały o emisji powinna w szczególności uwzględniać:
liczbę akcji, którą spółka zamierza wyemitować,
sposób ustalenia ceny emisyjnej,
tryb przeprowadzenia oferty akcji,
upoważnienie zarządu spółki do przeprowadzenia oferty,
zgodę na dematerializację akcji i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect.
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Warunki wprowadzenia akcji do obrotu
Część 1
Przepisy Regulaminu ASO określają pewne minimalne kryteria, które Twoja spółka musi spełniać, aby jej akcje mogły być wprowadzone
do obrotu.

Podstawowe kryteria to w szczególności:

Okres funkcjonowania spółki – spółka musi zamieścić w dokumencie
informacyjnym sprawozdania finansowe za ostatni rok obrotowy i sprawozdania
te muszą być zbadane przez biegłego rewidenta.
Oznacza to, że spółka powinna funkcjonować co najmniej około roku.
W przypadku przekształcenia formy prawnej – funkcjonowanie np. w formie
sp. z o.o. zalicza się do tego okresu.
Odpowiednie rozproszenie akcji – tzn. akcje muszą być własnością odpowiednej
liczby inwestorów:
co najmniej 15% akcji wprowadzanych musi być w rękach nie mniej niż
10 inwestorów, z których każdy posiada nie więcej niż 5% w głosach spółki
(„drobnych inwestorów”),
ci drobni inwestorzy muszą być niepowiązani ze spółką, tzn. nie mogą być to
np. członkowie zarządu lub ich rodziny.

Wprowadzane akcje stanowią co najmniej 15% kapitału zakładowego spółki.

Akcje nie mogą być uprzywilejowane cenowo przez okres 12 miesięcy.

Brak postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych względem spółki.

Nominał akcji musi wynosić co najmniej 0,10 zł
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Kapitał własny na poziomie minimum 500.000 zł –
przy czym do kapitałów można wliczyć środki
z przeprowadzonej przed debiutem na rynku
NewConnect emisji akcji
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II. I nformacje prawne
Akty prawne związane z ofertą akcji i wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku NewConnect

Część 2

Czy jesteś gotowy na debiut?
Dodatkowo przepisy określają inne warunki – sporządzenie Dokumentu Informacyjnego, posiadanie
Autoryzowanego Doradcy i Animatora, rejestrację akcji w KDPW czy brak ograniczeń zbywalności akcji.

Spełnienie powyższych wymogów nie oznacza jednak automatycznego wprowadzenia do obrotu.

GPW jako organizator rynku NewConnect podejmuje decyzję o wprowadzeniu akcji do obrotu, całościowo badając
dokumentację i sytuację spółki. GPW może – i korzysta z tego prawa – zadawać pytania co do działalności spółki.
W przypadku uznania, że wprowadzenie danych instrumentów finansowych na rynek NewConnect zagrażałoby
bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników, GPW nie wyraża zgody na debiut danej spółki na rynku
NewConnect.
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 jakich względów GPW odmawiała/może odmówić
Z
wprowadzenia akcji spółki do obrotu?
Niejasne plany rozwoju

Zagrożenie płynności spółki

Budzące wątpliwości powiązania kapitałowe lub osobowe

Brak historii działalności

Zastrzeżenia co do sposobu opłacenia kapitału zakładowego, w szczególności
poprzez wnoszenie wysoko wycenionych aportów lub potrąceń wierzytelności

Prowadzenie działalności w branży wysokiego ryzyka

Zastrzeżenia biegłego rewidenta w stosunku do sprawozdania finansowego

Znaczące uprzywilejowanie akcjonariuszy większościowych
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II. Informacje prawne
Proces due diligence, dokumenty ofertowe oraz odpowiedzialność
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II. I nformacje prawne
Proces Due Diligence, dokumenty ofertowe oraz odpowiedzialność

Charakterstyka due diligence
Due diligence to wielopłaszczyznowa analiza przedsiębiorstwa przeprowadzana najczęściej w związku z planowaną transakcją
kapitałową. Due diligence jest narzędziem do minimalizacji ryzyka związanego z inwestowaniem. W ramach przygotowań do debiutu akcji
na NewConnect Spółka ma za zadanie dostarczyć Autoryzowanemu Doradcy i inwestorom wiedzy na temat emitenta, jego działalności
oraz sektora, w którym prowadzi on swoją działalność.
Najczęściej due diligence przeprowadzone jest w czterech obszarach:

1
2
3
4

biznesowym
finansowym
podatkowym
prawnym

– analizy rynku, na którym działa Spółka
– analizy otoczenia konkurencyjnego

Due diligence biznesowe koncentruje się
najczęściej na trzech płaszczyznach:

– analizy sprzedaży usług i produktów

– audyt finansowy, czyli weryfikacja zgodności
sprawozdań finansowych z przepisami prawa

Due diligence finansowe obejmuje:

– weryfikację sprawozdań finansowych od strony
biznesowej w zakresie możliwości realizacji założeń
i prognoz finansowych

– weryfikację poprawności dotychczasowych rozliczeń
podatkowych w świetle obowiązujących regulacji

Due diligence podatkowe ma za zadanie:

– identyfikację potencjalnych ryzyk związanych
z podatkami i ich wpływu na sytuację finansową podmiotu

– samej Spółki i prowadzonej przez nią działalności
– posiadanego majątku

Due dilgence prawne pozwala na sprawdzenie
statusu prawnego:
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– umów, których Spółka jest stroną
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 okumenty ofertowe akcji, odpowiedzialność
D
za informacje w nich zawarte
Debiut akcji na rynku NewConnect zazwyczaj poprzedza oferta akcji. W ten sposób Twoja spółka pozyskuje kapitał udziałowy, który ma
jej posłużyć sfinansowaniu działań związanych z realizacją strategii rozwoju.
W obecnym stanie prawnym praktycznie każda oferta akcji jest ofertą publiczną. Samo oferowanie jest działalnością licencjonowaną
i zastrzeżoną dla biur oraz domów maklerskich.
Aktami prawnymi, w których znajdziemy podstawy oferty akcji są:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129, tzw. Rozporządzenie prospektowe,
Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, w skrócie Ustawa o ofercie.
Rodzaj dokumentu, który zostanie sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zależy przede wszystkim od wartości środków
finansowych, jakie Twoja spółka zamierza pozyskać, kręgu adresatów oferty oraz podstawy prawnej jej przeprowadzenia.
Zależność tę przedstawia zamieszczona poniżej tabela.
Rodzaj oferty
publicznej

Limit
adresatów

Wartość oferty (łącznie
z innymi ofertami z tego
trybu w ostatnich 12 mies.)

Podstawa
oferty

Dokument
ofertowy

1

Oferta do mniej niż
149 adresatów w ciągu
ostatnich 12 miesięcy

149 w ostatnich
12 miesiącach

brak limitu

Art. 1 ust 4 b)
Rozporządzenia prospektowego;
Art. 3 ust. 1a Ustawy o ofercie

Brak (propozycja nabycia)

2

Oferta do co najmniej
149 adresatów w ciągu
ostatnich 12 miesięcy

brak

brak limitu

Art. 1 ust 4 b)
Rozporządzenia prospektowego;
Art. 3 ust. 1a Ustawy o ofercie

Memorandum informacyjne
zatwierdzane przez KNF,
o którym mowa w art. 38b

3

Oferta do 100 tys. euro

brak

oferta do 100 tys. euro

4

Oferta od 100 tys. euro
do 1 mln euro

brak

0,1 – 1,0 mln euro

Art. 37a Ustawy o ofercie

Dokument ofertowy

5

Oferta od 1 mln euro
do 2,5 mln euro

brak

1,0 – 2,5 mln euro

Art. 37b Ustawy o ofercie

Memorandum informacyjne
nie zatwierdzane przez KNF

6

Oferta w oparciu
o prospekt emisyjny

brak

brak limitu

Art. 3 ust. 1
Rozporządzenia prospektowego

Prospekt emisyjny
zatwierdzany przez KNF

7

Oferty z kwalifikowanych
wyjątków prospektowych

brak

brak limitu

Art. 1 ust. 4 a, c-j
Rozporządzenia prospektowego

Brak (propozycja nabycia)

Brak (propozycja nabycia)

Parametry planowanej oferty publicznej determinują także obowiązki związane z towarzyszącą jej akcją promocyjną. W zależności od
wielkości oferty są różne obowiązki informacyjne wobec Komisji Nadzoru Finansowego. Od prostego zawiadomienia o zamiarze jej
przeprowadzenia i wskazaniu podmiotów, które będą ją realizować, do przedstawienia z odpowiednim wyprzedzeniem harmonogramu
akcji, materiałów promocyjnych, sposobu ich wykorzystania oraz wykonawców.
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II. I nformacje prawne
Proces Due Diligence, dokumenty ofertowe oraz odpowiedzialność

Sprawozdania finansowe
W każdym z dokumentów sporządzanych w związku z ofertą akcji powinno zostać zamieszczone sprawozdanie lub sprawozdania
finansowe Spółki zbadane przez biegłego rewidenta. W zależności od dokumentu mogą one obejmować jeden, dwa lub trzy lata obrotowe.

Odpowiedzialność za informacje
Za całość informacji zawartych w dokumentach związanych z ofertą akcji odpowiada Spółka. Uczestniczące w ich sporządzaniu inne
podmioty, jak kancelaria prawna, dom maklerski lub doradca finansowy zazwyczaj ograniczają swoją odpowiedzialność do zakresu
dokumentu, jaki sporządzali.
Wraz z wnioskiem o wprowadzenie akcji na rynek NewConnect przez Spółkę i Autoryzowanego Doradcę składane są oświadczenia, m.in.
o spełnieniu wszystkich warunków wprowadzenia akcji, powiązań pomiędzy spółką a akcjonariuszami i samym Autoryzowanym Doradcą
oraz o tym, że przedstawiany dokument informacyjny zawiera wszystkie niezbędne dane o działalności Spółki i związanymi z nią ryzykami.

NewConnect – przewodnik
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Podmioty będące adresatami oferty
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III. O
 ferta akcji
Podmioty będące adresatami oferty

Spółka dokonując emisji akcji lub akcjonariusze sprzedając akcje, kierują ofertę do określonych grup inwestorów.
Spółka może kierować ofertę do:
nieoznaczonego grona inwestorów,
konkretnie wybranych osób lub podmiotów.
W obu przypadkach należy zastanowić się, jaki jest faktyczny profil inwestora, o jakiego Twoja spółka chce
zabiegać.

Należy zastanowić się, czy jest to:

To różnego rodzaju inwestorzy typu funduszowego działający w różnych formach
prawnych – funduszy inwestycyjnych lub alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Inwestor
instytucjonalny

Inwestorem indywidualnym jest osoba fizyczna, niekiedy mniej doświadczona
w inwestowaniu.

Inwestor
indywidualny

Inwestorzy branżowi to podmioty, jak i osoby fizyczne działające w tej samej
branży, w której działa emitent.

Inwestor
branżowy
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Inwestorzy – podstawowe różnice
Inwestorzy z każdej z tych grup będą zwracali uwagę na nieco inne aspekty emisji oraz cechy spółki.

Inwestorzy instytucjonalni
Inwestorzy zwykle zwracający uwagę na znacznie większy zakres danych i wskaźników. Oceniają także kwestie związane z ładem
korporacyjnym w spółce czy przejrzystością struktur.

Inwestorzy indywidualni
To grono inwestorów bardzo zróżnicowanych. Są wśród nich bardzo doświadczone osoby dysponujące dużymi środkami, ale i początkujący
czy inwestujący małe środki. Zwykle nie dokonują oni pogłębionej analizy spółki i zwracają uwagę na najważniejsze wskaźniki finansowe
i wskaźniki wyceny.

Inwestorzy branżowi
Dla inwestorów branżowych najważniejsze bywają szczegóły techniczne spółki, technologie używane przez spółkę, rynek czy klienci.

W każdym przypadku należy pamiętać o tym, aby:

1
2
3

Dane przekazywane podczas oferty były prawdziwe, rzetelne i kompletne
Informować o potencjalnych ryzykach
Przedstawiać realne prognozy
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III. O
 ferta akcji
Proces oferty

Oferta akcji
Co to jest oferta akcji?
Jest to kierowanie przez Spółkę (albo działający w jej imieniu Dom Maklerski) komunikatu – propozycji objęcia akcji, przedstawiającej
informacje na temat warunków oferty i oferowanych papierów wartościowych, wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej.
Co jest wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej?
Zgodnie z wykładnią KNF, jeżeli prezentuje się cenę, rodzaj papierów wartościowych oraz nazwę spółki – będą to już informacje
wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

J akie przepisy obowiązują w zakresie
przeprowadzania ofert akcji?
Kodeks Spółek Handlowych – regulujący m.in. treść uchwały o emisji i warunki,
jakie muszą być spełnione, aby sąd zarejestrował emisję
Rozporządzenie w sprawie prospektu

Ustawa o ofercie publicznej

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

Od 30 listopada 2019 r. polskie przepisy zostały dostosowane do przepisów unijnego rozporządzenia w sprawie prospektu.
Każda spółka akcyjna, emitując akcje, przeprowadza ofertę akcji. Jeżeli ofertę kieruje do więcej niż jednej osoby – będzie to oferta
publiczna w rozumieniu polskiej ustawy oraz przepisów unijnego rozporządzenia w sprawie prospektu.
Jednak nie dla każdej oferty publicznej wymagane jest sporządzenie prospektu i jego zatwierdzenie przez KNF.
W praktyce największe znaczenie mają następujące wyjątki od obowiązku prospektowego:

oferta kierowana do mniej niż 150 osób. W przypadku takiej oferty (dawna „oferta prywatna”) nie trzeba sporządzać prospektu ani
innych dokumentów. Ale uwaga!
 graniczenie 150 adresatów obowiązuje przez 12 miesięcy, co oznacza, że spółka w ciągu 12 miesięcy może co prawda przeprowadzić
o
dowolną liczbę ofert tego rodzaju, ale łączna liczba adresatów tych ofert (inwestorów, do których propozycja była kierowana) nie
może przekroczyć 150 w ciągu 12 miesięcy,
takie oferty nie mogą być w żaden sposób publicznie reklamowane.

oferta o wartości od 100 tys do 1 mln euro – dla takiej oferty sporządza się tylko uproszczony dokument ofertowy. Limit 1 mln euro
oblicza się także w okresie kolejnych 12 miesięcy. Oferty takie mogą być reklamowane publicznie.
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oferta o wartości od 1 mln do 2,5 mln euro – dla takiej oferty sporządza się memorandum informacyjne, które nie podlega zatwierdzeniu
przez KNF. Limit 2,5 mln euro oblicza się także w okresie kolejnych 12 miesięcy. Wymagane jest pośrednictwo domu maklerskiego. Oferty
takie mogą być reklamowane publicznie.

w przypadku ofert poniżej 100 tys euro nie jest wymagany żaden dokument.

Limity kwotowe dotyczą wartości oferty, jaką spółka zamierza pozyskać, a nie jaką faktycznie pozyskała.

Oferty publiczne do 1 mln euro:
Jednym z ważniejszych w praktyce wyłączeń obowiązku sporządzania prospektu są oferty publiczne o wartości do 1 mln euro.
Jak przebiega taka oferta i jakie formalności musi spełnić emitent?

emitent musi podjąć uchwałę w sprawie emisji akcji
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy opublikować ogłoszenie wymagane przez KSH
emitent musi upublicznić dokument ofertowy zawierający podstawowe informacje o spółce i emisji
następnie emitent może rozpocząć proces przyjmowania zapisów na akcje
(zapisy na akcje mogą trwać do 3 miesięcy)
emitent taką ofertę publiczną może reklamować, ale musi pamiętać, że reklama nie może
wprowadzać w błąd co do sytuacji emitenta i musi być zgodna z dokumentem ofertowym
po zakończeniu emisji, podlega ona rejestracji w KRS

Uczestnictwo w tym procesie domu maklerskiego nie jest obowiązkowe, ale jeżeli emitent chce korzystać z pośrednictwa
wyspecjalizowanych podmiotów w zakresie oferowania akcji, takim pośrednikiem może być jedynie odpowiedni dom maklerski.
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Komunikacja z rynkiem
Na rynku kapitałowym najważniejsze jest zaufanie. Budowa zaufania do Twojej spółki będzie wymagała czasu i konsekwencji w działaniu.
Na całokształt tych działań będą składać się wypełniane obowiązki informacyjne oraz czynności związane z działalnością Investor
Relations (IR), o których szerzej przeczytasz na str. 43 Przewodnika.
Inwestorzy podejmują decyzję co do zakupu lub sprzedaży akcji przede wszystkim na podstawie informacji wychodzących bezpośrednio
od spółki. Dlatego musisz dostarczać im wszelkich danych, które mogą mieć wpływ na ich decyzję, zarówno finansowych jak
i o charakterze biznesowo-gospodarczym. Pamiętaj - dobre imię i renomę można łatwo stracić, więc niezależnie od okoliczności musisz
zadbać o właściwą komunikację z rynkiem.

Schemat komunikacji z rynkiem

Twoja spółka

Investor Relations

Obowiązki informacyjne

Wypełnianie obowiązków informacyjnych polega na przekazywaniu do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących i okresowych
określonych informacji dotyczących Twojej spółki. Publikacja raportów odbywa się poprzez dedykowane specjalne systemy, do których
Twoja spółka otrzyma dostęp jeszcze przed pierwszym dniem notowań akcji na rynku NewConnect.

Rodzaje informacji i raportów przekazywanych przez spółki

Raporty spółek

Okresowe

Bieżące

Informacje
poufne

Zamknięty
katalog zdarzeń

Kwartalne

Roczne

Musisz pamiętać, że prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych jest efektywnym narzędziem kreowania
dobrych relacji inwestorskich oraz komunikacji z akcjonariuszami i tym samym maksymalizacji korzyści wynikających
z posiadania statusu spółki giełdowej.
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Informacje oraz raporty bieżące i okresowe
Podstawowym sposobem komunikacji Twojej spółki z rynkiem jest przekazywanie najistotniejszych informacji o charakterze biznesowo-gospodarczym w formie raportów bieżących oraz danych finansowych w formie raportów okresowych. Za ich pośrednictwem, będziesz
zawiadamiać o istotnych zdarzeniach, które mogą mieć znaczenie dla inwestorów.

Informacje bieżące
Informacje bieżące obejmują zdarzenia, które w przypadku zaistnienia podlegają obowiązkowi ich zaraportowania. W przepisach
obowiązujących na rynku NewConnect zawarty jest zamknięty katalog zdarzeń, które wymagają upublicznienia. Dodatkowo Twoja spółka
zobligowana będzie do przekazywania informacji w trybie tzw. informacji poufnej.

Rodzaje raportów bieżących

Raporty bieżące

Publikowane w trybie
informacji poufnej

Publikowane na podstawie
zamkniętego katalogu zdarzeń

Informacja poufna jest pojęciem, które nie definiuje wprost zdarzeń objętych rygorem publikacji, a jedynie przesłanki, których spełnienie
oznacza, że dana informacja jest informacją poufną. Aby prawidłowo ocenić, czy Twoja spółka ma obowiązek raportowy, każde zdarzenie
wymaga indywidualnej analizy, czy mamy do czynienia z informacją, która mogłaby lub ma istotny wpływ na sytuację gospodarczą,
majątkową lub finansową Twojej spółki i czy miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na cenę akcji, a w konsekwencji na decyzje
inwestycyjne. Jeśli tak, mamy do czynienia z tzw. informacją poufną, czyli informacją bieżącą najwyższej wagi wymagającą niezwłocznego
upublicznienia. Przykładowo taką informacją co do zasady będzie informacja o podpisaniu dużego kontraktu czy też o pozyskaniu
znaczącego finansowania.
Dodatkowo, niezależnie od informacji poufnych, Twoja spółka zobowiązana jest również do raportowania zdarzeń, które z reguły nie będą
stanowić informacji poufnych, a które wyszczególnione są w pewnym zamkniętym katalogu obejmującym zdarzenia wynikające głównie
ze zmian o charakterze formalno-prawnym zachodzących w spółkach. Przykładowo będą to informacje o zmianach w zarządzie czy
radzie nadzorczej Twojej spółki oraz informacje o rejestracji w KRS zmiany wysokości kapitału zakładowego.

Pamiętaj jednak, że jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do trybu przekazania informacji oraz interpretacji spełnienia
przesłanek poufności, zawsze o pomoc możesz poprosić swojego Autoryzowanego Doradcę, który jest opiekunem
Twojej spółki na rynku NewConnect.

Informacje okresowe
Aby umożliwić inwestorom wgląd w sytuację finansową Twojej spółki, a także ocenę perspektyw jej rozwoju, zobowiązany będziesz
do przekazywania cyklicznych informacji finansowych. Informacje te przekazywane są w formie raportów okresowych – kwartalnych,
publikowanych po zakończeniu każdego kwartału oraz rocznych, prezentujących i niejako podsumowujących działalność Twojej spółki
w ciągu całego roku.
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Rodzaje raportów okresowych

Raporty okresowe

Kwartalne

Roczne

Raporty kwartalne poza twardymi liczbami muszą zawierać m.in. komentarz emitenta do danych finansowych objętych raportem oraz
informację o strukturze akcjonariatu Twojej spółki. Raporty kwartalne to przeważnie dokumenty kilku- lub kilkunastostronicowe. Istotne
jest również, że dane finansowe zawarte w raportach kwartalnych nie muszą być ani badane, ani poddawane przeglądowi przez biegłego
rewidenta.
Z kolei raporty roczne, z uwagi na fakt, iż obejmują roczny okres sprawozdawczy, składają się przeważnie z kliku załączników i są
dokumentami znacznie obszerniejszymi niż raporty kwartalne. W odróżnieniu od raportów kwartalnych raporty roczne zawierają m.in.
pełne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu z działalności oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego.
Oczywiście, publikacja raportów okresowych musi odbywać się w pewnych ściśle określonych ramach czasowych. Raporty kwartalne
Twoja spółka będzie musiała opublikować w terminie do 45 dni od zakończenia danego kwartału, natomiast raport roczny do 5 miesięcy
od zakończenia danego roku obrotowego. Pamiętaj, że jeżeli Twoja spółka tworzy grupę kapitałową, zobligowana będzie również do
publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych i rocznych.

 ozostałe obowiązki spółki notowanej na rynku
P
NewConnect i osób pełniących określone funkcje
w takiej spółce
Notyfikacja
Osoby pełniące obowiązki zarządcze w Twojej spółce (można w dużym uproszczeniu przyjąć, że jest to zarząd, rada nadzorcza i osoby
blisko z nimi powiązane) zobowiązane są do notyfikacji, tj. do informowania o zrealizowanych transakcjach na instrumentach finansowych
Twojej spółki. Musisz jednak pamiętać, iż wymóg ten zaczyna obowiązywać po osiągnieciu lub przekroczeniu przez wszystkie transakcje
danej osoby w ciągu roku progu 5 tys. EUR. Wtedy taka osoba będzie musiała w terminie 3 dni roboczych wysłać do organu nadzoru oraz
Twojej spółki zestawienie o zrealizowanych transakcjach od początku roku kalendarzowego. Twoja spółka z kolei będzie zobowiązana do
niezwłocznego przekazania tego zawiadomienia inwestorom, publikując je w formie raportu bieżącego. Po przekroczeniu wartości progu
5 tys. EUR osoby zobowiązane do notyfikacji będą musiały zawiadamiać o każdej kolejnej transakcji bez względu na jej wartość aż do
zakończenia roku kalendarzowego. W ten sposób pozostali akcjonariusze, jak i potencjalni inwestorzy mają pełną wiedzę o transakcjach
dokonywanych przez kluczowe osoby w spółce oraz osoby z nimi powiązane.
Dodatkowo Twoja spółka ma obowiązek prowadzenia listy osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych
(zarówno rodzinnie, jak i biznesowo).
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Okresy zamknięte
Osoby pełniące obowiązki zarządcze u emitenta nie mogą dokonywać żadnych transakcji na instrumentach finansowych spółki w tzw.
okresach zamkniętych – 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportu okresowego (zarówno kwartalnego, jak i rocznego).

Zmiana stanu posiadania – progi ustawowe
Akcje Twojej spółki już po debiucie są przedmiotem wielu transakcji i zdarzeń powodujących zmianę ich właścicieli. Zmiana udziału
w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej może wynikać z nabycia lub zbycia akcji tej spółki, ale nie tylko. Wśród innych zdarzeń
wyróżnić można częściowo zależne od akcjonariusza np. objęcie akcji nowej emisji i zarejestrowanie tych akcji w KRS, ale także niezależne
od niego np. obniżenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
Każdy akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył określony próg w ogólnej liczbie głosów w Twojej spółce (np. 5%, 10% itp.) zobowiązany
będzie niezwłocznie zawiadomić o tym organ nadzoru oraz Twoją spółkę nie później niż w terminie 4 dni roboczych od zmiany udziału lub
od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału, a w przypadku zmiany udziału spowodowanej transakcją sesyjną - w terminie 6 dni
sesyjnych od dnia zawarcia takiej transakcji. Podobnie jak przy notyfikacji, Twoja spółka zobowiązana jest do niezwłocznej publikacji
raportu zawierającego otrzymane zawiadomienie akcjonariusza.

Listy insiderów
Pod pewnymi warunkami spółki notowane na rynku NewConnect, inaczej niż emitenci z „dużej giełdy”, są zwolnione z obowiązku
sporządzania listy osób mających dostęp do informacji poufnych. Jednocześnie organ nadzoru zawsze może zażądać udostępnienia takiej
listy.

Obowiązki związane ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia
Obowiązkiem każdej spółki jest przeprowadzenie co najmniej raz w roku walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenia zwołuje się
poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w formie publikacji raportu bieżącego za pośrednictwem systemów
umożliwiających komunikację z inwestorami. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu musi zostać dokonane co najmniej na 26 dni przed
dniem walnego zgromadzenia.

Organizacyjne i kompetencyjne aspekty prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych
Kluczem do prawidłowego wypełniania obowiązków informacyjnych jest zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy Twoją spółką
a Autoryzowanym Doradcą, który ma za zadanie odpowiednio przygotować spółkę (lub odpowiednio całą grupę kapitałową) i jej władze
do funkcjonowania na rynku NewConnect. Po debiucie Autoryzowany Doradca powinien na bieżąco wspierać spółkę m.in. w zakresie
wypełniania obowiązków informacyjnych. Tak jak Autoryzowany Doradca wyznacza konkretną osobę do obsługi danego emitenta, tak
samo rekomenduje się, aby Twoja spółka wyznaczyła osobę odpowiedzialną za „sprawy giełdowe”, która będzie utrzymywała bezpośredni,
stały kontakt z Autoryzowanym Doradcą.
Autoryzowany Doradca pomaga we wdrażaniu wewnętrznych regulacji i procedur w zakresie informacji bieżących i okresowych, w tym
również informacji poufnych, a także w przedmiocie tzw. notyfikacji (obieg informacji poufnej, katalogi zdarzeń, wzory list, wzory formularzy
zawiadomień, pouczeń i oświadczeń). Autoryzowany Doradca pomaga Twojej spółce także w prawidłowej interpretacji obowiązujących
zasad ładu korporacyjnego oraz w stosowaniu dobrych praktyk.
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Gdy akcje Twojej spółki zostaną już wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, czyli tym samym kiedy Twoja spółka stanie się już
spółką publiczną, będziesz potrzebował asysty Autoryzowanego Doradcy oraz Animatora rynku. Szerszy opis tych podmiotów oraz zadań
które wykonują znajdziesz w rozdziale I Przewodnika. Najważniejsze, byś pamiętał, że prawidłowa i systematyczna współpraca z tymi
podmiotami umożliwi zyskanie zaufania na rynku, a tym samym pozwoli Ci zwiększyć zainteresowanie inwestycją w akcje Twojej spółki.

 a czym polega współpraca z Autoryzowanym
N
Doradcą?
Aby umożliwić zrozumienie intencji współpracy z Autoryzowanym Doradcą, ważne abyś sobie przypomniał, jakie są jego zadania:

współdziałanie z eminentem w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych

monitorowanie wypełniania przez eminenta obowiązków informacyjnych

bieżące doradzanie eminentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego
instrumentów finansowych na rynku NewConnect

Jak widzisz, Autoryzowany Doradca jest więc Twoim „aniołem stróżem” na małej giełdzie. Ma za zadanie przeprowadzać Cię przez
meandry rynku kapitałowego oraz związane z nim obowiązki i ograniczenia, jednocześnie wskazując prawa, które Ci przysługują.
Dla inwestora z kolei Autoryzowany Doradca jest przede wszystkim gwarancją prawidłowej komunikacji emitenta z rynkiem. Autoryzowany
Doradca jest również gwarantem przestrzegania przez Twoją spólkę praw akcjonariuszy.
Współpraca Twojej spółki z Autoryzowanym Doradcą musi opierać się na kilku zasadniczych filarach:

utrzymywanie bieżących kontaktów z Autoryzowanym Doradcą poprzez wyznaczenie osoby w Twojej spółce, z którą Autoryzowany
Doradca będzie się kontaktować,

konsultowanie z Autoryzowanym Doradcą wszelkich kwestii związanych z funkcjonowaniem na rynku kapitałowym,
informowanie Autoryzowanego Doradcę o wszelkich zdarzeniach istotnych, a przede wszystkim takich, co do których nie jesteś pewien,
czy powinny zostać opublikowane oraz w jakiej formie,

przyjmowanie oraz realizowanie wszelkich zaleceń co do wykonywania obowiązków informacyjnych.

Pamiętaj, że Autoryzowany Doradca na równi z Tobą odpowiada za to, w jaki sposób Twoja spółka wykonuje obowiązki
informacyjne, więc jemu również zależy na tym, aby Twoja komunikacja z rynkiem odbywała się prawidłowo wedle
powszechnie obowiązujących reguł.
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Na czym polega współpraca z Animatorem Rynku?
Głównym zadaniem Animatora Rynku jest zapewnienie płynności akcji Twojej spółki na giełdzie. Animator Rynku jest podmiotem, który
wykonuje swoje zadania autonomicznie w oparciu o regulacje Alternatywnego Systemu Obrotu.
W przeciwieństwie do czynności, jakie musisz realizować przy współpracy z Autoryzowanym Doradcą, współpraca z Animatorem Rynku
ogranicza się do niezbędnego minimum. Przede wszystkim musisz zadbać, aby Twoja spółka zawsze spełniała warunki obrotu akcji oraz
dochować wszelkiej staranności przy wypełnianiu obowiązków związanych z funkcjonowaniem w obrocie zorganizowanym, w tym przede
wszystkim obowiązków informacyjnych, aby uniknąć możliwości zawieszenia w obrocie akcji Twojej spółki. Jeśli Ty zadbasz, aby obrót akcji
Twojej spółki był nieprzerwany, Animator będzie mógł sprawnie wykonywać swoje zadania, zapewniając płynność akcji.
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 orzyści dla spółki wynikające z aktywnych relacji
K
inwestorskich
Relacje inwestorskie mogą stanowić uzupełnienie polityki informacyjnej Twojej spółki, która w dużej mierze opiera się na twardych
regulacjach prawnych i kojarzona jest stricte z wypełnianiem obowiązków informacyjnych. Prowadzenie relacji inwestorskich nie jest
obowiązkowe i może być realizowane zasobami wewnętrznymi Twojej spółki lub poprzez współpracę z wyspecjalizowanymi firmami.
W dzisiejszych czasach najważniejsze i najdroższe są informacje i dostęp do tych informacji. Wychodząc poza obowiązkowe czynności
spółki, relacje inwestorskie objaśniają bliższe i dalsze otoczenie spółki i zdecydowanie skracają dystans w relacjach z inwestorami, a bliskie
kontakty dają wymierne korzyści.
Relacje inwestorskie to niestety obszar, który często jest zaniedbywany przez spółki publiczne. Tymczasem prawidłowa, a co ważniejsze
regularna komunikacja z inwestorami to przede wszystkim większe zaufanie do Twojej spółki, co z kolei pozwoli na większą stabilizację
notowań (mniejsze skoki wyceny akcji także w przypadku negatywnych informacji), ale także kolokwialnie ujmując, „dodatkowe kilkanaście
procent” w wycenie emitenta.
Dobrze prowadzone relacje inwestorskie przekładają się oczywiście również na większe zainteresowanie spółką, czyli większą liczbę
aktywnych inwestorów i w konsekwencji większą płynność, co z kolei w przypadku mniejszych spółek może przyciągnąć bardziej
znaczących inwestorów, którzy z definicji nie inwestują w niepłynne papiery.

Relacje inwestorskie

Relacje z inwestorami instytucjonalnymi (fundusze inwestycyjne, itp.)

Relacje z inwestorami indywidualnymi

Relacje z inwestorami instytucjonalnymi
Relacje z inwestorami instytucjonalnymi sprowadzają się w dużym skrócie do pełnej dostępności zarządzających spółką, tj. najczęściej
prezesa i/lub dyrektora finansowego w sytuacjach, które wymagają szerszego komentarza. W szczególności taki kontakt będzie zapewne
wymagany w przypadku gorszych niż oczekiwano wyników finansowych czy też w przypadku wystąpienia jakichkolwiek innych zdarzeń
stanowiących duże zaskoczenie dla rynku i to zarówno zdarzeń pozytywnych, jak i negatywnych.
W myśl zasady, że lepsza jest zła informacja niż jej brak, najgorsze, co można zrobić w przypadku sytuacji kryzysowej to przysłowiowe
„chowanie głowy w piasek”. Prowadzenie relacji inwestorskich pozwala częściowo uprzedzić inwestorów, że można np. spodziewać się
negatywnych informacji, przygotować ich na to (tłumaczenie, spotkania, dostępność), a w konsekwencji złagodzić skutki złych informacji
(mniejsze wahania notowań). Ważna jest ciągłość komunikacji, działanie proaktywne, a nie tylko reaktywne. Uprzedzanie pytań, oczekiwań
rynku poprzez bieżące i regularne informowanie rynku o sytuacji w spółce (nie tylko obowiązkowe raporty bieżące, ale także dodatkowo
alerty, newslettery, działania w mediach itd.) pozwala w „skrajnych przypadkach” wyeliminować konieczność działań ad hoc, które
dokonywane pod presją czasu poprzez nietrafione decyzje mogą przynieść skutek odwrotny do zamierzonego.
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Relacje z inwestorami indywidualnymi
Prowadzenie działań IR skierowanych do inwestorów indywidualnych jest dużo bardziej skomplikowane choćby z racji ich liczby oraz
faktu, że społeczność inwestorów indywidualnych jest zdecydowanie silniej rozproszona i zróżnicowana w porównaniu do profesjonalnych
inwestorów instytucjonalnych. Trudno oczekiwać, żeby zarząd spółki z racji swych codziennych licznych obowiązków był zawsze
dostępny dla każdego inwestora indywidualnego. Dlatego potrzebna jest do tego dedykowana osoba lub zewnętrzna agencja IR, która
zarządza pytaniami inwestorów i odpowiada za politykę informacyjną wobec nich, w tym i organizację spotkań. To właśnie inwestorzy
indywidulani w większości odpowiedzialni są za duże wahania kursu akcji, w szczególności w przypadku negatywnego wydarzenia.
Właściwa komunikacja pozwala na znaczące ograniczenie decyzji o kliknięciu „sprzedaj”. Nie do przecenienia jest w tym przypadku rola
korporacyjnej strony internetowej, która jest bezpośrednim kanałem umożliwiającym inwestorom zadawanie pytań, a spółce zarządzanie
tymi pytaniami. Jest również swoistą „tablicą ogłoszeń”. Dobrze prowadzony serwis www eliminuje w części konieczność angażowania
zasobów spółki, ponieważ inwestorzy na część lub nawet większość pytań są w stanie znaleźć odpowiedź na stronie internetowej spółki.
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Skróty, definicje i regulacje
SKRÓTY
ASO – alternatywny system obrotu organizowany przez GPW.
GPW, Giełda – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
KNF – Komisja Nadzoru Finansowego.
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy.
Zarząd Giełdy – Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

DEFINICJE
Animator Rynku – członek giełdy lub inny podmiot, który na podstawie umowy z GPW zobowiązał się do dokonywania na własny
rachunek czynności mających na celu wspomaganie płynności danego instrumentu finansowego w ASO.
Autoryzowany Doradca – firma inwestycyjna lub inny podmiot będący spółką prawa handlowego świadczący usługi związane z obrotem
gospodarczym, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne lub audyt finansowy, wpisany na listę Autoryzowanych Doradców
prowadzoną przez GPW, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie ASO i Załączniku Nr 5 do Regulaminu ASO.
B2C (ang. business-to-consumer) – nazwa relacji występujących pomiędzy przedsiębiorstwami i klientami indywidualnymi.
Dokument Informacyjny – dokument informacyjny sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu ASO.
Due diligence – (z ang. należyta staranność) – proces, którego przedmiotem są szczegółowe analizy, w ramach których m.in. dokonuje
się oceny jakości i powtarzalności wyników spółki, pozycji rynkowej, poprawności dokumentacji finansowej i prawnej. Identyfikuje się
i określa skalę ryzyk finansowych i biznesowych oraz prawnych związanych z prowadzoną działalnością.
IR (ang. investor relations, relacje inwestorskie) – zgodnie z definicją National Investor Relations Institute: „relacje inwestorskie to element
zarządzania strategicznego, obejmujący finanse, komunikację, marketing i przestrzegania prawa obrotu papierami wartościowymi, który
umożliwia efektywną komunikację między spółką, społecznością inwestorską i pozostałymi zainteresowanymi stronami i w efekcie
przyczynia się do rzetelnej wyceny papierów wartościowych przez rynek”.
NewConnect – rynek utworzony w 2007 r. przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w formie alternatywnego systemu
obrotu (ASO) z przeznaczeniem dla małych i średnich przedsiębiorstw, znajdujących się na różnych etapach rozwoju i działających
w bardzo różnych branżach.
PR (ang. public relations, relacje publiczne) – kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. Celem
działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań danej osoby lub organizacji.
Seed – faza zalążkowa w rozwoju spółki, pomysł na spółkę.
Start-up – tymczasowa organizacja lub młode innowacyjne przedsiębiorstwo poszukujące modelu biznesowego, który zapewniłby mu
zyskowny wzrost.
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REGULACJE:
Kodeks Spółek Handlowych, KSH – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
Regulamin ASO – Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007
Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.
Rozporządzenie w sprawie prospektu – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu
na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Ustawa o ofercie publicznej – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi – ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
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Partnerzy Publikacji
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