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Jak wynika z najnowszego raportu PwC 
„IPO Watch Europe”,  Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie uplasowała 
się na drugim miejscu w Europie zarów-
no pod względem liczby, jak  i wartości 
debiutów spółek w 2010 r. Łącznie prze-
prowadzono 112 debiutów, co daje naszej 
giełdzie drugie miejsce po giełdzie w Lon-
dynie. Również pod względem wartości 
debiutujących spółek na poziomie 3,8 
mld euro GPW zajęła drugie po Londynie 
miejsce na naszym kontynencie.

Na parkiecie głównym GPW w ubie-
głym roku zadebiutowały 34 spółki, 
przy czym 8 z nich awansowało z rynku 
NewConnect. Łączna wartość wprowa-
dzonych na rynek główny akcji wyniosła 
16,3 mld zł, w tym zaledwie 1,3 mld zł 
pochodziło z nowych emisji. Pozostałe 15 
mld zł stanowiły istniejące akcje, z czego 
13,5 mld zł pochodziło z trzech dużych 
ofert Skarbu Państwa – PZU S.A., Tau-
ron Polska Energia S.A., Giełda Papie-
rów Wartościowych w Warszawie S.A. 
W przypadku wielu ofert sprzedaży ak-
cji popyt znacząco przewyższał podaż. 
Świadczy to o poprawie nastrojów na 
polskim rynku kapitałowym. W efekcie 
na koniec 2010 r. na głównym parkiecie 
GPW notowanych było 400 spółek. Był 
to rok znacząco lepszy od roku 2009, 
wówczas wartość 13 debiutów na GPW 
wyniosła niecałe 7 mld zł. Na NewCon-
nect, alternatywnym rynku warszaw-
skiej giełdy w 2010 r. zadebiutowało 86 
spółek. W efekcie na koniec roku było 
notowanych tam 185 spółek. 

Najważniejsze zeszłoroczne 
debiuty

Pierwszym znaczącym ubiegłorocz-
nym debiutantem Warszawskiej Giełdy 
Papierów Wartościowych była spółka 
EKO Holding, która funkcjonuje w bran-
ży handlowej. Inwestorzy obejmowali 

akcje w ofercie publicznej po cenie emi-
syjnej 7,20 zł, a wartość całej emisji wy-
niosła 88,16 mln zł. Pierwsze notowanie 
miało miejsce 24 marca. Jednocześnie 
wprowadzono do obrotu dotychczaso-
we akcje wartości 7,2 mln zł. Kurs na 
zamknięcie pierwszego dnia notowań 
wyniósł 8,24 zł, i był o 14 proc. wyższy 
od ceny emisyjnej. W następnych mie-
siącach notowania spółki handlowej nie 
należały do udanych, w grudniu spadły 
nawet do 6,22 zł. Koniec roku zamknął 
się kursem na poziomie 7,35 zł.

Po wielu latach oczekiwań 12 maja 
zadebiutowała na GPW największa pol-
ska firma ubezpieczeniowa – PZU S.A. 
W kwietniu w największej w historii 
GPW ofercie publicznej akcje PZU były 
sprzedawane po 312,50 zł, co przynio-
sło budżetowi ponad 8 mld zł. Na akcje 
zapisało się ponad 250 tys. inwestorów 
indywidualnych, a w transzy inwesto-
rów instytucjonalnych zapisy zakończy-
ły się dziewięciokrotną nadsubskrypcją. 
W dniu debiutu, na otwarciu sesji kurs ak-
cji PZU wyniósł 349 zł, a później wzrósł 
do 360 zł. Obroty na GPW skoczyły 

w tym dniu do ponad 4 mld zł, z czego 
2,2 mld zł dotyczyło akcji PZU. Opłacało 
się cierpliwie stać w kolejce po akcje, bo-
wiem we wrześniu kurs PZU skoczył do 
417,50 zł, co oznacza zysk 33,6 proc. 

Nie przyniosła oczekiwanych profi-
tów inwestycja w kanadyjską spółkę naf-
tową Kulczyk Oil Ventures Inc. Wartość 
oferty wyniosła 361,73 mln zł, a cena 
emisyjna wynosiła 1,89 zł. Na otwarciu 
notowań giełdowych 25 maja kurs akcji 
spadł o ponad 6 proc. do poziomu 1,77 
zł. W czerwcu kurs akcji poszybował 
w górę, sięgając w szczycie 2,40 zł. Póź-
niej przyszła korekta – we wrześniu akcje 
firmy Kulczyka spadły do 1,33 zł, a na 
koniec roku ich kurs wyniósł 1,58 zł.

Pierwsze półrocze zamknął debiut 
Tauron Polska Energia S.A. Wcześniej 
Skarb Państwa sprzedał w ofercie pu-
blicznej pakiet akcji o wartości ponad 
4,2 mld zł, po cenie 5,13 zł. Debiut 30 
czerwca, kiedy na rynkach kapitałowych 
miało miejsce znaczące pogorszenie ko-
niunktury, okazał się nieudany – cena 
akcji na otwarciu sesji była taka sama jak 
podczas publicznej sprzedaży, a na za-
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mknięciu dnia wyniosła 5,04 zł. Obroty 
akcjami sięgnęły blisko połowy całkowi-
tych obrotów giełdy. Duża podaż akcji 
pochodziła od pracowników spółki, co 
okazało się z ich strony działaniem błęd-
nym, bowiem w kolejnych miesiącach 
akcje Tauronu sporo zyskały – w grud-
niu ich cena sięgnęła 6,92 zł, co daje 
zysk 35 proc. 

Trzeci kwartał zamyka udana ofer-
ta Zakładów Przemysłu Cukierniczego 
„Otmuchów SA”. W ofercie publicznej 
sprzedano po cenie 13,50 zł akcje nowej 
emisji oraz istniejące akcje. Oferta prze-
prowadzona przez Dom Inwestycyjny 
Investors, warta 75,46 mln zł, spotkała 
się z dużym zainteresowaniem – w tran-
szy inwestorów indywidualnych reduk-
cja przekroczyła 61 proc. Na debiucie 
29 września kurs akcji wyniósł 14,49 
zł, a praw do akcji nowej emisji 14,37 
zł. Pod koniec października notowania 
Otmuchowa zaczęły gwałtownie wzra-
stać i na początku listopada sięgnęły po-
ziomu 16,48 zł, co oznacza zysk 33 proc. 
w ciągu miesiąca. Na koniec roku „słod-
ka spółka” była notowana po 15,98 zł.

W pierwszym dniu października na 
parkiecie GPW pojawiła się spółka ZUE, 
działająca na rynku budownictwa komu-
nikacyjnej infrastruktury miejskiej i ko-
lejowej. W ofercie publicznej inwestorzy 
objęli akcje o wartości emisyjnej 90 mln 
zł, płacąc po 15 zł za jeden walor. Re-
dukcja zapisów w transzy inwestorów 
indywidualnych wyniosła 59 proc. Kurs 
praw do akcji ZUE na otwarciu w pierw-
szym dniu notowań na rynku głównym 
wzrósł o 5,33 proc. do 15,80 zł. Później 
kurs akcji ZUE zniżkował, a na koniec 
roku wyniósł 13,92 zł.

Cztery tygodnie później, 28 paź-
dziernika odbył się debiut spółki For-
tuna Entertainment Group S.A. Jest 
to największa w Europie Środkowej 
i Wschodniej grupa kapitałowa oferująca 

zakłady bukmacherskie poprzez sieć ko-
lektur internetowych. Spółka zarejestro-
wana zgodnie z prawem holenderskim 
rozwinęła się w międzynarodową grupę 
obecną również w Polsce. Do obrotu 
wprowadzono akcje wartości 309,4 mln 
zł, z czego 18,2 mln zł stanowiły akcje 
nowej emisji. Kurs odniesienia w dniu 
debiutu wyniósł 17 zł, a kurs otwarcia 
16,98 zł. Przez kilka tygodni akcje tania-
ły i pod koniec listopada osiągnęły mini-
mum 13,43 zł. Na koniec roku giełdowy 
kurs Fortuny wyniósł 15,21 zł.

Spółka deweloperska Robyg S.A. 
to pierwszy listopadowy debiutant. 
Do obrotu giełdowego wprowadzono 
3 listopada prawa do akcji nowej emi-
sji o łącznej wartości 78 mln zł. Cena 
emisyjna akcji została ustalona na 2 zł, 
a redukcja zapisów wyniosła 82 proc. 
Kurs walorów spółki w dniu debiutu 
wzrósł o 5,5 proc. Kolejne tygodnie nie 
były już pomyślne dla posiadaczy walo-
rów spółki, na koniec roku kurs akcji 
wyniósł 1,80 zł.

Kolejny listopadowy debiutant to 
ukraińska Grupa Agroton Public Limi-
ted, producent roślin rolnych, hodowca 
zwierząt gospodarskich oraz przetwór-
ca. Wartość oferty wyniosła 159 mln zł, 
a wszystkie akcje pochodziły z nowej 
emisji, sprzedawane wcześniej po cenie 
emisyjnej 27 zł. Kurs otwarcia na pierw-
szej sesji wyniósł 29,10 zł. To była bardzo 
intratna inwestycja, bowiem do końca 
roku akcje rolniczej spółki podrożały do 
34,86 zł, co oznacza osiągnięcie 29 proc. 
zysku w ciągu niespełna dwóch miesięcy.

Najbardziej intrygującym wydarze-
niem polskiego rynku kapitałowego był 
debiut Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. Skarb Państwa sprze-
dał w ofercie publicznej pakiet akcji war-
ty 1,2 mld zł. Inwestorzy instytucjonalni, 
z których każdy mógł zapisać się na mak-
symalnie 100 akcji, płacili w publicznej 

ofercie 46 zł za akcję, natomiast detalicz-
ni 43 zł. Popyt znacząco przerósł podaż, 
dokonano więc 75-proc. redukcji zapi-
sów. Debiut giełdy na giełdzie 9 listopada 
okazał się dużym sukcesem – na otwarciu 
kurs akcji wyniósł 50,75 zł. W następ-
nych dniach cena akcji wzrosła do 54 zł, 
po czym nastąpiła korekta. Na koniec 
roku kurs walorów GPW wyniósł 49 zł.

Z ofertą akcji wartości 236,46 mln 
zł rozpoczęła 6 grudnia notowania 
ukraińska spółka holdingowa Milkiland 
N.V. działająca według przepisów prawa 
holenderskiego. Podmioty należące do 
Grupy Milkiland są producentami prze-
tworów mlecznych i prowadzą działal-
ność głównie na Ukrainie i w Rosji. Kurs 
otwarcia wyniósł 34,68 zł. W ciągu 
trzech tygodni akcje spółki podrożały do 
50 zł, co oznacza 44-proc. zysk.

Celtic Property Developments S.A. to 
duża spółka holdingowa, której akcje zade-
biutowały na GPW 23 grudnia. Do obrotu 
giełdowego wprowadzono akcje wartości 
820,76 mln zł. Działalność spółek nale-
żących do grupy kapitałowej jest skon-
centrowana na prowadzeniu projektów 
deweloperskich w segmencie biurowym 
i mieszkaniowym. Kurs akcji na otwarciu 
w dniu debiutu wyniósł 24,00 zł, po czym 
pod koniec dnia cena wzrosła do 49,99 
zł. Na trzeciej sesji przy niskich obrotach 
notowania akcji skoczyły do 72,00 zł. Po 
gwałtownym wzroście notowań, nastąpił 
szybki ich spadek – na koniec roku cena 
akcji Celticu wyniosła 30,40 zł. Ostatnim 
ubiegłorocznym debiutantem była ukra-
ińska spółka wydobywcza zarejestrowa-
na w Wielkim Księstwie Luksemburga 
Sadovaya Group SA. Ofertę stanowiły 
akcje nowej emisji o wartości 92,63 mln 
zł sprzedawane w ofercie po 8,60 zł. Kurs 
akcji na otwarciu w pierwszym dniu noto-
wań wzrósł o 16,28 proc. do 10 zł.

Rośnie optymizm
Pomimo że do rekordowego pod 

względem rynku IPO roku 2007 brakuje 
jeszcze sporo, ubiegły rok można uznać 
za całkiem udany. Na uwagę zasługuje 
wzrost zainteresowania giełdą wśród 
inwestorów indywidualnych. Ludzie 
zapominają o kryzysie i stratach, jakich 
przysporzyły poprzednie lata. Dużym 
zainteresowaniem pierwszymi publicz-
nymi ofertami dowiedli, że wierzą 
w polski rynek kapitałowy i jego rozwój. 
I są powody ku temu, bowiem między-
narodowe znaczenie naszej giełdy rośnie 
z każdym rokiem.  n
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