
DLA DEWELOPERÓW 
Rynek obligacji korporacyjnych mogą rozruszać deweloperzy, 

którzy mając kłopoty z pozyskaniem finansowania, 
zaczęli chętnie korzystać z tej metody. 
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B
ranża deweloperska należy do najbardziej poszkodowanych 
w wyniku spowolnienia gospodarczego i krachu na ryn
kach finansowych. Kryzys na rynkach finansowych, który 
rozpoczął się już na poważne w końcówce 2007 r., przyniósł 

jedne z największych spadków notowań akcji spółek deweloperskich 
na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Indeks WIG De
weloperzy stracił do listopada ubiegłego roku ponad 80%. 

Wzrost niechęci do inwestycji w sektor budowlany sprawił, że 
wielu deweloperów stanęło przed groźbą bankructwa. Pogorszenie 
portfela kredytowego w sektorze bankowym spowodowało zaostrze
nie procedur kredytowych dla przedsiębiorców, w tym deweloperów. 
Branża budowlana została uznana za wysoce ryzykowną wśród inwe
storów giełdowych oraz bankowców. Lecz panika ogarnęła również 
ludność, która karmiona przez media widmem kryzysu coraz częś
ciej odkładała zakup mieszkania na później. Z drugiej strony banki 
w znacznej części wyhamowały akcję kredytową. Problem został 
zaostrzony sytuacją na rynku kredytów walutowych. W pierwszym 
kwartale 2009 r. do banków wpłynęło o 35% mniej wniosków kredy
towych, a liczba udzielonych kredytów spadła o 40%. 

Sytuacja deweloperów, pomimo pewnego odreagowania, jakie 
jest widoczne od pól roku, jest w dalszym ciągu zła. Wciąż jeszcze 
duże problemy z pozyskaniem finansowania nowych inwestycji 
z wpłat klientów zmuszają deweloperów do poszukiwania nowych 
źródeł kapitału. 

Jak mówi Paweł Grząbka z CEE Property Group, brak wzmocnie
nia kapitałowego może zablokować realizację projektów deweloper
skich, zwłaszcza w przypadku małych firm deweloperskich. „Alter
natywą będzie realizacja znacznie mniejszych projektów przy tych 
samych środkach" - tłumaczy Grząbka. A to będzie oznaczać dalszą 
stagnację budownictwa w Polsce, ze wszelkimi tego negatywnymi 
konsekwencjami dla innych branż gospodarki. Gdzie więc po kapitał? 
Jeżeli akcje spółki są notowane na giełdzie, istnieje szansa na upla
sowanie nowej emisji. Jak wynika z raportów kwartalnych, sytuacja 
deweloperów giełdowych znacznie się poprawiła. 

Deweloper może rozdawać karty 
Od kilku lat funkcjonują w Polsce fundusze nieruchomości, lecz ich 
działalność nie jest w większości ukierunkowana na budownictwo 
mieszkaniowe. Nie ma też zainteresowania inwestycjami wśród fun
duszy private equity czy mezzanine. Szansę na pozyskanie finanso
wania z tych źródeł mogą mieć duże przedsiębiorstwa deweloperskie. 
Nie każdy zechce dopuścić do poszerzenia grona akcjonariuszy, zatem 
rozwodnienia kapitału. Większości pozostaje więc poszukiwanie no
wych źródeł finansowania. Taką szansę daje rynek obligacji korpora
cyjnych. Tu deweloper, jako emitent obligacji, ustala reguły gry, nie 
bank, którego nieelastyczność działania, wynikająca ze sztywnych 
procedur, spowodować może fiasko świetnego projektu. Deweloper 
jest w stanie decydować o okresie emisji, harmonogramie plasowania 
transz, tak aby odpowiadał on jego potrzebom finansowym wyni
kającym z realizacji robót budowlanych. Określa również wysokość 
oprocentowania, zasady jego ustalania, częstotliwość wypłat odsetek. 
Nie bez znaczenia jest to, że przy obligacjach najpierw są spłacane ku
pony odsetkowe, bez rat kapitałowych. Cały kapitał dopiero na końcu, 
co można zsynchronizować z ostatnią płatnością dokonywaną przez 
klientów. 

Kapitał obcy pozyskany w wyniku emisji obligacji pozwala na 
wykorzystanie efektu dźwigni finansowej i w efekcie na zwiększenie 
zysku przypadającego na jedną akcję. 

Deweloper ustala zabezpieczenia zobowiązania wobec obligatariu-
szy, zazwyczaj hipotekę na nieruchomości. Jeżeli nie ma odpowied
nich aktywów, może wyemitować obligacje częściowo zabezpieczo
ne lub niezabezpieczone. W takiej sytuacji mogą być trudności z ich 
sprzedażą lub konieczne będzie ustalenie wyższego oprocentowania, 
zachęcającego inwestorów do zaakceptowania podwyższonego ryzyka. 
Na emisje takich obligacji mogą sobie pozwolić deweloperzy znajdują
cy się w dobrej sytuacji finansowej, a najlepiej, gdyby mieli dobrą oce
nę ratingowa. Dlatego warto o taką ocenę postarać się odpowiednio 
wcześniej u uznanej agencji ratingowej, np. Fitch Ratings - pozwoli to 
na obniżenie kosztu kapitału. Procedura badania trwa kilka tygodni. 
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PORÓWNANIE EMISJI OBLIGACJI I KREDYTU BANKOWEGO 

Emisja obligacji 

Łatwiejsze pozyskanie kapitału ze względu na wielu pożyczkodawców, których 

udziały w kwocie zadłużenia spółki są rozdrobnione. 

Kredyt bankowy 

Pożyczkobiorca może wybierać w ofercie kredytowej ograniczonej liczby banków komercyjnych lub 

spółdzielczych. Nie każdy z nich zechce podjąć współpracę w danym temacie. 

Emitent decyduje o warunkach pozyskania kapitału i może je elastycznie 

kształtować. 

Bank dyktuje warunki kredytowania. Bank jest często nieelastyczny wobec kredytobiorcy, który jest 

zmuszony do podporządkowania się procedurom bankowym. 

Emitent decyduje o wysokości oprocentowania, zasadach jego ustalania, 

częstotliwości wypłaty odsetek. 
Wysokość oprocentowania, sposób jego ustalania, częstotliwość spłaty rat ustala bank. 

Emitent samodzielnie ustala wielkość i rodzaj zabezpieczenia. Może też 

wyemitować obligacje niezabezpieczone lub zabezpieczone częściowo. 

Bank decyduje o rodzaju zabezpieczeń i jego wielkości. Najczęściej jest stosowane zabezpieczenie 

materialne w postaci hipoteki lub zastawu na kwotę znacznie przewyższającą sumę zaciągniętego kredytu. 

Najpierw są spłacane odsetki, a kapitał w dniu wykupu obligacji. Stąd obciążenia 

przez okres trwania zobowiązania są stosunkowo niskie, co nie obciąża 

przedsięwzięcia w fazie realizacji. 

Spłata zobowiązania odbywa się najczęściej w postaci rat kapitatowo-odsetkowych, nominalnie wyższych 

niż kupony odsetkowe. 

Emitent ponosi duże koszty formalnoprawne. W zależności od charakteru emisji 

mogą obejmować następujące koszty: 

1) zatrudnienia doradców finansowych, prawnych i audytorów; 

2) prowizji subemitentów lub innych pośredników, plasujących emisję na rynku; 

3) opracowania, druku i publikacji prospektu emisyjnego lub memorandum; 

4) druku dokumentu obligacji z zabezpieczeniami, jeżeli są to obligacje w formie 

materialnej (dziś rzadko stosowane); 

5) kampanii reklamowej; 

6) raportowania i publikacji sprawozdań finansowych; 

7) ewidencji i depozytu obligacji; 

8) agenta transferowego; 

9) banku reprezentanta; 

10) opłat giełdowych i KNF; 

11) badań przez agencje ratingowe. 

Bank pobiera prowizje związane z udzieleniem kredytu (przygotowawcza, za rozpatrzenie wniosku, 

za udzielenie kredytu, wcześniejszą spłatę, aneksy, weksle). Do tego należy doliczyć koszty wyceny 

i ustalenia zabezpieczeń. 

Publiczna promocja przedsiębiorstwa, jeżeli obligacje są notowane na giełdzie. Brak publicznej promocji przedsiębiorstwa. 

Przekazywanie informacji o sytuacji finansowej emitenta jest bardziej 

sformalizowane i kosztowne niż w przypadku kredytu, szczególnie gdy obligacje są 

notowane na giełdzie. 

Informacje o sytuacji finansowej kredytobiorcy są przekazywane bankowi zgodnie z ustaleniami między 

stronami. Bank może żądać dodatkowych wyjaśnień, jeżeli dojdzie do wniosku, że jest to niezbędne. 

Interesy obligatariuszy mogą być reprezentowane przez bank reprezentant, jeżeli 

taki został powołany. 
Zabezpieczenie interesu banku leży w jego gestii. On też sam monitoruje sytuację kredytobiorcy. 

Kontrola prawidłowości wykorzystania środków pozyskanych w ramach emisji 

obligacji jest prowadzona przez bank reprezentant. 

Bank może uczestniczyć w nadzorowaniu procesu wykorzystania kredytu. W tym celu może np. zażądać 

wyboru swego przedstawiciela do rady nadzorczej spółki kredytobiorcy. 
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Obligacje dobre na wszystko 
Zaletą finansowania kapitałem obcym jest pozostawienie niezmie
nionej struktury właścicielskiej. Posiadacze akcji lub udziałów nie 
oddają nikomu władzy, a zyski dzielą między sobą. 

Sporą ilość kapitału można zebrać poprzez dobrze skonstruowaną 
ofertę niepubliczną. „Kapitału nie brakuje na rynku i wielu inwesto
rów poszukuje optymalnych miejsc jego ulokowania" - mówi Jakub 
Bartkiewicz, prezes zarządu Domu Inwestycyjnego Investors. „W tym 
roku przeprowadziliśmy z powodzeniem dwie emisje obligacji na 
rynku niepublicznym. Papiery rozeszły się szybko, gdyż posiadamy 
możliwość plasowania ich wśród inwestorów funduszy zarządzanych 
przez Investors TFI. Dlatego polecam deweloperom otwarcie się na po
zyskiwanie kapitału poprzez emisję obligacji" - dodaje Bartkiewicz. 
Ustawy o ofercie publicznej i o obligacjach określają warunki przepro
wadzenia takiej oferty. 

Nowy rynek, nowe szanse 
W dniu 30 września został otwarty na GPW w Warszawie nowy ry
nek obligacji. To inicjatywa, która da szanse wielu przedsiębiorstwom 
na dostęp do źródeł kapitału. Przyjazne procedury rynku Catalyst 
pozwalają na uplasowanie emisji szybko, przy niewielkich kosztach. 
Płynność rynku, pozwalająca na łatwe wejście i wyjście z inwestycji 
oraz bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji zachęcą wielu 
inwestorów do lokowania na rynku obligacji. Deweloper, którego obli

gacje są notowane na rynku publicznym, korzysta z darmowego mar
ketingu. Realizując zobowiązania wobec obligatariuszy, buduje swoją 
wiarygodność partnera biznesowego na rynku finansowym. Rynek 
Catalyst może być pomostem dla dalszej ekspansji spółki, poprzez pla
sowanie jej akcji na giełdzie lub na rynku NewConnect. 

Przykładów nie brakuje 
Przykładem pozyskania finansowania dłużnego na rynku kapitało
wym jest emisja obligacji przez spółkę Gant Development SA. W dniu 
11 września 2009 r. przeprowadzono emisję II transzy trzyletnich ku
ponowych obligacji. Celem emisji było pozyskanie środków na finan
sowanie nowych projektów inwestycyjnych w Warszawie, Gdańsku 
i Wrocławiu. 30 września NWZA spółki giełdowej Polnord podjęło 
uchwałę o emisji pięcioletnich obligacji na okaziciela, niezabezpie
czonych, zamiennych na akcje spółki. Intencją emitenta jest wpro
wadzenie tych papierów do obrotu na GPW. Kapitał poprzez obligacje 
pozyskiwał również J.W Construction. 

Kapitał na rynku istnieje, należy tylko po niego sięgnąć, emitu
jąc dłużne papiery wartościowe. Jeżeli spółka deweloperska jest dobra 
i wiarygodna, znajdą się chętni poszukujący nowych źródeł zarabia
nia, niezależnych od inwestycji w akcje. Wykorzystanie szansy, jaką 
daje emisja obligacji, pozwoli wielu firmom z sektora budowlanego 
złagodzić skutki kryzysu. 
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