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Rok 2013 zapisze się w historii NewConnect 
jako okres istotnych zmian. Już w marcu 
weszły w życie nowe regulacje, polegające 

na wydłużeniu okresu współpracy z autoryzowa-
nym doradcą do trzech lat. Istnieje możliwość 
zwolnienia z tego obowiąz-
ku przez Organizatora ASO, 
w uzasadnionych przypad-
kach, po upływie roku oraz 
zwiększeniu maksymalnej 
kary nakładanej na spółki 
do 50 tys. zł. 
Najważniejszą zmianą było 
jednak wprowadzenie 
zaostrzeń dotyczących 
przeprowadzania ofert pry-
watnych. Według nowych 
regulacji, co najmniej 15 proc. akcji objętych 
wnioskiem o wprowadzenie do obrotu po raz 
pierwszy, powinno znajdować się w posiadaniu co 
najmniej 10 akcjonariuszy. Każdy z nich powinien 
posiadać nie więcej niż 5 proc. ogólnej liczby gło-

sów na walnym zgromadzeniu i jednocześnie nie 
być podmiotem powiązanym z emitentem. 
Rozwiązanie to ma stanowić remedium na kiero-
wane do kilku osób „mini“ oferty prywatne i tym 
samym dzięki rozproszeniu akcjonariatu zwięk-

szyć płynność notowanych 
spółek. Co prawda, daleko 
temu rozwiązaniu do ideału, 
jednak w połączeniu z nowy-
mi zmianami, które weszły 
w życie na NewConnect od 1 
czerwca 2013 r., działania 
Giełdy powinny w końcu 
przynieść efekty.

Koniec z kółkami 
wzajemnej adoracji

Do tej pory normą na NewConnect były oferty 
prywatne uprzywilejowane cenowo, skierowane 
do właścicieli spółek, pracowników czy znajo-
mych. Tracili na tym oczywiście pozostali inwesto-
rzy. Teraz ich interes będzie chronić ograniczenie 
na okres 12 miesięcy możliwości wprowadzenia 
do ASO akcji uprzywilejowanych cenowo. To zna-
czy, po cenie znacznie niższej (ponad 50 proc.) od 
ceny pozostałych emisji objętych wnioskiem 
o wprowadzenie do obrotu (dla debiutantów 
w przypadku emisji w odstępie krótszym niż 9 
miesięcy), bądź od kursu akcji spółek już notowa-
nych. Pod uwagę będzie brana różnica między 
ceną akcji wprowadzanych, a średnim kursem 
akcji notowanych za okres 3 miesięcy.

Giełda nie rzuca słów na wiatr. 
Mały parkiet został wzięty  

„w obroty” i przestanie być mekką 
nieuczciwych emitentów i czarą 

goryczy dla inwestorów.
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Nadzieja  
  dla NewConnect
Zapoczątkowany w ubiegłym roku na NewConnect proces zmian w ra-
mach dążenia GPW do zwiększania atrakcyjności i wiarygodności małego 
parkietu nabiera rumieńców. Ostatnie zmiany pokazują, że newconnec-
towe eldorado nierzetelnych emitentów i ich doradców dobiega końca, 
a kolejne zaostrzenia wydają się jedynie kwestią czasu.

Ewa Chronowska, Capital Ventures
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Liczy się jakość
Giełda postawiła na jakość wprowadzanych do 
obrotu spółek i poprzez znaczące zwiększenie 
wymogów wprowadziła szereg barier dla przy-
szłych debiutantów. W tym celu podwyższyła 
minimalny kapitał własny spółki z dotychczaso-
wych 100 tys. zł do 500 tys. zł (w szczególnych 
przypadkach GPW będzie mogła wziąć pod uwagę 
kapitał z emisji poprzedzającej debiut). 
Zlikwidowała również możliwość wprowadzenia do 
obrotu instrumentów finansowych emitenta, który 
prowadzi działalność krócej niż rok (obowiązek 
przedstawienia zbadanego sprawozdania finanso-
wego za ostatni rok obrotowy). Działania te połą-
czono z wymogiem wyraźnego wskazania w doku-
mencie informacyjnym sposobu objęcia akcji, 
przedstawienia wyceny aportów, szczegółowych 
planów biznesowych wraz z har-
monogramem ich realizacji. 
W przypadku młodych podmio-
tów, powinny one skutecznie 
przerwać szturm bezwartościo-
wych spółek na mały parkiet 
i przełożyć się na jakość nowych 
emitentów. Okres zakładania 
w rekordowym tempie spółek, 
w celu realizacji co sprytniej-
szych newconnect‘owych strate-
gii kapitałowych, dobiegł więc 
końca. 

Więcej obowiązków 
informacyjnych

Giełda wprowadziła również 
zaostrzenia w zakresie obowiąz-
ków informacyjnych notowanych 
spółek, co pozwoli inwestorom 
na lepszą ocenę spółek i ryzyka 
inwestycyjnego. Raport kwartal-
ny będzie zawierał skrócone 
sprawozdanie finansowe obej-
mujące co najmniej bilans, 
rachunek zysków i strat, rachu-
nek przepływów pieniężnych 
oraz zestawienie zmian w kapi-
tale własnym. Ponadto emitenci 
zostaną zobowiązani do szczegó-
łowego komentowania w rapor-
cie kwartalnym czynników i zda-

rzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki 
finansowe. Podania informacji o liczbie zatrudnio-
nych osób oraz raportowania stopnia realizacji 
planowanych działań i inwestycji oraz ich harmo-
nogramu, jeśli takie informacje zawierał doku-
ment informacyjny. 
W zakresie obowiązków informacyjnych wprowa-

Czasami wystarczy naprawdę kilka pro-
cent akcji spośród kilkudziesięciopro-
centowego free floatu, aby osiągnąć 
sukces w postaci zablokowania nieko-
rzystnych uchwał.
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dzone zaostrzenia są co prawda pozytywnym 
sygnałem, jednak obszar ten wymaga kolejnych 
udoskonaleń. Odwiecznym problemem 
NewConnect jest pozostawiająca wiele do życze-
nia, niska jakość komunikacji z inwestorami. 
Z formalnego punktu widzenia niby wszystko gra, 
jednak emitenci prześcigają się w komunikacyj-
nych trikach - lakoniczne raporty w ostatniej chwi-
li (np. w piątek po południu z nadzieją na prze-
oczenie przez inwestorów) czy wyrafinowane 
komunikacyjne strategie marketingowe są nieste-
ty na porządku dziennym. 

Ryzyko wprowadzenia do obrotu
Zazwyczaj od zakończenia oferty prywatnej do 
wprowadzenia obejmowanych instrumentów 
finansowych do obrotu mija od kilku tygodni do 
kilku miesięcy. Wydłużenie tego okresu spowo-
dowane może być m.in. błędami formalnymi 
w dokumentacji (np. konieczność wprowadzenia 
czasochłonnych zmian w statucie, uchwałach czy 
KRS), wątpliwościami Organizatora Alternatywnego 
Systemu Obrotu odnośnie potencjału emitenta 
i możliwości realizacji przyjętej strategii rozwoju. 
Czyli wszystkimi czynnikami zagrażającymi bez-
pieczeństwu obrotu i inwestorów, strukturą 
akcjonariatu, aspektami formalnymi czy zdarze-
niami losowymi. W tym czasie inwestor musi się 
liczyć z zamrożeniem kapitału. A co jeśli GPW 
wyda decyzję odmowną, lub co gorsza emitent 
okaże się oszustem? Inwestor zostanie na przy-
słowiowym lodzie z akcjami spółki niepublicznej, 
ponieważ brak wprowadzenia do obrotu nie 
powoduje zwrotu zainwestowanych środków.
W celu uniknięcia takich sytuacji, które przecież 
miały na NewConnect miejsce, Giełda rozszerzy-
ła zakres informacji, jakie Autoryzowany Doradca 
powinien zapewnić inwestującym w ofertach pry-

Zarząd Giełdy narzucił dodatkowe 
restrykcje dla autoryzowanych 

doradców, którzy odpowiadają za 
jakość działań emitentów – teraz 

muszą mieć co najmniej dwuletnie 
doświadczenie na rynku doradczym 

oraz brak powiązań z innym AD.
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watnych o oświadczenie o dodatkowych czynni-
kach ryzyka związanych z inwestycją dokonywa-
ną w ramach oferty. Autoryzowany doradca musi 
również raportować o ryzyku niewprowadzenia 
akcji emitenta do ASO oraz poinformować inwe-
storów o możliwości, bądź jej braku, zawarcia 
z emitentem lub autoryzowanym doradcą umowy 
przewidującej odkupienie akcji objętych ofertą 
w przypadku niewprowadzenia tych akcji na 
NewConnect. Ma to na celu zmniejszenie praw-
dopodobieństwa tego typu przypadków w przy-
szłości. Również inwestorzy biorący udział w ofer-
tach prywatnych, powinni mieć na względzie, by 
w umowach sprzedaży akcji zawarte zostały 
zapisy odnośnie zobowiązania przez emitenta, 
głównych akcjonariuszy czy autoryzowanego 
doradcy, o odkupieniu akcji w przypadku niedoj-
ścia emisji do skutku oraz terminie wprowadze-
nia do obrotu i ewentualnych karach umownych. 

Dodatkowe wymogi  
dla autoryzowanych doradców

GPW zwiększyła również wymogi dla podmiotów 
ubiegających się o wpis na listę autoryzowanych 
doradców o co najmniej dwuletnie doświadczenie 
w zakresie prowadzenia działalności doradczej na 
rynku kapitałowym i brak powiązań kapitałowych 
i osobowych z innym AD. Ma to zapobiec tworze-
niu się narażających interesy inwestorów grup 
autoryzowanych doradców ze zdywersyfikowa-
nym pod względem ryzyka portfolio spółek. 
Giełda, dokonując okresowych weryfikacji autory-
zowanych doradców, będzie również głównie brała 
pod uwagę czynniki jakościowe, 
w tym świadczonych usług, sytu-
acji finansowej oraz nieposzlako-
wanej opinii oraz sytuacje wpro-
wadzonych do obrotu spółek.
Obraz Alternatywnego Systemu 
Obrotu nie pozostawia złudzeń – 
wielu autoryzowanych doradców 
nie czuje się odpowiedzialnymi 
za jakość wprowadzanych spół-
ek, bezpieczeństwo obrotu i inte-
res inwestorów. Biznes to biznes 
i trzeba wprowadzać wszystkie 
podmioty spełniające wymogi 
formalne. A w ostatecznym roz-
rachunku na jakość debiutują-
cych na NewConnect spółek 

mają ogromny wpływ właśnie doradcy, zwłaszcza 
w kontekście niskich wymagań formalnych. 
Zmiany zwiększające odpowiedzialność doradców 
są więc istotnym krokiem Giełdy w celu uzdrowie-
nia małego parkietu i można mieć nadzieję, że 
w przyszłości wprowadzone zostaną kolejne regu-
lacje zwiększające odpowiedzialność doradców 
i mechanizmy ich egzekwowania. 

Światełko w tunelu
NewConnect z założenia, poprzez łatwy dostęp 
do kapitału dla młodych spółek, miał stanowić 
uwiarygodniający pomost dla emitentów przed 
rynkiem regulowanym. Zbyt liberalne podejście 
Giełdy doprowadziło jednak do sytuacji, w której 
alternatywny parkiet stał się przystanią dla biz-
nesowych niewypałów i narzędziem spekulan-
tów, nieuczciwych emitentów i ich doradców 
wyciskających z inwestorów pieniądze na idee. 
Notoryczne naruszanie interesu mniejszościo-
wych akcjonariuszy, łamanie obowiązków infor-
macyjnych przez emitentów, manipulowanie 
cenami akcji, wyprowadzanie kapitału, wyrafino-
wane strategie kapitałowe, to na NewConnect 
standard. Praktyki te doprowadziły do sytuacji, 
w której NewConnect stracił wiarygodność zarów-
no wśród inwestorów, jak i emitentów, a przy-
szłość małego parkietu stanęła pod znakiem 
zapytania. Dzięki zapoczątkowanym w ubiegłym 
roku działaniom Giełdy, pojawiła się jednak 
nadzieja na lepsze jutro dla NewConnect i na 
odbudowę mocno nadszarpniętego zaufania do 
alternatywnej platformy. 

Całokształt działań, związanych z regulacjami 
na rynku NewConnect, podejmowanych przez 
Giełdę należy ocenić pozytywnie. To zaostrze-

nie wymogów z pewnością zaprocentuje w przyszłości. 
Debiutujących podmiotów będzie mniej, ale za to jest 
szansa, że będą to spółki reprezentujące o wiele wyższe 
standardy biznesowe. Również Stowarzyszenie Inwe-
storów Indywidualnych regularnie monitoruje rynek 
NewConnect, wskazując przypadki najbardziej rażącego 
łamania prawa oraz regulaminu ASO. Tylko taka żmud-
na codzienna praca może w przyszłości zwiększyć zaufa-
nie inwestorów do tego rynku. Jest na nim wszakże cała 
grupa spółek, które działają bardzo poprawnie. Pozy-
tywne echo ich działalności ginie niestety w medialnych 
doniesieniach o wielu rażących nieprawidłowościach.

Michał Masłowski, 
Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych
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