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Kraj 16.12.2014 Kurs 
celny*

CZKPLN 
średni

AUD DKK EEK CAD NOK CHF SEK EUR USD HUF GBP XDR RUBJPY

Krzyżowe notowania walut

POLSKA 1 złoty PLN - 1,0000 0,3615 6,5703 1,7740 - 0,3477 0,3473 2,2401 0,2864 2,2614 0,2385 0,2983 0,7454 0,1900 0,2028 19,6464
AUSTRALIA 1 dolar AUD 2,9050 2,7659 - 18,1728 4,9067 - 0,9616 0,9607 6,1960 0,7921 6,2549 0,6596 0,8251 2,0618 0,5255 0,5608 54,3399
CZECHY 1 korona CZK 0,1524 0,1522 0,0550 - 0,2700 - 0,0529 0,0529 0,3409 0,0436 0,3442 0,0363 0,0454 0,1135 0,0289 0,0309 2,9902
DANIA 1 korona DKK 0,5665 0,5637 0,2038 3,7037 - - 0,1960 0,1958 1,2628 0,1614 1,2748 0,1344 0,1682 0,4202 0,1071 0,1143 11,0747
JAPONIA 100 jen JPY 2,8633 2,8764 1,0400 18,8988 5,1027 - - 0,9991 6,4435 0,8238 6,5047 0,6859 0,8581 2,1442 0,5465 0,5832 56,5108
KANADA 1 dolar CAD 2,9676 2,8791 1,0409 18,9166 5,1075 - 1,0009 - 6,4496 0,8246 6,5109 0,6866 0,8589 2,1462 0,5471 0,5838 56,5639
NORWEGIA 1 korona NOK 0,4980 0,4464 0,1614 2,9330 0,7919 - 0,1552 0,1550 - 0,1278 1,0095 0,1065 0,1332 0,3328 0,0848 0,0905 8,7701
SZWAJCARIA 1 frank CHF 3,5108 3,4917 1,2624 22,9415 6,1943 - 1,2139 1,2128 7,8219 - 7,8962 0,8326 1,0416 2,6028 0,6635 0,7080 68,5992
SZWECJA 1 korona SEK 0,4552 0,4422 0,1599 2,9054 0,7845 - 0,1537 0,1536 0,9906 0,1266 - 0,1054 0,1319 0,3296 0,0840 0,0897 8,6876
EUGIW 1 euro EUR 4,2170 4,1935 1,5161 27,5526 7,4392 - 1,4579 1,4565 9,3940 1,2010 9,4833 - 1,2510 3,1260 0,7968 0,8503 82,3870
USA 1 dolar USD 3,3655 3,3522 1,2120 22,0250 5,9468 - 1,1654 1,1643 7,5094 0,9600 7,5807 0,7994 - 2,4988 0,6369 0,6797 65,8585
WĘGRY 100 forint HUF 1,3821 1,3415 0,4850 8,8141 2,3798 - 0,4664 0,4659 3,0052 0,3842 3,0337 0,3199 0,4002 - 0,2549 0,2720 26,3556
W.BRYTANIA 1 funt GBP 5,2663 5,2629 1,9028 34,5788 9,3363 - 1,8297 1,8280 11,7897 1,5073 11,9016 1,2550 1,5700 3,9231 - 1,0671 103,3969
MFW(SDR) 1   XDR 4,9437 4,9319 1,7831 32,4041 8,7492 - 1,7146 1,7130 11,0482 1,4125 11,1531 1,1761 1,4712 3,6764 0,9371 - 96,8939
ROSJA 1 rubel RUB 0,0628 0,0509 0,0184 0,3344 0,0903 - 0,0177 0,0177 0,1140 0,0146 0,1151 0,0121 0,0152 0,0379 0,0097 0,0103 -

Kursy celne obowiązują od 01.12.2014 godz. 0:00 do 31.12.2014 godz. 24:00

CZECHY korona 0,1522 -0,5229
TURCJA lira 1,4220 -6,0270
DANIA korona 0,5637 -0,7745
LITWA lit 1,2145 -0,8410
ROSJA rubel 0,0509 -29,1086
NORWEGIA korona 0,4464 -10,7914
SZWECJA korona 0,4422 -3,3654
AUSTRALIA dolar 2,7659 -6,3740
KANADA dolar 2,8791 -3,5542
WĘGRY forint 1,3415 -2,9305
JAPONIA jen 2,8764 -1,3716
EUGIW euro 4,1935 -0,8394
USA dolar 3,3522 -1,2112
SZWAJCARIA frank 3,4917 -0,7448
W.BRYTANIA funt 5,2629 -1,0584

Kraj Waluta

16.12.2014

Kurs w zł 1 mies.

*fixing    Źródło: NBP „PB”

Kursy walut NBP*
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NEWCONNECT

Grodno nie przeniesie się na GPW
Zajmująca się dystrybucją artykułów 
elektrotechnicznych i oświetleniowych spółka Grodno 
zdobyła w ofercie publicznej 5,6 mln zł, sprzedając  
1,9 mln akcji. Początkowo spółka zamierzała sprzedać 
3,5 mln walorów w cenie 3,9-4,3, co oznaczało 
wpływy z emisji przekraczające 15 mln zł. Ostatecznie 
cenę emisyjną ustalono jednak na 3 zł, co przy 
sprzedaży wszystkich papierów dawało 10,5 mln zł. 
Sama oferta miała się odbyć już w czerwcu 2014 r., 
ale została wtedy zawieszona.
Pieniądze ze sprzedaży akcji miały być przeznaczone 
na rozwój sieci dystrybucji, poszerzenie asortymentu, 
optymalizację zarządzania logistyką i sprzedażą.  
Ale co równie ważne, spółka chciała się po emisji 
przenieść z NewConnect na rynek główny. By było to 
możliwe, kapitalizacja spółki musi wynosić 48 mln zł. 
Sprzedaż tylko części oferowanych akcji oznacza,  
że oparta na ostatnich transakcjach (realizowanych  
po cenie wyższej niż emisyjna) wartość Grodna 
wynosi około 43 mln zł.  [KA]

NEWCONNECT

Airway Medix od dziś do kupienia
Akcje serii B spółki Airway Medix debiutują dzisiaj  
na NewConnect. Z ich emisji firma pozyskała 6 mln zł,  
co daje wycenę całej spółki na poziomie 49,5 mln zł. 
Airway poprzez spółkę zależną Biovo Technologies 
z siedzibą w Izraelu rozwija i komercjalizuje wyroby 
medyczne, które wykorzystywane są u pacjentów  
na oddziałach intensywnej opieki medycznej  
oraz anestezjologii. Głównym produktem spółki jest 
obecnie zamknięty system czyszczenia dotchawicznej 
rurki intubacyjnej.  [KA]

CATALYST

Kolejne obligacje PTI w obrocie
Trzy serie obligacji Powszechnego Towarzystwa 
Inwestycyjnego (PTI) notowane są od dziś na 
Catalyst. Do dwóch notowanych wcześniej dołączyły 
papiery serii D oznaczone symbolem PTI0816. 
Nominał każdej z 4 tys. wprowadzanych na giełdę 
obligacji wynosi 1 tys. zł. Oprocentowanie  
to 6 pkt. proc. ponad WIBOR6M. Kupon wypłacany 
jest co pół roku. Kariera papierów na Catalyst  
nie będzie długa, bo były emitowane w lecie 2014 r.,  
a termin ich wykupu to 1 sierpnia 2016 r. PTI 
specjalizuje się w inwestycjach kapitałowych 
w sektorze małych i średnich firm.  [KA] 

RELACJE INWESTORSKIE

Komunikacja  
z rynkiem po nowemu

WALUTY

Panika na rublu zaszkodziła złotemu 
W

torkowa sesja na 
rynku walutowym 
miała jednego, 

negatywnego bohatera — 
rosyjskiego rubla, który 
przejściowo tracił ponad 10 
proc. do amerykańskiego 
dolara.  Powodem odwrotu od 
rosyjskich aktywów były dalsze 
spadki cen ropy naftowej 
oraz uchwalenie przez 
amerykański kongres prawa 
umożliwiającego nałożenie 
kolejnych sankcji na Rosję. 
Rynkowa panika sięgnęła 
takiego poziomu, że część 
uczestników rynku zaczęło 
przypominać historię rosyjskiej 

waluty z okresu zimnej wojny. 
Ostatecznie spadek kursu 
rubla został przejściowo 
wyhamowany poprzez 
interwencyjną podwyżkę 
stopy procentowej przez bank 
centralny Rosji do poziomu 
17 proc. oraz wypowiedzi 
rosyjskich decydentów. Nie 
zmienia to jednak faktu, że 
mamy obecnie do czynienia 
z kryzysem gospodarczo- 
-walutowym w Rosji, a obawy 
o niedopięcie tamtejszego 
budżetu są w pełni zasadne. 

Temat odwrotu od rosyjskich 
aktywów zdominował handel 

w trakcie wtorkowej sesji, 
dość skutecznie psując klimat 
inwestycyjny wokół większości 
rynków wschodzących, 
a w szczególności Polski. 
Poza silnymi spadkami na 
rynku akcji obserwowaliśmy 
wyraźną presję sprzedających, 
co doprowadziło do wybicia 
EUR/PLN do okolic  
4,25 zł. Dodatkowo dynamika 
tego ruchu została  
zwiększona faktem,  
że mamy obecnie okres 
przedświąteczny,  
kiedy tzw. głębokość rynku 
jest ograniczona.  
Wydaje się jednak,  

DR RADOSŁAW L. KWAŚNICKI
radca prawny

U
nia Europejska 
stworzyła nowe 
zasady komunikacji 
z rynkiem przez 

giełdowe spółki. Choć będą 
one obowiązywały dopiero 
za kilkanaście miesięcy, już 
teraz warto się do nich przy-
gotować — i to nie tylko ze 
względu na sankcje grożące 
w przypadku niewłaściwego 
ich zastosowania.

W kwietniu Rada UE za-
twierdziła wnioski Komisji 
Europejskiej dotyczące rozpo-
rządzenia w sprawie nadużyć 
na rynku kapitałowym (tzw. 
rozporządzenie MAR) oraz 
dyrektywy w sprawie sankcji 
karnych za nadużycia na 
rynku (tzw. dyrektywa MAD). 
Choć jeszcze przez około 
półtora roku stosowane będą 
stare regulacje krajowe, to 
nowe przepisy na poziomie 
unijnym już teraz budzą 
wiele kontrowersji. Dzieje się 
tak m.in. dlatego, że nowe 
regulacje zupełnie zmieniają 
dotychczasową strukturę 
legislacyjną w tym zakresie. 
A część z nich (tj. rozporzą-
dzenie MAR) będzie wywoły-
wało skutek bezpośredni, bez 
potrzeby inkorporowania go 
do polskiego systemu prawa. 

Obecne regulacje dotyczące 
przekazywania informacji 
poufnych przez spółki publicz-
ne opierają się na trzech 

filarach: ustawie o obrocie 
instrumentami finansowymi, 
ustawie o ofercie publicznej 
oraz rozporządzeniu w spra-
wie informacji bieżących 
i okresowych. Te akty tworzą 
pewien — dość wygodny dla 
emitentów — status quo, 
gdyż niezależnie od definicji 
informacji poufnej w razie 
wątpliwości co do uznania 
danej informacji za poufną, 
rozporządzenie zawierało 
katalog zdarzeń, które powin-
ny być przekazywane jako 
informacje bieżące. Istnienie 
takiego katalogu spowodo-
wało, że emitenci w znacznej 
mierze ograniczali się jedynie 
do przekazywania informa-
cji, na które wskazywały 
przepisy rozporządzenia, 
pomijając przy tym wyraźnie 
szerszą znaczeniowo definicję 
informacji poufnej wyrażoną 
w ustawie o obrocie.

Niedługo z ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi 
znikną przepisy dotyczące 
manipulacji, definicji infor-
macji poufnej oraz ujawniania 
i wykorzystywania informacji 
poufnej. Przestaną również 
obowiązywać m.in. regulacje 
dotyczące opóźniania infor-
macji poufnej znajdujące się 
dotychczas w ustawie o ofer-

cie publicznej. Uchylone 
zostaną także przepisy 
rozporządzenia w sprawie 
informacji bieżących i okreso-
wych co najmniej w zakresie 
katalogu informacji bieżących 
podlegających przeka- 
zaniu do publicznej wiado-
mości. 

Nowy reżim prawny zmusi 
emitentów do dokładniejszej 
analizy „poufności” posia-
danych informacji. Brak 
sztywnego katalogu tych in-
formacji w połączeniu z nową 
definicją, w której główny 
nacisk położony został na ce-
notwórczy charakter takiej in-
formacji, sprawia, że emitenci 
będą zobowiązani oceniać 
poufność określonych infor-
macji nie tylko w kontekście 
generalnych wytycznych, lecz 
także uwarunkowań wynika-
jących z rodzaju prowadzonej 
działalności. Nowe przepisy 
znacząco zaostrzą sankcje 
w przypadku ewentualnych 
naruszeń obowiązków 
informacyjnych, co z pew-
nością będzie mobilizować 
emitentów do dokładniej-
szego dzielenia się istotnymi 
informacjami. Dlatego właśnie 
już teraz warto rozpocząć 
przygotowania do nowej 
sytuacji prawnej.
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Emitenci będą zobowiązani oceniać 
poufność określonych informacji  

nie tylko w kontekście generalnych 
wytycznych.

że mieliśmy do czynienia 
z przereagowaniem, a kolejne 
sesje przyniosą powrót 
kapitału w kierunku złotego 
z uwagi na utrzymujące się 

założenia co do uruchomienia 
programu QE przez Europejski 
Bank Centralny w przyszłości. 

Konrad Ryczko 

DM BOŚ


