
Giełda Eksperci od fundamentów typują. 

W co warto 
inwestować w maju 

Większość pomyslówinwestycyjnychna kwiecień okazała 
się trafiona. Analizując propozycje zgłoszone do majowych 
portfeli, widać, że typujący w dalszym ciągu swojej szansy 
szukają przede wszystkim wśród małych i średnich spółek. 
Ich zdaniem w tym gronie nie brakuje firm o solidnych fun
damentach, które mogą się pochwalić atrakcyjną ceną akcji, 
nierzadko będącą efektem tegorocznej korekty. Dlatego na 
ich celowniku znalazły się m.in. L C Corp, PlayWay, Rainbow 
Tours czy Stalprodukt. 

Kluczowy wpływ na podejmowane decyzje inwestycyjne 
miał też sezon publikacji wyników finansowych za I kwartał 
- uwagę ekspertów zwróciły te firmy, które mogą pochwalić 
się solidnymi rezultatami, jak np. British Automotive Hol
ding, Sonel czy Wielton. (EJ® .08- .09 J IM 

TFI Jakie fundusze wybrać na wakacje? 

To może być dobry 
czas na zakup akcji 

1,6 jaz< 
sza 

Na okres wakacyjnych wy
jazdów zarządzający fundu
szami radzą stronić od ryzy

ka, ale głównie z powodów 
psychologicznych. Część 
z nich bowiem twierdzi, 
że obecnie czas na zakupy 
akcji jest dobry. 

Rynki mogą wspierać 
mocne dane gospodarcze 

oraz wygaszanie ryzyka 
związanego z geopolityką. 

Dodatkowo GPW jest po ki l
ku miesiącach zniżek znacznie 

wyższych, niż mogłoby to wynikać 
z fundamentów spółek. Ciekawą alter

natywą mogą być fundusze, które inwestują na globalnych 
rynkach instrumentów dłużnych, między innymi w amery
kańskie obligacje rządowe. O® .07 PAAN 

proc. 
zarobiły średnio 
w kwietniu 
fundusze akcji 
polskich. 
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Finanse Obligatariusze muszą poczekać na rzetelną wycenę. 

Ile realnie warte są 
portfele GetBacku? 

Warto rozważyć 

wprowadzenie rewidenta 

ds. szczególnych i niezależnego 

członka rady nadzorczej. 

Radosław Kwaśnicki, 
partner w Kancelarii RKKW 

Maciej Rudkę 
maziej.Tudke@parkiet.com 

Obligatariusze GetBacku 
muszą uzbroić się w cierpli
wość - radzą ankietowani 
przez nas prawnicy i doradcy 
inwestycyjni. Przede wszyst
kim podkreślają, że nie znamy 
realnej wartości głównego 
aktywa windykatora, czyli 
portfeli wierzytelności. 

- To podstawowy element 
decydujący o tym, ile pieniędzy 

M M Pytanie brzmi: czemu 

spadla wycena portfeli 

wierzytelności oraz kto i w jaki 

sposób ją wcześniej weryfikował. 

Adam Ruciński, prezes BTFG, 
doradca inwestycyjny 

i w jakim czasie obligatariusze 
mogliby odzyskać. Skoro firma 
proponuje odpis jednej trzeciej 
wartości obligacji, to zakładam, 
że nastąpiło duże pogorszenie 
spłacalności i spadek wyceny 
wielu portfeli - mówi Adam Ru
ciński z firmy doradczej B T F G . 

Bardzo krytycznie zapropo
nowane warunki restraktury-
zacji długu ocenia Raimondo 
Eggink, doświadczony doradca 
inwestycyjny i członek rad 
nadzorczych. - Jest zbójecka 

Ogłoszona propozycja 

restrukturyzacji jest, 

moim zdaniem, jako drobnego 

obligatariusza, zbójecka. 

Raimondo Eggink, 
członek rad nadzorczych 

Sebastian Buczek, prezes 
Quercusa T F I , który wziął na 
siebie i spółkę ryzyko z obli
gacjami windykatora, dodaje, 
że płatności dla obligatariuszy 
powinny być szybsze, a cena 
konwersji na akcje odzwier
ciedlać ich cenę rynkową po 
odwieszeniu notowań. 

Radosław Kwaśnicki, partner 
wKancelarii RKKW, proponuje, 
aby powołano na najbliższym 
walnym zgromadzeniu nieza
leżnego członka rady nadzor
czej, który nie miał żadnych 

Jeśli DM wprowadzał 

świadomie klientów w błąd, 

może ponieść odpowiedzialność 

odszkodowawczą. 

Leszek Kieliszewski, 
prawnik z kancelarii Legality 

związków ze spółką oraz jej 
znaczącymi akcjonariuszami, i 
aby został delegowany do indy
widualnego nadzoru. Proponuje 
też wprowadzenie do spółki re
widenta do spraw szczególnych. 

Inwestorzy, którzy czują, 
że padli ofiarą missellingu, 
mogą dochodzić swoich praw 
od domów maklerskich, ale 
muszą udowodnić, że te zła
mały prawo, np. świadomie 
wprowadzaj ąc ich w błąd. 

JAK IE O P C J E MAJĄ INWESTORZY? .10 

A 
w skrócie 

Orange Polska, OEX | Tele
kom przekaże w zarządzanie 
dwóm firmom, w tym Tellowi 
z Grupy OEX, około 100 
sklepów, które do tej pory 
prowadziła jego firma zależna. 
Tell liczy, że tą drogą pójdą 
kolejni operatorzy. .04 

notowania 8.05.2018 

STS | Kraj owy lider rynku buk-
macherskiego rusza na łowy 
do Afryki. Ale spółka kierowa
na przez Mateusza Juroszka 
nie wyklucza również przejęć 
na dojrzałym rynku europej
skim - w Czechach, Rumunii 
oraz we Włoszech. .04 

Branża IT | Ten rok powinien 
być dla spółek wyraźnie 
lepszy od ubiegłego. Wreszcie 
widać ożywienie w krajowym 
sektorze publicznym. Które 
firmy informatyczne są 
obecnie faworytami anality
ków? .05 

LW Bogdanka | Według 
analityków rozważane przez 
nowego prezesa węglowej 
spółki zwiększenie produkcji 
węgla to dobry ruch. Zasta
nawiają się tylko, jak szybko 
będzie to możliwe i na jaką 
skalę. .06 

OSZCZĘDZAM I INWESTUJĘ Z „PARKIETEM" 

godzina 18.00 

WIG 
WIG20 
mWIG40 
S W I G 8 0 
s a p 5 0 0 
DAX 
CHF/PLN 
EUR/PLN 
Ropa 
Złoto 

58 869,00 
2 236,40 
4 554,32 

13 9 3 5 , 9 2 
2 6 6 7 , 7 6 

12 9 1 2 , 2 1 
3 ,6072 
4 ,2880 

74 ,66 
1 311 ,55 

zmiana 
(proc.) 

+0,47 
+1,00 
- 0 , 4 7 
- 0 , 8 2 
- 0 , 1 8 
- 0 , 2 8 
+1,23 
+0,61 
- 1 , 9 8 
- 0 , 2 0 

2 
O 

Pu 
OBLIGACJE, 
NIERUCHOMOŚCI 

GIEŁDY, WALUTY, 
SUK. OWCE 

pi F U N D U S Z E 
I N W E S T Y C Y J N E 



.10 środa, 9 maja 2018 

FINANSE GOSPODARKA. 

Obligatariusze GetBacku 
muszą być cierpliwi 
Finanse Brak rzetelnych wycen portfeli wierzytelności powoduje, że nie wiadomo, 
ile pieniędzy GetBack można odzyskać i na ile propozycje zarządu są odpowiednie. 

Maciej Rudkę 
madejiudke0parkiet.com 

GetBack złożył propozycje 
układowe, na środę zwołał 
konferencję i ma przedstawić 
więcej informacji. Co teraz 
mogą zrobić obligatariusze? 

Ile warte są portfele? 
- Na razie trudno rzetelnie 

ocenić złożone propozycje 
układowe, bo wciąż nie wiemy, 
jaka jest sytuacja finansowa 
spółki. Głównie chodzi o 
wiarygodną wycenę portfeli 
wierzytelności GetBacku, to 
podstawowy element decy
dujący o tym, ile pieniędzy i 
w jakim czasie obligatariusze 
mogliby odzyskać. Skoro firma 
proponuje odpis jednej trzeciej 
wartości obligacji, to zakładam, 
że nastąpiło duże pogorszenie 
spłacalności i spadek wyceny 
wielu jej portfeli. Pytanie 
brzmi, dlaczego tak się stało, 
kto wcześniej weryfikował 
wartość i wycenę portfeli oraz 
na ile wiarygodne są obecne 
szacunki - mówi Adam Ruciń-
ski z firmy doradczej B T F G . 

- Gdy Idea Bank sprzeda
wał GetBack dwa lata temu, 
pozytywnie oceniałem proces 
i uzyskaną wycenę. Ale gdy 
spółka wchodziła rok później 
na GPW, łapałem się za głowę, 
widząc wycenę. Inwestorzy, 
którzy kupili akcje GetBacku 
w IPO, popełnili olbrzymi błąd 
i tego nie da się już naprawić. 
Aktualne jest natomiast py
tanie, czy GetBack poniósł 
straty tylko wizerunkowe i 
związane z utratą płynności, a 
to jest pewne, czy także doszło 
do utraty wartości kluczowych 
jego aktywów, czyli portfeli 
wierzytelności - podkreśla 
Raimondo Eggink, doradca 
inwestycyjny i członek rad 

GetBack 

Propozycje układowe GetBacku 
Spłata części obligacji. Spółka zamierza spłacić wyemitowa

ne obligacje w 65,36 proc. Płatności mają być jednak rozłożone 
na raty, a ostatnia ma zostać zrealizowana do końca 2025 r. 
Pełne spłaty są przewidziane tylko dla wierzycieli publiczno
prawnych (ZUS czy organy podatkowe). 

Rok posuchy. Jeśli propozycje układowe wejdą w życie, 
inwestorzy w tym roku nie mają co liczyć na wielki przypływ 
gotówki. Wysokość spłaconej raty w tym roku ma wynieść 
1,26 proc. Na większe wpływy można liczyć w kolejnych dwóch 
latach. W 2019 r. ma być to 23,97 proc, a w 2020 r. 30,57 proc. 

Konwersja obligacji na akcje. Niespłacone obligacje, czyli 
34,64 proc. papierów dłużnych, mają być zamienione na akcje. 
Firma planuje wypuścić prawie 82,4 min nowych akcji. Ich cena 
emisyjna miałaby wynosić 8,63 zł. O© PRT 

nadzorczych. Krytycznie oce
nia pomysł GetBacku. 

- Ogłoszona propozycja 
restrukturyzacji jest moim 
zdaniem, jako drobnego obli-
gatariusza, zbójecka. Rachunek 
jest prosty, za obligacje warte 
nominalnie 100 zł dostaniemy 
bez odsetek i po uwzględnieniu 
dyskonta 50 zł przez siedem 
lat. Pozostała część zostanie 
zamieniona na akcje po cenie 
emisyjnej 8,63 zł, ale one nie 
będą tyle warte, może będzie to 
2 zł, więc obligatariusz otrzyma 
łącznie ok. 60 zł. Zatem spółka 
próbuje zyskać kosztem obliga-
tariuszy albo tych pieniędzy po 
prostu nie ma - wylicza Eggink. 

Ruciński wskazuje, że trzeba 
poczekać. - Nie znamy realnej 
wartości portfeli wierzytelności, 
więc trudno ocenić, na ile reduk-
cja długu o jedną trzecią jest 
korzystna, bo przecież może się 
okazać, że portfele są mniej albo 
więcej warte i wtedy cięcie długu 
musiałoby być większe albo 
mniejsze. Osobiście propozycję 
spółki traktuję z dużą wstrze
mięźliwością. Mam wrażenie, że 
to gra na czas, pożar został uga
szony, ale nie j estem przekonany, 
że propozycje są dobrze policzo

ne i wiarygodne. Postrzegam to 
jako zabieg techniczny mający 
na celu zapewnienie bezpieczeń
stwa samym organom spółki, 
ale nie jestem przekonany, że 
propozycje mają realną szansę 
na realizację - dodaje. 

Mniejszościowi do spółki 
- Na miejscu obligatariuszy 

zastanowiłbym się nad powo
łaniem, na najbliższym walnym 
zgromadzeniu zwołanym na 
22 maja, niezależnego członka 
rady nadzorczej, który do tej 
pory nie miał żadnych związ
ków ze spółką oraz jej znaczą
cymi akcjonariuszami, a także 
ma doświadczenie - mówi 
Radosław Kwaśnicki, partner 
w Kancelarii RKKW. 

WINDYKATOR ODKRYŁ CZĘŚĆ KART 
Czy zaproponowane przez GetBack 
warunki restrukturyzacji zadłużenia 
są realne? Czy konieczne będzie 
głębsze „strzyżenie" obligatariuszy? 
„Cięcie długu i nowe akcje" 
8 maja 2018 r. 

1rktet.com/finans1> 

Dodaje, że taki członek rady 
nadzorczej powinien uzyskać 
prawo do indywidualnego 
nadzoru nad spółką w zakresie 
dotyczącym praw obligatariu
szy. - Oczywiście takie działa
nie wymagałoby zgody Abrisu i 
jego reprezentantów w radzie, 
byłby to duży gest zjego strony, 
ale byłoby to korzystne zarów
no dla niego samego (m.in. 
w kontekście medialnych 
zarzutów wysuwanych wobec 
niego przez byłego prezesa), 
jak i spółki oraz obligatariuszy 
i akcjonariuszy, którzy mieliby 
poczucie, że trzymają rękę na 
pulsie. Rada nadzorcza liczy 
trzy osoby, więc i tak wymaga 
natychmiastowego uzupeł
nienia, a porządek obrad naj
bliższego walnego umożliwia 
przeprowadzenie tego scena
riusza - mówi Kwaśnicki. 

Druga sprawa dotyczy, pre
zentowanych coraz częściej w 
przestrzeni publicznej, obaw 
o rzetelność informacji publi
kowanych przez spółkę. M.in. 
chodzi o raporty bieżące oraz 
raporty za ostatnie trzy kwarta
ły 2017 r., a także tezy o ryzyku 
manipulacji informacją przez 
spółkę. - Ustalenia dokonane 
w ramach działań nadzorczych 
przez K N F wykazały, że mogą 
występować istotne nieprawi
dłowości związane z należytym 
wykonywaniem obowiązków 
informacyjnych przez spółkę. 
Jeśli także obligatariusze mają 
takie wątpliwości, mogą spró
bować wprowadzić do spółki 
rewidenta do spraw szczegól
nych, który mógłby to zbadać i 
przedstawić stosowny raport. 
Można do tego doprowadzić 
na dwa sposoby: poprzez 
grupę akcjonariuszy mających 
co najmniej 5 proc. akcji albo 
obligatariusze mogliby zwró
cić się do KNF, aby to Komisja 
wprowadziła takiego biegłego 
- wskazuje Kwaśnicki. O© 

Interes na zamieszaniu zwią
zanym z GetBackiem chcą 
zrobić kancelarie prawne. 
Inwestorzy sami próbują 
zwierać szyki, ale część z 
nich liczy także na pomoc 
specjalistów. Skoro jest popyt, 
j est też i podaż. W internecie 
jak grzyby po deszczu zaczęły 
pojawiać się ogłoszenia 
dotyczące pomocy prawnej 
dla posiadaczy obligacji 
windykatora, oczywiście nie 
za darmo. Postanowiliśmy 
wcielić się w rolę posiadacza 
obligacji GetBacku i spraw
dzić, co dokładnie mają do 
zaoferowania prawnicy. 
Emocje wokół GetBacku 
są ogromne. Jak się jednak 
okazuje, podsycają je same 
kancelarie prawne, które ofe
rują pomoc obligatariuszom 
spółki. - To już jest ostatnia 
chwila. Dzieje się bardzo źle. 
Im szybciej skorzysta pan z 

9064 
inwestorów indywidual
nych posiada obligacje 
firmy GetBack. Są one także 
w portfelach 178 instytucji 
finansowych. 

pomocy prawnej, tym lepiej. 
Tylko najszybsi mają szansę na 
odzyskanie pieniędzy - usły
szeliśmy wjednej z kancelarii. 
W podobnym tonie wypowia
dali się przedstawiciele innych 
firm, którzy przekonywali, 
że są w stanie zabezpieczyć 
interes obligatariuszy. - Jak 
tylko otrzymamy niezbędne 
dokumenty, od razu przystę
puj emy do działania - zapew
niał kolej ny z prawników. 
Na jakie działania można 
liczyć? W pierwszym kroku 

kancelarie prawne oferują 
przede wszystkim dopisanie 
do rady wierzycieli czy pomoc 
w uzyskaniu tytułu wykonaw
czego. Na naszą sugestię, że 
może jednak warto poczekać 
na układ, prawnicy stanowczo 
odradzali tego typu drogę. 
-Jeśli zostanie zawarty układ, 
to już nic nie będziemy w 
stanie zrobić. Proszę nie dać 
się nabrać, ten układ dobrze 
wygląda tylko na papierze. Nie 
ma też pewności, że GetBack 
będzie realizował jego 
postanowienia. Równie dobrze 
cała sprawa może się skończyć 
upadłością. Trzeba więc 
działać szybko - usłyszeliśmy. 
- Musi pan się szybko 
zdecydować. Nasi pracownicy 
praktycznie co 10 minut mają 
spotkania z osobami poszko
dowanymi przez GetBack. 
Liczba spraw jest naprawdę 
bardzo duża - twierdził 

kolejny pracownik kancelarii. 
Z jakimi opłatami muszą 
liczyć się osoby, które 
zdecydują się skorzystać z 
usług tego typu kancelarii 
prawnych? Podzielić je można 
na dwa rodzaje. Pierwsza z 
nich to opłata, którą trzeba 
uiścić już na starcie, niezależ
na od tego, czy prawnikom 
uda się coś ugrać czy też 
nie. Rozbieżności kwotowe 
w tym przypadku są duże. 
Oplata początkowa waha się 
bowiem od 500 do około 3 tys. 
zł (część kancelarii uzależnia 
ją od wartości posiadanych 
obligacji). Druga opłata 
związanajest kwotą, jaką 
ostatecznie uda się odzyskać 
od GetBacku. W niektórych 
przypadkach zbliża się nawet 
do 10 proc. wartości odzyska
nych pieniędzy. W obligacje 
GetBacku zainwestowało 
ponad 9 tys. osób. ©© PRT 

Japonia/Irlandia 45 mld funtów za Shire. 

Wielka oferta Takedy 
Japoński koncern farma

ceutyczny Takeda Pharma 
podniósł swoją ofertę zakupu 
zarejestrowanej w Irlandii 
spółki Shire do 45,3 mld funtów 
(61,5 mld USD lub 220,3 mld 
zł). Zarząd Shire wyraził już 
zgodę na to przejęcie. 

Jeśli akcjonariusze obu 
spółek również zgodzą się na 
transakcję, będzie to jedno 
z największych przejęć w 
dziejach sektora farmaceu
tycznego i największy zagra
niczny zakup dokonany przez 
japońską spółkę. Uzyskanie 
zgody przez udziałowców 
Shire może jednak okazać się 
trudne. Wymagana jest ak
ceptacja transakcji przez aż 75 
proc. akcjonariuszy. 

W reakcji na podwyższoną 
ofertę Takedy akcje Shire zy
skiwały na początku wtorkowej 
sesjina giełdzie wLondynie ok. 
5 proc. Później jednak zwyżki 
wyhamowały. Po południu za 1 
akcję Shire płacono 39 funtów, 
czyli wciąż sporo mniej od ceny 
z oferty Takedy (48 funtów). 
- Akcje Shire sporo zyskały 

w ostatnich tygodniach, po 
tym jak Takeda złożyła dwie 
nieudane oferty przejęcia. Z 
drugiej strony jednak są one 
30 proc. niżej od styczniowego 
szczytu, a wtorkowa reakcja 
rynku wskazuje, że część in
westorów może być sceptyczna 
co do tej oferty - zauważa Da
vid Madden, analityk z CMC 
Markets. 

Jeśli przejęcie dojdzie do 
skutku, to w jego wyniku po
wstanie grupa farmaceutycz
na będąca globalnym liderem 
m.in. na rynku leków onkolo
gicznych, leków na choroby 
krwi i na rzadkie schorzenia. 
Takeda szacuje, że po sfinalizo
waniu transakcji zaoszczędzi 
rocznie 1,4 mld USD dzięki 
synergii kosztów. Zatrudnienie 
w grupie (obecnie łącznie 52 
tys. osób) ma zostać zreduko
wane o 6-7 proc. 

- Zarządy obu firm są prze
konane, że udziałowcy naszych 
spółek dostrzegą korzyści w tej 
transakcji - przekonuje Chri
stophe Weber, prezes Takeda 
Pharma. ©® HK 

BIZ - Repolonizacja Pekao zamgliła dane. 

Polska wciąż modna 
wśród inwestorów 

W 2017 r. z tytułu bezpośred
nich inwestycji zagranicznych 
(BIZ) napłynęło do Polski 24,3 
mld zł, czyli o 55 proc. mniej 
niż rok wcześniej - obliczył 
wstępnie Narodowy Bank Pol
ski. Od wejścia Polski do U E 
w 2004 r. wynik ten był niższy 
tylko raz, w 2013 r., gdy strefa 
euro zmagała się z kryzysem 
zadłużeniowym. 

Spadek wartości BIZ, choć 
na pierwszy rzut oka jest 
niepokojący, nie świadczy źle 
o nastawieniu zagranicznych 
inwestorów do Polski. Zagra
niczne firmy chętnie reinwe-
stowały nad Wisłą uzyskiwane 
lokalnie zyski. Tego rodzaju 
transakcje opiewały na 32,6 
mld zł, niewiele mniej niż w 
rekordowym 2016 r. (34,6 mld 
zł). Na wartość bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych ne
gatywnie wpłynął jednak fakt, 
że jednocześnie zagraniczne 
podmioty chętniej sprzedawały 
udziały w polskich podmiotach 
krajowym inwestorom, niż je 
kupowały. Saldo inwestycji w 
akcje i inne formy udziałów 
kapitałowych wyniosło -8,1 mld 
zł. To prawdopodobnie efekt 
odkupienia przez PZU i PFR za 
10,6 mld zł pakietu 32,8 proc. 

akcji banku Pekao od włoskiego 
UniCreditu (transakcja została 
sfinalizowana w czerwcu ub.r.). 
W komentarzu do tych danych 
analitycy NBP podkreślają, że w 
odróżnieniu od lat 2008-2009 
(gdy wartość BIZ była niewiele 
wyższa niż w 2017 r.) i 2013 r. 
„nie mamy do czynienia ze stra
tami podmiotów (zagranicz
nych) czy ze zmniejszeniem 
skali napływu inwestycji, tylko 
z pojedynczymi transakcjami, 
w których rezydenci nabyli od 
inwestorów bezpośrednich 
akcje polskich spółek". 

Na początku maja pre
zentowaliśmy dane ośrodka 
analitycznego fDi Markets, 
wedle których Polska cieszy 
się dużym zainteresowaniem 
podmiotów zagranicznych. 
W 2017 r. ogłosiły one plany 
zainwestowania nad Wisłą 
14,8 mld USD (52,7 mld zł po 
dzisiej szym kursie), po 9,9 mld 
USD w 2016 r. i 5,7 mld USD w 
2015 r. Lepszym wynikiem w 
Europie mogły pochwalić się 
jedynie Wielka Brytania i Rosja. 
Dane fDi Markets odnoszą się 
jednak do wartości deklarowa
nych inwestycji, podczas gdy 
dane NBP dotyczą faktycznych 
transakcji. ©© GS 

w skrócie 
Chiny | Eksport do USAwkwietniu przewyższył ame
rykański do Chin o 22,2 mld USD. Chiński eksport stali 
wzrósł o 14,7 proc, do 6,48 min t. JB 

Niemcy | Munich Re, największe na świecie towarzystwo 
reasekuracyjne, w I kw. zwiększyło zysk netto o 49 proc, 
do 826 min euro. JB 

Wielka Brytania | Ceny domów w kwietniu spadły w 
stosunku do marca o 3,1 proc, najbardziej od września 
2010 r. A w ciągu kwartału o 0,1 proc. JB 

Włochy | Zysk netto banku Intesa Sanpaolo wyniósł w I kw. 
1,25 mld euro. Najwyższa prognoza wskazywała na 1,1 mld 
euro. Akcje spółki zdrożały w Mediolanie o 1,3 proc. JB 


