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CELE GPW WOBEC NOWEGO RYNKU
stworzenie rynku finansującego małe atrakcyjne podmioty o duŜych
perspektywach wzrostu
stworzenie warunków dla rozwoju sektora spółek nowych technologii
wzrost nakładów na działalność w obszarze Badań i Rozwoju (B+R);
wdraŜanie efektów badań w projektach biznesowych
rozbudowa infrastruktury finansowej Polski jako elementu tworzonego
regionalnego Centrum Finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej
– wzmocnienie pozycji GPW w regionie
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PODSTAWOWE ZAŁ
ZAŁOśENIA NEWCONNECT
Emitenci:
małe spółki o przewidywanej kapitalizacji około 20 mln zł i wartości
oferty od kilkuset tysięcy do kilku mln zł
spółki innowacyjne, rozwojowe, o krótkiej historii działalności
Inwestorzy:
VC/PE
wyspecjalizowane fundusze zamknięte, fundusze asset-management
osoby prywatne posiadające znaczące kapitały
inwestorzy indywidualni akceptujący wyŜsze ryzyko
Forma prawna platformy obrotu:
spółki dopuszczone do obrotu będą notowane w alternatywnym
systemie obrotu prowadzonym przez GPW (poza rynkiem
regulowanym)
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WEJŚ
WEJŚCIE NA NEWCONNECT - korzyś
korzyści
Korzyści dla spółki:
 Szybki i tani dostęp do kapitału o znacznej wartości
 Promocja i efekt marketingowy
 PrestiŜ i renoma organizatora rynku
 Ekspozycja firmy na inwestorów
 Niskie wymogi formalne i proste procedury
Korzyści dla właścicieli:
 Rynkowa wycena akcji
 MoŜliwość pozyskania inwestora strategicznego na korzystnych
warunkach
 MoŜliwość realizacji strategii wyjścia z inwestycji
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DROGA SPÓ
SPÓŁKI NA NEWCONNECT
Decyzja właścicieli o wejściu na NC
Ewentualna restrukturyzacja
Przekształcenie w spółkę akcyjną (jeśli funkcjonuje w innej formie prawnej)
Oferta publiczna (od 100 inwestorów)

Oferta prywatna (do max. 99 inwestorów)

Uchwała WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do
obrotu na NC w drodze oferty publicznej i
ewentualnej nowej emisji akcji

Uchwała WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do
obrotu na NC w drodze oferty prywatnej

Wybór domu maklerskiego i doradców

Wybór Autoryzowanego Doradcy

Sporządzenie publicznego dokumentu
informacyjnego (prospekt lub memorandum
informacyjne)

Sporządzenie dokumentu informacyjnego

Zatwierdzenie dokumentu informacyjnego przez
KNF (lub inny europejski organ nadzoru) - 20 dni
roboczych

Zatwierdzenie dokumentu informacyjnego przez
AD
i GPW – 5 dni roboczych

Rejestracja akcji w KDPW
Pierwsze notowanie
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WARUNKI DOPUSZCZENIA AKCJI
Kryteria dopuszczeniowe określone w Regulaminie
ASO:






sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego
dokumentu informacyjnego
brak ograniczeń zbywalności
brak postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego
wobec emitenta
brak minimalnych wymogów wartościowych
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AUTORYZOWANY DORADCA (1/2)
firma inwestycyjna lub inny podmiot świadczący usługi
związane z obrotem gospodarczym (m.in.: doradztwo
finansowe, prawne, audyt finansowy) wpisany na listę
Autoryzowanych Doradców prowadzoną przez GPW –
www.NewConnect.pl
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ANIMATOR RYNKU
członek GPW lub inny podmiot będący firmą
inwestycyjną dopuszczony do działania w ASO wpisany
na listę Animatorów Rynku prowadzoną przez GPW www.NewConnect.pl
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DOKUMENT INFORMACYJNY
niŜsze koszty przygotowania emisji akcji spółek
zmniejszone wymagania regulacyjne w stosunku do rynku
regulowanego
sporządzany w języku polskim lub angielskim
zatwierdzany przez Autoryzowanego Doradcę, współzatwierdzany
przez GPW
udostępniany do publicznej wiadomości poprzez publikację na
stronie internetowej operatora ASO
wprowadzenie do obrotu w ASO w ciągu 5 dni roboczych
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OBOWIĄ
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE





zliberalizowane wymogi w stosunku do rynku regulowanego
 raporty bieŜące (informacje o zdarzeniach mających istotny wpływ na
sytuację gospodarczą emitenta lub na cenę instrumentów finansowych,
według uznania emitenta)
 raporty okresowe (skonsolidowane lub nieskonsolidowane)
 brak raportów kwartalnych
 półroczne (bez audytu, wybrane dane finansowe według uznania
emitenta)
 roczne (z audytem)
Standardy rachunkowości uznawane w skali międzynarodowej lub krajowe
standardy rachunkowości właściwe dla siedziby emitenta
Obowiązujący język polski lub angielski
Rygorystyczne przestrzeganie zasad corporate governance, ale
uwzględniające specyfikę notowanych podmiotów – w opracowaniu
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LICZBA SPÓ
SPÓŁEK NOTOWANYCH NA
NEWCONNECT
100
100
90
80
70
60
50
40

24
19

30
20

5

10
0
30.08.2007

30.11.2007

31.12.2007

30.09.2008*

* Prognoza

Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW w Warszawie SA

14

WARTOŚĆ
WARTOŚĆ OFERT w 2007 i w 2008 (MLN PLN)
24 spółki, które w ciągu 3,5 miesiąca 2007 r. zadebiutowały na rynku
NewConnect, pozyskały w sumie ponad 145 mln zł
8 spółek, które zadebiutowały w 2008 r. pozyskały w sumie ponad 38,3
mln zł
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Oferty prywatne (private placement)
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Oferty publiczne

Źródło: GPW

Nowy ry nek
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www.newconnect.pl

newconnect.allthepeople.pl

GIEŁ
PAPIERÓ
ÓW WARTOŚ
GIEŁDA PAPIER
WARTOŚCIOWYCH
w Warszawie

Beata Kacprzyk, Dział Rozwoju Biznesu Rynki Europy Środkowo-Wschodniej,
tel. 22 537 7610, e-mail: beata.kacprzyk@gpw.pl

ul. KsiąŜęca 4, 00-498 Warszawa
tel. +48/22 628 32 32, fax +48/22 537 77 90

www.gpw.pl

www.newconnect.pl

