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Data NCIndex WIG20 WIG-Ukraine 

2013-03-28 32,70 -0.15% 2 370,07 -3,34% 621,25 -8,61% 

2013-02-28 32,75 -2,91% 2 452,01 -1,63% 679,75 -2,21% 

2013-01-31 33,73 +1,41% 2 492,76 -3,49% 695,13 7,79% 

 

W marcu 2013 roku na rynku NewConnect pojawiły się 4 nowe spółki, które pozyskały w sumie 14,08 
mln PLN kapitału 

Na koniec pierwszego kwartału 2013 roku, wartość Indeksu NewConnect wyniosła 32,70pkt. W porównaniu z 

poprzednim miesiącem lutym, zanotował on niewielki spadek wartości o 0,15%, natomiast w porównaniu do końca 
2012, odnotowuje on już większą stratę w wysokości 1,68% (wartość na 28 grudzień 33,26). WIG20 zachował się 

podobnie, strata 3,34% marzec/luty oraz strata 8,24% marzec/grudzień 2012.  

Najniższa tabela przedstawia WIG Ukraina, jego wartość spadła 28 luty/28marzec 2012 o 8,6% z 679 do 621 pkt 

W marcu 2013 roku na NewConnect zadebiutowały 4 nowe spółki. Struktura branżowa debiutantów przedstawia się 

następująco: „Budownictwo”, 2 emitentów z branży „Usługi inne” oraz „Usługi finansowe”. Średnia ilość debiutów z 
ostatnich 12 miesięcy (kwiecień 2012 – marzec 2013) wynosi 6,58 spółki na miesiąc. Nowe spółki w marcu sprzedały 

swoje akcje za kwotę 14,08 mln PLN. Na dzień 28 marca na „małym parkiecie” notowanych jest 436 emitentów. 
Szczegółowe dane dotyczące statystyk rynku NewConnect prezentuje tabela: „Lista debiutantów w marcu na rynku 

NewConnect” (str. 4). 
 

Zmiana systemu - UTP 

Dnia 15 kwietnia 2013 roku na GPW w Warszawie, wdrożony zostanie nowy system transakcyjny UTP, który zastąpi 
funkcjonujący do tego dnia system WARSET. Zmieniony zostanie również harmonogram notowań, które będą się 

kończyć 30 minut wcześniej. Notowania ciągłe będą się kończyć o 16:50. Następnie 10minut przerwy i 5minut na 
dogrywkę.  Nowy system pozwoli wykonywać znacznie więcej transakcji w porównaniu do poprzedniego systemu. 
 

NewConnect-owe nowości  

Od 13 marca 2013 roku, na małym rynku, przestaje być notowana spółka EMPORIUM S.A. (przedsiębiorstwo 
funkcjonujące na rynku koktajl-barów klasy Premium. Firma zarządzająca siecią wynajmowanych lokali pod nazwą 

Paparazzi, w największych miastach Polski). Spółka notowana na od 3 sierpnia 2011, jej początki sięgają jednak roku 

1997. Wykluczenie jest konsekwencją nie publikowania przez Spółkę raportów kwartalnych wymaganych przez 
Regulamin ASO (podobnie jak w przypadku DIRECT ESERVICES S.A., której akcje również zostały wykluczone).  

Władze NewConnect oceniają działalności Autoryzowanych Doradców – analiza GPW prowadzona będzie od 11marca 
do 26kwietnia, a jej wyniki podane będą w raporcie za miesiąc kwiecień. Obecnie na liście Autoryzowanych 

Doradców znajduje się 76 podmiotów z czego jeden został wykreślony już w tym miesiącu – TATAR I WSPÓLNICY 

Sp Komandytowa. Zarząd Giełdy dopatrzył się nieprawidłowości przy wprowadzaniu obligacji spółki UPTURN S.A. 
Natomiast Autoryzowany Doradca EBC SOLICITORS S.A., który wraz z wprowadzanym przez siebie podmiotem – 

VENO S.A., otrzymali po 20.000 PLN kary za rażące błędy w dokumencie informacyjnym.  

W marcu była zmiana nazwy REKLAMOFON.PL S.A. (PLRKLMF00010) na PSA CAPITAL S.A. Od 7 marca 2013 roku 

akcje spółki będą notowane pod nazwą skróconą „PSACAPITA” i oznaczeniem „PSA”.  Zmiany nazw spółek są 

nagminne, często przyczyna jest zmiana profilu działalności, co odzwierciedla niestabilność strategii. 
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Podstawowe wskaźniki rynku NewConnect na koniec marca* 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 III 2013 

NCIndex (średnia) 144,17 38,19 49,7 63,44 41,62 33,26 32,70 

Liczba spółek na koniec 
okresu 

24 84 107 185 351 429 436 

Liczba debiutów w danym 

roku 
24 61 26 86 172 89 12 

Liczba wykluczeń 

0 1 3 8 6 11 5 1   od początku 
roku 

    w bieżącym 
miesiącu 

Kapitalizacja (mln zł) 1 184,79 1 396,17 2 457,16 5 138 8 487 10 804,74 10 552,69 

C/Z (średnia) 90 6 666,3 X 120,8 57,5 X X 

C/WK (średnia) 27,95 216,05 18,05 10,59 5,98 3,93 1,9 

newconnect.pl 

*Dane z zestawień miesięcznych tylko polskich spółek z www.newconnect.pl 

Wykres ilości i wartości debiutów na NewConnect 

 

 
Spółki zagraniczne na NewConnect 

Podobnie jak w poprzednim miesiącu na NewConnect nie zadebiutowała żadna zagraniczna spółka, a Orphee pozostaje ostatnim niekrajowym debiutantem. Jest on obecnie 
największym zagranicznym podmiotem notowanym na NewConnect. 

 
Lista spółek zagranicznych notowanych na rynku NewConnect 

Spółki zagraniczne 

(nazwa) 
Data emisji 

Kurs odniesienia z 

oferty prywatnej 

Kurs zamknięcia 

w dniu debiutu 

Stopa zwrotu 
na zamknięciu 

w dniu debiutu 

Cena na 
dzień 

28.12.2012 

Stopa zwrotu liczona jako cena 
z dnia 28.12.2012 do kursu 

odniesienia z oferty prywatnej 

Cena bieżąca na 

dzień 28.03.2013 

Stopa zwrotu liczona jako cena 
bieżąca z dnia 28.03.13 do kursu 

odniesienia z oferty prywatnej 

P/BV 

28.03.2013 

P/E 

28.03.2013 

Kapitalizacja 
28.03.2013 

(mln PLN) 

AerFinance 2011-05-06 2,00 2,00 0% 0,28 -86,00% 0,24 -88,00% 0,76 1,00 2,19 

Agroliga Group 2011-02-11 81,00 103,72 28% 82,00 1,23% 86,85 7,22% 0,74 1,80 26,71 

BGS Energy Plus 2009-09-28 1,80 2,85 58% 2,32 28,89% 2,15 19,44% 1,53 6,10 32,70 

Icom Vision 
Holding 

2011-03-23 2,71 4,50 66% 1,20 -55,72% 0,84 -69,00% 5,29 x 1,71 

ICPD 2010-08-11 6,22 8,16 31% 0,23 -96,30% 0,33 -94,69% 0,14 x 1,98 

Orphee 2012-12-03 8,90 9,78 10% 9,47 6,40% 10,97 23,26% 3,20 30,40 182,10 

Phoenix Energy 

(Photon Energy) 
2008-10-16 0,72 4,00 456% 0,70 -2,78% 1,30 80,56% 0,00 x 29,90 

Twigonet Europe 2012-04-13 3,45 3,68 7% 3,27 -5,22% 2,65 -23,19% 5,62 x 34,51 

newconnect.pl 
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Relacje z debiutantami 

Spośród marcowych debiutantów, odpowiedzi na nasze pytania udzieliła spółka Logzact S.A.: 

 

Symbol ISIN CEO 
Data pierwszego 

notowania 
Telefon Strona www IR e-mail 

 LGZ PLLGZCT00013 Grabiak Tomasz 22 marzec 2013 +48 61 859-02-10 http://www.logzact.pl logzact@logzact.pl  

 

Czym spółka wyróżnia się spośród konkurencji? 
Logzact działa w szeroko pojętej branży logistycznej, a główne obszary działalności firmy stanowią automatyka 
magazynowa, logistyka szpitalna oraz specjalizowany transport wewnętrzny.  

Misją spółki jest dostarczenie innowacyjnych systemów, których zadaniem jest optymalizacja procesów logistycznych 
za pomocą ich automatyzacji, przy akceptowalnym poziomie nakładów.  

To co nas wyróżnia to kompleksowa obsługa klienta na wszystkich etapach realizacji złożonych projektów: od analizy 

potrzeb klienta wraz z dobraniem optymalnych rozwiązań i technologii, poprzez projekt, dostawę, montaż, instalację, 
wdrożenie, aż po pełną opiekę serwisową. Nasze kilkunastoletnie doświadczenie i kompetencje umożliwiają nam 

budowę kompleksowych ofert „pod klucz”. Towarzyszymy zatem klientowi od momentu podjęcia przez niego decyzji o 
inwestycji do chwili przekazania mu gotowego produktu, który w naszej ocenie jest odpowiedzią na jego najbardziej 

wyszukane potrzeby. 
Warto też podkreślić, że przy realizacji złożonych projektów ściśle współpracujemy ze światowymi liderami branży 

automatyki logistycznej wykorzystując oferowane przez nich produkty i technologie. Strategicznym partnerem 

spółki, a zarazem jej inwestorem branżowym jest szwajcarski koncern Swisslog Holding AG - globalny dostawca 
zintegrowanych rozwiązań logistycznych dla szpitali, centrów dystrybucyjnych i obiektów magazynowych.  

 
Jakie prognozy finansowe spółka przewiduje? 

Ze względu na specyfikę branży, w jakiej spółka działa, wysoką wartość jednostkową poszczególnych umów, a tym 

samym ogromny wpływ pojedynczych wydarzeń na wartość planowanych przychodów do publikowania prognoz 
finansowych podchodzimy bardzo ostrożnie.  Wśród naszych klientów są np. duże szpitale, będące podmiotami 

publicznymi i w tych przypadkach jak wiadomo procedury uzyskania zamówienia są długotrwałe; czy duże 
przedsiębiorstwa, które decydując się na realizację projektu związanego z automatyzacją magazynu muszą posiadać 

odpowiedniej wielkości budżety inwestycyjne.  
 

W jaki sposób spółka zamierza komunikować się z inwestorami? 
Jesteśmy przekonani, że każda spółka publiczna przywiązuje dużą wagę do relacji inwestorskich, gdyż jest to jeden z głównych kanałów komunikacji kształtujących wizerunek 
firmy m.in. w środowisku inwestorów. Jako debiutant na rynku NewConnect możemy zapewnić, że będziemy rzetelnie wypełniać obowiązki informacyjne nałożone na 

emitentów przez Regulamin ASO, a także wprowadzać w życie standardy zawarte w kodeksie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Rynku NewConnect”. Główną 
platformą wymiany informacji będzie z pewnością Internet, ale nie wykluczamy także organizowania bezpośrednich spotkań i konferencji prasowych z Zarządem spółki w 

przypadku ważniejszych dla firmy wydarzeń. Niezależnie od formy i stosowanych narzędzi komunikacji w relacjach z inwestorami naszym zdaniem zawsze najważniejsza jest 

treść informacji, dlatego z naszej strony dołożymy wszelkich starań by wiarygodnie, uczciwie i precyzyjnie te informacje przekazywać, dziękując tym samym naszym 
inwestorom za zaufanie, którym nas obdarzyli. 

Do obrotu wprowadzono 

Akcje serii A 1 480 000 90,00% 

Akcje serii B 164 450 10,00% 

Suma 1 644 450 100% 
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Lista debiutantów w marcu na rynku NewConnect 

Spółka  
Cena oferty  
prywatnej 

Wartość 
kapitału  

pozyskanego 

Wartość 

sprzedaży  
istniejących 

akcji 

Dzień debiutu Ostatni dzień miesiąca 28.03.2013 

Liczba 
akcji 

Zysk netto na  
31.12.2012 

Branża 
data 

debiutu 
cena 

otwarcia 
stopa zwrotu 

otwarcie/debiut 
cena 

zamknięcia 
stopa zwrotu 

zamknięcie/debiut 
obrót w 

PLN 
cena 

stopa zwrotu 
zamknięcie/debiut 

P/BV P/E 
Market 

Cap  
(mln PLN) 

ASM Group S.A. 2,06 10 912 170,20 0,00 2013-03-18 2,13 3,40% 2,00 -2,91% 2 955,79 0,99 -51,94% 0,84 21,90 58,46 59 053 455 2 673 798,31 Usługi inne (marketing) 

Fabryka Konstrukcji 
Drewnianych S.A. 

0,75 526 938,00 0,00 2013-03-21 0,68 -9,33% 0,90 20,00% 55 127,92 0,95 26,67% 3,50 16,30 8,27 8 702 584 507 314,61 

Budownictwo 

(specjalistyczna obróbka 
drewna konstrukcyjnego) 

LOGZACT S.A. 18,00 1 100 000,00 1 030 860,00 2013-03-22 20,01 11,17% 24,01 33,39% 12 727,05 28,80 60,00% 21,82 x 47,36 1 644 450 -296 472,03* 

Usługi inne (wdrażanie 

zintegrowanych 
systemów logistycznych) 

Centrum Doradztwa 
Ekonomicznego S.A. 

0,85 510 000,00 0,00 2013-03-25 1,25 47,06% 1,50 76,47% 96 939,71 1,15 35,29% 4,79 18,80 5,12 4 450 000 271 898,24 
Usługi finansowe 

(doradztwo finansowe i 

działalność inwestycyjna) 

newconnect.pl 

*brak bieżącej wartości, zysk netto na 30.09.2012 
 

 
Krótkie podsumowanie 

Średnia liczba debiutantów w 2013 roku to 4 spółki na miesiąc. Cena każdego z nich 

wzrasta średnio o 26,70% w stosunku do ceny emisyjnej. Tradycyjne, kontrowersje 
budzi płynność wprowadzanych podmiotów. Jak widzimy w przypadku debiutantów 

z miesiąca na miesiąc spada.  
 

Dla przypomnienia od 1 marca wprowadzone zostały zmiany w regulaminie ASO, 

mające na celu między innymi poprawienie płynności.  

 

  

2013 
Średni roczny 

styczeń luty  marzec 

Liczba debiutów 5 3 4 4 

Wynik pomiędzy ceną emisji i ceną zamknięcia 
w dniu debiutu 

średnia 25,18% 23,18% 31,74% 26,70% 

mediana 20,00% 29,01% 26,69% 25,23% 

Kapitalizacja (mln PLN) 
łączna 141,58 63,94 119,21 108,24 

średnia 28,32 21,31 29,80 26,48 

Średni obrót w dniu debiutu (w PLN) 292 666,39 50 689,35 41 937,62 128 431,12 
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