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ROZWÓJ RYNKU KAPITAŁOWEGO  
A PROCES PRYWATYZACJI W POLSCE, 1990 - 1994 

 
 

 
 Rynki finansowe, w tym rynek kapitałowy, zajmują centralne miejsce 
w gospodarce rynkowej. Od ich sprawnego funkcjonowania zależy to, czy 
gospodarka kreuje dostateczne zasoby oszczędności i czy te oszczędności są 
efektywnie alokowane pomiędzy alternatywne projekty inwestycyjne. Także 
od sprawności rynku kapitałowego zależy efektywność gospodarowania w 
całej gospodarce. Rola i znaczenie rynków kapitałowych w procesie 
transformacji gospodarki są nawet większe niż w dojrzałych gospodarkach 
rynkowych, ponieważ transformacja łączy się z realokacją zasobów na dużą 
skalę,  
w związku z czym potrzeby kapitałowe są olbrzymie.  
 W niniejszym opracowaniu przedmiotem badania jest związek 
pomiędzy rozwojem rynku kapitałowego a procesem prywatyzacji w Polsce. 
W części pierwszej przedstawimy argumenty na rzecz tezy o szczególnym 
znaczeniu rynków kapitałowych i prywatyzacji w procesie transformacji 
gospodarki oraz opisujemy powstanie i rozwój rynku papierów 
wartościowych w Polsce. Część druga poświęcona jest ilościowej analizie 
związków pomiędzy rynkiem papierów wartościowych a prywatyzacją. W 
trzeciej części jest mowa o wybranych kierunkach rozwoju i reform polskiego 
rynku kapitałowego. 
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1. Powstanie i rozwój rynku kapitałowego 
 

1.1 Transformacja, przesunięcia zasobów i generowanie kapitału. 
 
 Transformacja gospodarki polskiej już od samego początku natknęła 
się na dwie poważne bariery: barierę restrukturyzacji i barierę braku kapitału.1 
Struktury gospodarki przed rokiem 1989 były odbiciem preferencji 
centralnego planisty, scentralizowanych metod alokacji zasobów, niskiej 
skłonności przedsiębiorstw do wdrażania innowacji i postępu technicznego, 
małej wrażliwości firm na informacje pochodzące z rynku produktów, a także 
polityki ekonomicznej zmierzającej do integracji nie tyle z gospodarką 
światową co ze strukturami gospodarek socjalistycznych. “Przestawienie” 
gospodarki na rynkowe zasady funkcjonowania oraz częściowe otwarcie w 
stosunku do gospodarki światowej odsłoniły od razu trzy problemy, będące 
konsekwencją odziedziczonych struktur przemysłowych. Po pierwsze, 
struktura i jakość produkcji nie były dostosowane do potrzeb krajowego 
popytu rynkowego. Po drugie, przestarzałe struktury gospodarcze okazały się 
niekonkurencyjne po otwarciu gospodarki. Po trzecie załamały się rynki zbytu 
wewnątrz rozpadającego się bloku państw socjalistycznych. Wszystkie 
zjawiska miały wspólny mianownik - oznaczały konieczność bardzo 
głębokich dostosowań struktur przemysłowych do wymogów popytu na 
rynkach krajowych  
i międzynarodowych. Inaczej mówiąc niezbędnym stała się restrukturyzacja 
gospodarki i przedsiębiorstw. Ta z kolei wymagała daleko idących przesunięć 
istniejących zasobów a także nowych oszczędności i kapitału.  
 Polityka ekonomiczna pierwszych rządów solidarnościowych zasadzała 
się na przekonaniu, że restrukturyzacja gospodarki powinna dokonać się  
w wyniku autonomicznych decyzji samodzielnych podmiotów 
gospodarczych. To przekonanie okazało się później zbyt optymistyczne, 
wręcz nieuzasadnione, ale w roku 1989 - gdy rodziły się zasady nowego 
programu gospodarczego - było ono zrozumiałą reakcją na praktykę 
poprzedniego okresu, kiedy to struktury ekonomiczne powstawały i zmieniały 
się w wyniku odgórnie podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Wówczas, 
po załamaniu się systemu socjalistycznego,  
w sytuacji kształtowania nowych zasad gospodarowania, uważano, że 
restrukturyzacja gospodarki i przedsiębiorstw będzie wynikiem 
oddziaływania presji rynkowej. Ta ogólna idea oddolnej restrukturyzacji 
zawarta jest między innymi w następujących stwierdzeniach Prezesa Urzędu 
                                                      
1Nie są to jednyne bariery transformacji, czyli przekształceń systemowych gospodarki centralnie planowanej 
zmierzających do zastąpienia planu rynkiem. Obok wymienionych można mówić o barierze instytucjonalnej, 
systemów wartości aktorów życia gospodarczego itp. Bariery: restrukturyzacji gospodarki i braku kapitału 
interesują nas tu szczególnie ze względu na ich powiązanie z problematyką funkcjonowania rynków 
kapitałowych. 
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Antymonopolowego: “Techniczna, organizacyjna i finansowa 
restrukturyzacja składa się z działań wewnątrz przedsiębiorstw i ich 
otoczeniu. Generalnie można stwierdzić, że rynkowe otoczenie powinno 
wymuszać wewnętrzne działania zmierzające do: zmiany asortymentu i 
jakości produkcji, obniżki kosztów i wzrostu produktywności potencjału 
wytwórczego oraz poprawy obsługi klientów  
i poszukiwania nowych rynków zbytu” (Fornalczyk, 1993, s.5). 
 Sześć lat po rozpoczęciu radykalnych zmian systemowych, 
zainicjowaniu tak zwanej szokowej terapii, można zadać pytanie: dlaczego 
efekty restrukturyzacji były mniejsze od oczekiwanych. Poszukiwanie 
przyczyn zaistniałego stanu rzeczy wiedzie nas do rynków kapitałowych, bo - 
według wszelkiego prawdopodobieństwa - to właśnie niedorozwój rynków 
finansowych (w tym kapitałowych) oraz niedostateczne postępy w 
prywatyzacji były przyczyną spowalniania restrukturyzacji. Jest to prosty 
wniosek z analizy ekonomicznej: sprawne rynki kapitałowe dokonują alokacji 
zasobów do najbardziej efektywnych zastosowań; są one  także podstawą do 
generowania kapitału. Rezygnując  
z odgórnych, scentralizowanych zasad alokacji należało w ich miejsce prawie 
od razu  wprowadzić mechanizmy rynku kapitałowego. Tak jednak się nie 
stało, być może nie było to u progu reformy możliwe 2. 
 
 

1.2. Znaczenie rynków kapitałowych w procesie transformacji. 
 
 Zatrzymajmy się nieco dłużej nad poruszoną problematyką, ponieważ 
stanowi ona klucz do zrozumienia ograniczonego zasięgu restrukturyzacji 
(niepowodzeń restrukturyzacji gospodarki. ). Wyjdźmy od przypomnienia 
funkcji rynku kapitałowego w dojrzałych  gospodarkach rynkowych. 
Wyliczymy je za J.E. Stiglitzem (1994, s. 209), dostosowywując podaną 
przez niego klasyfikację do celów naszej analizy. 
 Alokacja zasobów, czyli ich transfer od tych, którzy je posiadają 
(oszczędzający) do tych, którzy zrobią z nich użytek (inwestorzy) jest 
podstawową funkcją rynku kapitałowego. Nabywając papiery wartościowe, 
dany podmiot rezygnuje z użytkowania zasobów kapitałowych na rzecz 
emitenta tych papierów, który tym samym może wykorzystać pozyskane 
kapitały dla realizacji własnych zamierzeń inwestycyjnych.  
                                                      
2S. Kubielas (1994) wyraża podobny pogląd w kwestii znaczenia rynków kapitałowych w procesie 
transformacji. Pisze on:”Wydaje się że pierwszym krokiem jaki należało podjąć jeszcze przed rozwiązaniem 
komisji planowania, powinna być rekonstrukcja systemu finansowego, zapewniająca sprawne 
funkcjonowanie rynku kapitałowego. W Polsce, podobnie jak i w innych krajach postkomunistycznych z 
dwóch chyba powodów stało się jednak inaczej i ewolucja systemu finansowego nie nadąża za tempem 
transformacji całej gospodarki” (s. 87). Tym pierwszy powodem w/g S. Kubielasa - był brak wiedzy co do 
istoty gospodarki rynkowej, w szcególności znaczenia rynku kapitałowego wśród decydentów. Drugą 
przyczyną był natomiast brak podstawowego aktora rynkowego - kapitalisty (s. 89). 
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 Gromadzenie kapitału, to kolejna funkcja  rynku kapitałowego. 
Szereg projektów inwestycyjnych wymaga większej ilości kapitału niż ta, 
która jest dostępna pojedyńczemu podmiotowi. Emitując papiery wartościowe 
(akcje) przedsiębiorstwo może zgromadzić poważne zasoby kapitałowe, na 
które składać się mogą jednostkowe oszczędności dużej liczby podmiotów. 
 Selekcja projektów inwestycyjnych. Suma oszczędności jest 
zazwyczaj niższa od łącznej sumy zamierzeń inwestycyjnych. Zatem rynek 
kapitałowy dokonuje selekcji projektów inwestycyjnych.  
 Transfer, podział i dywersyfikacja ryzyka. Dobrze rozwinięty rynek 
kapitałowy stwarza możliwość niemal doskonałego dostosowania struktury 
posiadanych aktywów finansowych do preferencji podmiotów względem 
ryzyka. Jest to efektem podzielności aktywów finansowych, umożliwiających 
transfer, podział i dywersyfikację ryzyka. 
 Wymienione wyżej funkcje rynku kapitałowego - wzięte łącznie  
zapewniają, że generowane w gospodarce oszczędności przemieniają się  
w inwestycje i to takie, które pozytywnie przeszły ekonomiczne kryterium 
selekcji. Jednakże rynek kapitałowy nie jest jedynie mechanizmem 
transformacji  oszczędności w inwestycje. Jest on także mechanizmem 
tworzenia oszczędności i kapitałów; ta funkcja jest nie mniej ważna od 
funkcji alokacyjnej rynku kapitałowego. 
 W gospodarce, w której niezbędne jest szybkie dostosowanie struktury 
podaży do nowych wymagań krajowego popytu, a także ze względu na 
otwarcie na rynki zagraniczne, znaczenie rynku kapitałowego jest trudne do 
przecenienia. Powtórzmy raz jeszcze, o ile odrzuci się centralne planowanie i 
odgórną regulację oszczędności i inwestycji, to absolutnie niezbędny jest 
sprawnie funkcjonujący rynek kapitałowy jako mechanizm zarówno 
tworzenia kapitału, jak i jego alokacji pomiędzy alternatywne projekty 
inwestycyjne. Paradoksalnie, wymagania jakie stawia się przed rynkiem 
kapitałowym w transformujących się gospodarkach są zdecydowanie większe 
od wymagań wobec niego w dojrzałych gospodarkach rynkowych. 
Transformacja wymaga bowiem stałego dopływu poważnych zasobów 
kapitałowych, a także efektywnej alokacji tych zasobów. Skala realokacji 
kapitału rzeczowego w procesie transformacji, wynikająca  
z upadłości przedsiębiorstw, restrukturyzacji oraz tworzenia nowych firm jest 
niespotykana w bardziej stabilnych, dojrzałych gospodarkach rynkowych. 
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1.3. Rynek kapitałowy, prawa własności i proces prywatyzacji. 
 
 Stworzenie sprawnie działającego rynku kapitałowego nie jest możliwe 
bez jasnego określenia praw własności, a to z kolei wymaga prywatyzacji 
poważnej części majątku państwowego. Z drugiej strony prywatyzacja może 
przebiegać łatwiej w warunkach, gdy rynek kapitałowy już działa. To 
zagadnienie wzajemnego związku pomiędzy rozwojem rynku kapitałowego a 
procesem prywatyzacji w transformujących się gospodarkach jest 
prawdopodobnie kluczem do zrozumienia przyczyn opóźnień w 
restrukturyzacji tych gospodarek. Ponadto, jest także jednym z najbardziej 
intrygujących problemów praktycznych  
i teoretycznych. T. M. Rybczyński (1994, s.219) pisze w tej sprawie: 
“Prywatyzacja oraz rola jaką odgrywa w tym procesie system finansowy jest 
obecnie - w mojej opinii z opóźnieniem - jednym z najważniejszych punktów 
politycznych, ekonomicznych i społecznych programów  w 
postkomunistycznych krajach centralnej i środkowej Europy. Wiele 
konferencji, artykułów i książek dostarcza dowodów na to, że politycy a także 
ludzie nauki są w  pełni świadomi tego, że ten problem jest pilny oraz 
najwyższej rangi, o ile proces transformacji ma się dokonać w 
satysfakcjonującym tempie”. 
 Tworzenie rynku kapitałowego i proces prywatyzacji to dwie strony 
tego samego medalu. Nie można stworzyć rynku kapitałowego w warunkach 
braku wyodrębnionego właściela majątku rzeczowego, czyli w sytuacji 
państwowej własności przedsiębiorstw. Na rynku finansowym dokonuje się 
wymiany jednego rodzaju aktywów finansowych na inne aktywa finansowe i 
jedną z przesłanek dokonania  transakcji jest odrębność i wydzielenie 
własności, tak, że w trakcie dokonanej  transakcji następuje przeniesienie 
określonego prawa majątkowego na stronę kontraktu. Jeżeli państwo jest 
jedynym właścicielem majątku produkcyjnego, zawieranie transakcji na 
rynkach finansowych byłoby podobne do przekładania własnych aktywów z 
jednej kieszeni do drugiej.  
 Według Rybczyńskiego świadomość szczególnego znaczenia rynków 
kapitałowych oraz prywatyzacji w procesie transformacji wśród polityków 
gospodarczych jest obecnie powszechna, choć pojawiła się zbyt późno. Z tym 
drugim faktem trudno jest się nie zgodzić, ten pierwszy nie jest jednak w 
pełni oczywisty. Analiza programów gospodarczych oraz polityki 
ekonomicznej pierwszych rządów solidarnościowych w Polsce wskazuje, że 
zdecydowany priorytet posiadały działania stabilizacyjne. Realizacja 
programu stabilizacji gospodarki była uważana za niezbędną przesłankę 
prowadzenia zmian systemowych, w tym prywatyzacji. Takie ustawienie 
priorytetów, gdzie prywatyzacja znalazła się w drugiej kolejności za 
szeregiem innych bardziej naglących działań, dało w efekcie spektakularną 
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równowagę rynków lecz nie uruchomiło mechanizmów głębszych przemian 
gospodarczych. Brakowało niezbędnych po temu elementów - postępów w 
prywatyzacji i tworzeniu rynku kapitałowego. Prawdopodobnie świadomość 
tych braków przyszła w roku 1991, kiedy to w oficjalnych wypowiedziach 
polityków gospodarczych problematyka prywatyzacji zajmowała bardziej 
centralne miejsce. 
 Analiza “Strategii dla Polski”, oficjalnego programu obecnego rządu  
w Polsce, wskazuje, że problematyka reform własnościowych oraz rozwoju 
sektora finansowego znalazła się raczej na odległym miejscu wśród 
przyjętych priorytetów. Wśród dziesięciu węzłowych programów “Strategii 
dla Polski” przekształcenia własnościowe wymienione są w punkcie VI, 
natomiast reformy sektora finansowego w pkt VIII. Z wielu wypowiedzi 
przedstawicieli rządu odpowiedzialnych za prywatyzację można odnieść 
wrażenie, że prywatyzacja jest przede wszystkim źródłem wysokich 
dochodów budżetu państwa, i to jest jej głównym celem. Czy w takiej sytuacji 
stwierdzenie Rybczyńskiego  
o powszechnej świadomości znaczenia rynków kapitałowych i prywatyzacji  
w procesie transformacji jest w pełni uzasadnione?. 
 

1.4. Struktura i organizacja rynku kapitałowego. 
 
 Rynek kapitałowy jest elementem systemu rynków finansowych. Na 
tym rynku dokonuje się transakcji papierami wartościowymi, 
długoterminowymi, których okres zwrotu przekracza jeden rok lub nie jest 
określony (np. akcje). Zasadniczo takie same funkcje jak rynek kapitałowy 
pełni w gospodarce rynek kredytów długoterminowych; w niniejszym 
opracowaniu nie będziemy jednak nim się zajmować. Papier wartościowy 
będący przedmiotem transakcji na rynku kapitałowym to dokument 
reprezentujący prawa majątkowe, które przysługują jego posiadaczowi 
(Góralczyk, 1993, s. 7). Nabywca papieru wartościowego  
w zamian za dostarczenie funduszy pieniężnych emitentowi tego papieru ma 
prawo do roszczenia w stosunku do części przyszłych dochodów emitenta 
papieru wartościowego. Inaczej mówiąc na rynku kapitałowym następuje 
wymiana pieniądza dzisiejszego na obietnicę otrzymania pieniądza w 
przyszłości (Stigliz,1994). Ta obietnica nie zawsze musi być spełniona. 
Transakcje na rynku kapitałowym są obarczone określonym ryzykiem.  
 Relatywnie wysoki poziom ryzyka istniejący na rynkach kapitałowych 
powoduje, że funkcjonowanie tych rynków różni się znacznie od działania 
zwykłych rynków towarowych. W szczególności specyficznego znaczenia 
nabiera tutaj informacja o finansowym położeniu firm oraz regulacje 
prawne, chroniące podmioty dostarczające środki finansowe przed 
nieuczciwymi zachowaniami inwestorów. Polskie “Prawo o publicznym 
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obrocie  papierami wartościowymi i funduszach powierniczych” z dnia 22 
marca 1991 roku, będące podstawą zawiązania się i funkcjonowania rynku 
kapitałowego reguluje dość rygorystycznie te emisje papierów 
wartościowych, w ramach których propozycja nabycia lub przeznaczenia 
praw z emitowanych papierów wartościowych skierowana jest do więcej niż 
300 osób. Taka emisja - nazywana publicznym obrotem - jest ściśle 
uzależniona od decyzji Komisji Papierów Wartościowych, która pełni funkcje 
kontrolne wobec rynku i podmiotów działających na nim. Wymieniona 
ustawa jednoznacznie określa struktury organizacyjne rynku kapitałowego - 
instytucje, zasady emisji i obrotu papierów wartościowych, reguły 
licencjonowania biur maklerskich oraz funkcjonowania samorządu 
maklerskiego. Publiczny obrót papierami wartościowymi został z mocy 
ustawy ograniczony do warszawskiej giełdy. 
 Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego jest 
uwarunkowane spełnieniem następujących wymagań: (I) papiery te są 
dopuszczone do publicznego obrotu przez KPW, (II) brak jest ograniczeń 
zbywalności tych papierów, (III) ich wartość wynosi co najmniej 10 mld 
starych złotych, (IV) co najmniej 20% akcji jest przedmiotem publicznego 
oferty, (V) rozpowszechnianie informacji umożliwiających ocenę emisji 
papierów wartościowych (Grzegorczyk, 1993, s. 39). Wymienione warunki są 
zasadniczo podobne do wymagań stawianych emitentom papierów 
wartościowych w innych krajach, lecz w praktyce są one bardzo 
rygorystyczne dla przedsiębiorstw krajowych, co znacznie zawęża grono tych 
podmiotów, które mogą uzyskać środki finansowe na inwestycje poprzez 
emisję akcji. W rezultacie na warszawskiej giełdzie przedmiotem obrotu są w 
większości przypadków papiery wartościowe relatywnie niewielkiej liczby 
sprywatyzowanych firm3. Ten fakt pozostaje w bezpośrednim związku z 
zagadnieniem wpływu prywatyzacji na rozwój rynku kapitałowego. Przy 
danych rozwiązaniach prawnych  
i instytucjonalnych, w warunkach rygorystycznych wymagań wobec spółek, 
chcących dokonać publicznej emisji akcji, rozwój obrotu giełdowego jest 
bezpośrednio uzależniony od postępów w prywatyzacji. 
 Rozwój i funkcjonowanie rynku kapitałowego są także funkcją 
istniejących ram prawno - instytucjonalnych. “Prawo o publicznym obrocie..”  
z dnia 22 marca 1991 praktycznie wyeliminowało możliwość obrotu 
pozagiełdowego, czyli rynku OTC (Over - the Counter Market). Ponadto 
ustawodawca nie przewidział niektórych instytucji pośrednictwa finansowego 
- przykładowo zamkniętych funduszy inwestycyjnych i funduszy 
emerytalnych. Stworzenie  rynku OTC, który coraz to bardziej dynamicznie 
rozwija się w wielu krajach świata i niekiedy wręcz zastępuje rynek typu 
giełdy warszawskiej (Thieme, 1995, s. 9), mogłoby dostarczyć nowych 
                                                      
3Szerszą analizę tego zagadnienia zawiera część 2 niniejszego opracowania. 
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impulsów dla rozwoju rynku kapitałowego. Jak wynika z doświadczeń innych 
krajów rynek OTC jest relatywnie tani i efektywny; pierwotna emisja na 
rynku pozagiełdowym kosztuje mniej niż na rynku klasycznym. Ponadto na 
rynek OTC wchodzą stosunkowo małe spółki, których szanse ulokowania 
papierów wartościowych na giełdzie byłyby znikome.4 Także stworzenie 
nowych form i instytucji pośrednictwa finansowego wydaje się być niezbędne 
dla sprawnego funkcjonowania rynku kapitałowego. Instytucjonalni 
inwestorzy stabilizują sytuację na giełdzie oraz przyczyniają się do 
zróżnicowania aktywów finansowych, tak iż dostosowane one są bardziej do 
preferencji oszczędzających. Słabo rozwinięta struktura instrumentów 
finansowych i instytucji pośrednictwa finansowego zmniejsza potencjalne 
zasoby oszczędnościowe i nie pozwala na ich optymalną alokację pomiędzy 
alternatywne projekty inwestycyjne.  

                                                      
430.06.1995 r. rząd przyjął rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pozagiełdowego wtórnego 
regulowanego obrotu papierami wartościowymi (OTC). 
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2. Prywatyzacja a dynamika rozwoju rynku papierów wartościowych. 
 
 

2.1 Rynek papierów wartościowych w liczbach. 
 
 
 W ramach rynku papierów wartościowych wyróżniamy rynek akcji 
oraz rynek obligacji. Na rynku akcji pierwsza sesja odbyła się 16.04.1991 r, a 
na rynku obligacji 16.06.1992 r. W pierwszym roku funkcjonowania Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie akcje przedsiębiorstw notowano raz 
w tygodniu.  
W kolejnych latach ilość sesji giełdowych stale rosła, do 5 w 1994 r. (2 - 1992 
r.  
i 3 - 1993). Zdaniem przedstawicieli giełdy “wzrost liczby sesji giełdowych 
zmniejszył obroty sesyjne, ale także poprawił równowagę rynkową i 
ograniczył wahania kursów akcji”5. Jednak stabilizacja cen papierów 
wartościowych wyznaczana jest nie tylko przez ilość sesji giełdowych, a 
znaczne efekty można w tym przypadku osiągnąć przez wprowadzenie 
płynnych kursów oraz zwiększony udział inwestorów instytucjonalnych. 
 W kolejnych latach następował stały choć powolny wzrost liczby 
spółek, których akcje notowano na Giełdzie Papierów Wartościowych. W XII 
1991 r. tj.  
w pierwszym roku funkcjonowania rynku papierów wartościowych, 
notowano akcje 9 spółek, a w XII 1994 r. liczba ta wzrosła do 36 spółek na 
rynku podstawowym. Statystykę dla rynku podstawowego przedstawia tabela 
nr. 1. 
 
Tabela nr 1 
Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
(statystyka dla rynku podstawowego) 
 
 1991 1992 1993 1994 
Liczba spółek  9 16 21 36 
Źródło: Rocznik Statystyki Giełdowej 1994, Giełda Papierów Wartościowych w 
 Warszawie,  
 
Otwarcie rynku równoległego w 1993 r. rozpoczęło podobny proces 
stopniowego wzrostu ilości spółek, których liczba zwiększyła się do 8 w 1994 
r. Ogółem w XII 1994 r. na rynku podstawowym i równoległym notowano 
akcje 44 spółek. 
 
 
                                                      
5Rocznik statystyki giełdowej, Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa 1994, s. 2. 
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Tabela nr 2 
Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
(statystyka dla rynku podstawowego i równoległego) 
 
 1991 1992 1993 1994 
Liczba spółek  9 16 22 44 
Źródło: Rocznik Statystyki Giełdowej 1994, Giełda Papierów Wartościowych w 
Warszawie, zestawienie własne. 
 
 W kolejnych latach funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych  
w Warszawie rośnie udział kapitalizacji tego rynku w PKB oraz  
w oszczędnościach. Średnia wartość kapitalizacji w 1991 roku wynosiła 79,2 
mln, co stanowiło 0,1 % PKB oraz 0,4% oszczędności, wyrażonych przez 
wartość depozytów złotowych i dewizowych ulokowanych w bankach. Po 
blisko czterech latach funkcjonowania publicznego rynku papierów 
wartościowych kapitalizacja na rynku akcji i obligacji wynosiła blisko 15 mld 
złotych, co stanowiło ok. 7% PKB oraz blisko 20% depozytów złotowych i 
walutowych podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych. 
Analogicznie kapitalizacja na rynku akcji wynosiła około 9 mld, co stanowiło 
blisko 4,5 % PKB oraz 13% oszczędności.6 Wzrost kapitalizacji w 1993 r. 
wynikał przede wszystkim  
z wzrostu kursów notowanych papierów wartościowych. Natomiast w 1994 r. 
wzrost kapitalizacji uzyskano przez zwiększenie wolumenu notowanych 
papierów wartościowych. Prezentowane dane z jednej strony są dowodem na 
stały rozwój rynku papierów wartościowych, a z drugiej wskazują na 
niewielkie jego rozmiary w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Dla 
stosunkowo niewielkiej liczby spółek, których akcje notowano na giełdzie 
warszawskiej, daje to jednak bardzo dogodne warunki do rozwoju. 
 Obraz rynku papierów wartościowych oraz zachodzące na nim zmiany 
można przedstawić za pomocą analizy obrotów oraz Warszawskiego Indeksu 
Giełdowego (WIG) dla rynku podstawowego.Do końca marca 1993 r. wartość 
obrotów na sesję kształtowała się w granicach 2,3 mln złotych, a WIG-u na 
poziomie 1000. Począwszy od kwietnia następował stosunkowo szybki 
wzrost obrotów, który trwał aż do lutego 1994 r. W omawianym okresie 
wartość obrotów wzrosła z poziomu. 3,2 mln zł w końcu marca 1993 do 411,5 
mln zł w połowie lutego 1994 r. 7 Równolegle choć z niewielkim 
opóźnieniem w stosunku do zmian obrotów, wzrosła wartość WIG do 
rekordowego poziomu 20 760 na początku marca 1994.8 W 1993 r. wartość 
obrotów na sesję była średnio o 22 razy większa niż w 1992 roku. Przyczyną 
tak gwałtownego wzrostu wartości obrotów oraz WIG-u była strukturalna 
                                                      
6Szczegółowe dane na temat relacji pomiędzy kapitalizacją dla rynku akcji i obligacji podano  
w  załączniku nr 1. 
7Wartość obrotów na rynku podstawowym przedstawia wykres nr 1, w załączniku nr 2. 
8Zmiany WIG przedstawia wykres nr 2, w załączniku nr 2. 
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przewaga popytu nad podażą. Efekt psychologiczny prowadził początkowo 
do stałej przewagi popytu nad praktycznie sztywną podażą. Przy danej 
podaży spółek poziom aktywności giełdy był funkcją czynników 
psychologicznych. Rosnącemu popytowi nie towarzyszył adekwatny wzrost 
podaży akcji sprywatyzowanych przedsiębiorstw. Pod koniec pierwszego 
kwartału 1994 r. nastąpiło odwrócenie trendu, na rynku postępował wzrost 
podaży akcji w ofercie publicznej, jednocześnie czynniki psychologiczne 
charakterystycznie obniżyły poziom popytu. 
 

2.2 Prywatyzacja, a podaż spółek. 
 
 
 U podstaw regulacji prawnych stanowiących podstawę dla 
prywatyzacji gospodarki polskiej w pierwszych latach jej transformacji 
znajdowało się założenie o istnieniu zależności pomiędzy wielkością 
podmiotów gospodarczych a stopniem centralizacji decyzji 
prywatyzacyjnych. Im mniejszy podmiot gospodarczy, tym większa 
decentralizacja decyzji, tym większa liczba sprywatyzowanych 
przedsiębiorstw.  

Schemat zaczerpnięty z wywiadu z dr Jackiem Bukowskim, Dyrektorem Departamentu 
Prywatyzacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Przekształceń 

Własnościowych 
 
I odwrotnie im większy podmiot gospodarczy tym większa centralizacja 
decyzji, tym mniejsza ilość sprywatyzowanych firm. I tak tzw. małą 
prywatyzację , często też nazywaną prywatyzacją handlu realizowały lokalne 

 

              Liczba sprywatyzowanych przedsiębiorstw

     Rosnąca wielkość 
podmiotu gospodarczego 

Zwiekszający się stopień 
decentralizacji decyzji        

prywatyzacyjnych. 

                           Mała prywatyzacja 
                        (prywatyzacja handlu) 

Prywatyzacja  
małych i średnich 
przedsiębiorstw 

Prywatyzacja 
 kapitałowa
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samorządy terytorialne. Prywatyzacja małych i średnich przedsiębiorstw 
może być realizowana przez liczne organy założycielskie (49 wojewodów 
oraz 17 ministrów i kierowników urzędów centralnych). Natomiast 
prywatyzacja dużych przedsiębiorstw, nazywana również prywatyzacją 
kapitałową pozostaje, poza pewnymi wyjątkami w gestii Ministra 
Przekształceń Własnościowych. Praktycznie już w trakcie legislacji założono 
stosunkowo niskie tempo tzw. prywatyzacji kapitałowej. Jednocześnie 
zakładano, iż istotne zwiększenie ilości sprywatyzowanych przedsiębiorstw 
będzie możliwe przez przyjęcie odrębnych ustaw dla prywatyzacji masowej. 
Jednak trwające kilka lat dyskusje polityczne znacznie opóźniły uruchomienie 
programu, a jego efekty będą widoczne dopiero w 1996 roku. W efekcie 
zasilanie rynku papierów wartościowych akcjami firm sprywatyzowanych w 
trybie prywatyzacji kapitałowej miało ograniczony charakter.9 Liczba spółek 
sprywatyzowanych w drodze oferty publicznej nie przekroczyła 8 w skali 
roku, przeciętnie kształtując się na poziomie znacznie niższym. Liczbę spółek 
sprywatyzowanych w trybie oferty publicznej przedstawia tabela nr 3. 

Tabela nr 3 
Spółki sprywatyzowane kapitałowo w latach 1990-1994 
 

 1990 1991 1992 1993 1994 Ogółem do 1994
Liczba spółek* 6 24 22 46 37 135 
  w tym w trybie oferty publicznej 5 6 1 3 8 23 
Źródło: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, GUS, zestawienie własne. 
 
 
 Prezentowana przez GUS statystyka dla spółek sprywatyzowanych 
kapitałowo (tabela nr 3) dotyczy prywatyzacji realizowanej w trybie oferty 
publicznej, stąd przy analizie wpływu prywatyzacji na rozwój rynku papierów 
wartościowych należy dodatkowo uwzględnić spółki w których prywatyzacja 
nie prowadziła bezpośrednio do obrotu akcjami na Giełdzie Papierów 
Wartościowych. W tym przypadku emisja akcji uzależniona jest od decyzji 
inwestora strategicznego lub też jest wynikiem ustaleń przyjętych w 
kontrakcie przy sprzedaży przedsiębiorstwa10 (Łączna liczba tzw. spółek z 
prywatyzacji na rynku podstawowym w latach 1991-1994 wynosi 30; 1991-9, 
1992-5, 1993-5, 1994-1111). Oddzielną grupę spółek stanowią 

                                                      
9Listę spółek sprywatyzowanych przedstawia załącznik nr 3. 
10Dla przykładu Mostostal - Warszawa, nabyła w wyniku prywatyzacji spółka Elektrim tj. 70% akcji spółki. 
W poszukiwaniu nowego względnie taniego kapitału spółka Mostostal-Warszawa doprowadziła do 
publicznej emisji akcji, a jej pierwsze notowanie na warszawskiej giełdzie odbyło się po upływie ponad 
dwóch lat od prywatyzacji. Krak-Chemia jest analogicznym przkładem dla spółki, której akcje od 1994 r. 
notowane są na rynku równoległym dzięki prywatyzacji kapitałowej z 1991 roku. 
11Liczbę spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przedstawia 
tablica nr 8 w załączniku nr 1. 
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przedsiębiorstwa sprywatyzowane w drodze likwidacji. Akcje tych spółek 
notowane są na rynku równoległym.12 

Tabela nr 4 
Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
(statystyka dla rynku podstawowego i równoległego) 
 
 1991 1992 1993 1994 Ogółem do 

1994 
Liczba spółek  9 7 6 22 44 
       w tym z prywatyzacji 9 5 5 16 35 
Źródło: Rocznik Statystyki Giełdowej 1994, Giełda Papierów Wartościowych w 
Warszawie, Spółki sprywatyzowane w trybie oferty publicznej, MPW, zestawienie własne. 
 
Jeśli uwzględnimy wszystkie przypadki w których wejście spółki na giełdę 
poprzedzone było prywatyzacją przedsiębiorstwa państwowego niezależnie 
od zastosowanej metody prywatyzacji, to liczba tzw. spółek z prywatyzacji 
wzrośnie do 35. Wciąż jednak ogólny poziom podaży akcji firm 
sprywatyzowanych należy uznać za stosunkowo niski. 
 Charakterystyczny jest fakt, iż jako marginalne można uznać przypadki  
w których akcje spółek spoza prywatyzacji notowane są na Giełdzie Papierów 
Wartościowych. W drodze prywatyzacji kapitałowej sprzedano do końca 
1994 roku 135 spółek, z czego akcje 30 (22%) spółek notowano na rynku 
podstawowym, co stanowiło ok. 85% ogólnej liczby spółek na tym rynku. 
Analogicznie w trybie art. 37 ustawy o p.p.p. z ogólnej liczby 985 
przedsiębiorstw zlikwidowanych jedynie 5 (0,5%) spółek dokonało 
publicznej emisji akcji, co stanowi 5/8 ogólnej liczby spółek na rynku 
równoległym. Jedynie trzy spółki na tym rynku nie powstały w wyniku 
prywatyzacji. W praktyce oznacza to, że na rynku równoległym podobnie 
jak na rynku podstawowym notowane są przede wszystkim akcje spółek 
sprywatyzowanych. Tempo prywatyzacji w zasadniczy sposób wpływa na 
rozwój rynku papierów wartościowych, zaś ilość sprywatyzowanych 
przedsiębiorstw określają ramy instytucjonalno - prawne wewnątrz których 
realizowana jest polityka zmian własnościowych. Przy danych 
uwarunkowaniach instytucjonalnych rozwój giełdy określany jest przez 
prywatyzację. 
 
 
 

2.3  Udział spółek sprywatyzowanych w kapitalizacji i obrotach giełdy 
 

                                                      
12Listę spółek notowanych na rynku równoległym, a sprywatyzowanych w ramach prywatyzacji 
likwidacyjnej przedstawia załącznik nr 4. 
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 Pięcioletni okres prywatyzacji gospodarki polskiej, zamyka dominacja 
spółek pochodzących z sektora publicznego zarówno w kapitalizacji jak  
i w obrotach giełdy na rynku akcji. W omawianym okresie prywatyzacja 
decydowała o dynamice rozwoju tego rynku. Za stosunkowo wysoki należy 
uznać udział kapitalizacji spółek sprywatyzowanych w kapitalizacji giełdy na 
rynku akcji. Zgodnie z tabelą nr 5 jego wysokość w latach 1993-1994 
ukształtowała się na poziomie 88%. Pod względem wartości notowanych 
walorów dominowały spółki z prywatyzacji. W 1994 r. najwyższy poziom 
kapitalizacji na rynku podstawowym uzyskały spółki objęte wcześniej 
procesem prywatyzacji. I tak na pierwszym miejscu znajduje się BSK 23% 
kapitalizacji rynku, a następnie WEDEL (10%), ELEKTRIM (9%), WBK 
(7%) itd. Spółki spoza prywatyzacji nie przekraczają 4% kapitalizacji ogółem 
dla tego rynku. Odmienna zależność występuje na rynku równoległym, gdzie 
stosunkowo najwyższy poziom kapitalizacji wykazały spółki spoza 
prywatyzacji (20% AMERBANK, 19% DOMPLAST i dopiero 
MOSTOSTAL-ZABRZE. 15%). Jednak udział kapitalizacji na rynku 
równoległym wynosił średnio około 4% kapitalizacji na rynku podstawowym. 

Tabela nr 5 
 
Udział spółek sprywatyzowanych w kapitalizacji 
giełdy w % 
Lata Udział w kapitalizacji 
1991 100 
1992 84 
1993 88 
1994 88 
Źródło: obliczenia własne. 
 
 Analiza obrotów na ryku akcji również wskazuje na dominację spółek  
z prywatyzacji. W latach 1993-1994 udział obrotów tych firm w obrotach 
ogółem na tym rynku wynosił ok. 87%. 
 
Tabela nr 6 
Udział spółek sprywatyzowanych w obrotach giełdy w % 

lata udział w obrotach 
1991 100 
1992 93 
1993 86 
1994 87 
Źródło: obliczenia własne. 
 
 



 

Centrum im. Adama Smitha zeszyt nr 13 Zbigniew Hockuba, Andrzej Płachecki 16

W 1994 r. najwyższy poziom omawianego wskaźnika na rynku 
podstawowym uzyskały spółki sprywatyzowane (UNIVERSAL - 10,4%, 
BSK - 9,82%, ELEKTRIM - 8,98%), zaś na rynku równoległym spółki spoza 
prywatyzacji (EFEKT - 38,93%, DOMPLAST - 17,86% , i z prywatyzacji 
KRAKCHEMIA - 12,6). Ale i w tym przypadku obroty na rynku 
równoległym osiągnęły zaledwie średnio 3% udział w obrotach na rynku 
podstawowym. 
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3. Kierunki rozwoju i reformy rynku kapitałowego. 
 

3.1 Narodowe Fundusze Inwestycyjne, a rynek kapitałowy. 
 
 Efektem dyskusji i prac nad programem masowej prywatyzacji jest 
program powszechnej prywatyzacji, który zwłaszcza w pierwszym etapie jego 
realizacji pozostawia znaczny obszar decyzyjny w gestii administracji 
centralnej. Decyzje administracyjne określiły liczbę funduszy, a alokację 
spółek pomiędzy nie wyznaczono w drodze losowania Odrzucono tym samym 
model restrukturyzacji części gospodarki oparty na konkurencji rynkowej, w 
której fundusze inwestycyjne wzajemnie konkurują tak o prawo prowadzenia 
restrukturyzacji jak i o możliwość zgromadzenia oszczędności na potrzeby 
swojej działalności. Ten charakterystyczny sposób myślenia dobrze oddaje 
wypowiedź J. Lewandowskiego - “Trzeba uwzględnić głos menedżerów i 
pracowników oraz pozyskać ich do ministerialnych koncepcji. Z tego samego 
powodu realistyczne myślenie o powszechnej prywatyzacji musi zakładać 
dobrowolność, a nie przymus uczestnictwa zakładów, czyli - jak to z polskim 
PPP - upowszechnienie własności oparte na wybranej części majątku 
narodowego” (Lewandowski, 1995,nr 168). Ostateczny kształt ustawy o 
narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji13 jest jak się 
wydaje efektem kompromisu politycznego dalekim w swym kształcie od 
doskonałości. Przy braku podstaw prawnych dla oddolnego, spontanicznego 
tworzenia zamkniętych funduszy inwestycyjnych jedynie państwo na mocy 
wymienionej ustawy uzyskuje możliwość ich powoływania. W ten sposób 
uruchomiona zostaje prywatyzacja  
i restrukturyzacja wydzielonej części majątku państwowego. 
 Niezależnie od oceny kształtu oraz zasad Programu Powszechnej 
Prywatyzacji określonych w ustawie o narodowych funduszach i ich 
prywatyzacji należy oczekiwać, iż jego wdrożenie znacznie przyśpieszy 
tempo rozwoju rynku kapitałowego. Przy ograniczonej liczbie spółek z 
prywatyzacji kapitałowej warunkiem szybkiego rozwoju rynku kapitałowego 
było i jest uruchomienie prywatyzacji masowej. Pierwsze pięć lat 
prywatyzacji gospodarki polskiej nie daje powodów do satysfakcji, wciąż 
trudno jest mówić o ekonomicznych efektach tej metody prywatyzacji. 
“Wspólnym dorobkiem naszych politycznych elit jest kilkuletnia zwłoka w 
realizacji programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, impas w 
reprywatyzacji oraz opóźnienie niezbędnych w Polsce dostosowań 
branżowych do wymogów Unii Europejskiej” (Lewandowski, 1995,nr 168). 
 Zgodnie z postanowieniami rządu program obejmie swoim zasięgiem 
413 spółek, których akcje zostaną wniesione do 15 funduszy inwestycyjnych.  
W konsekwencji istotnie zostanie zwiększona liczba uczestników (spółek  
                                                      
13Ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji z dn. 15.06.1993 r. 
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i inwestorów, w tym również instytucjonalnych) rynku, co będzie prowadziło 
do wzrostu obrotów i kapitalizacji na rynku akcji. Po długotrwałych 
dyskusjach należy oczekiwać, że w końcu 1995 roku powstanie pozagiełdowy 
rynek obrotu papierami wartościowymi (OTC), który przyjmie formę rynku 
zdecentralizowanego.14 Na rynku kapitałowym pojawią się nowe instrumenty 
finansowe w postaci świadectw udziałowych oraz akcji NFI. Nowym 
rozwiązaniem będzie w tym przypadku wprowadzenie akcji 
“pracowniczych”, które w formie akcji imiennych lub na okaziciela 
przekazywane są nieodpłatnie pracownikom danej spółki do wysokości 15% 
kapitału akcyjnego.  
 Za charakterystyczny dla lat 1990-1994 należy uznać fakt, że dynamika 
oszczędności była stale wyższa od dynamiki inwestycji w cenach bieżących.15 
Jeśli oszczędności w 1995r. będą przyrastały w takim samym tempie jak w 
1994 r., to należy oczekiwać, iż w 1995 wzrosną o ok. 35 mld złotych. 
Tymczasem wartość księgowa wszystkich przedsiębiorstw objętych 
programem ma wynosić około 7 mld złotych. Podobnie jeśli przyjmiemy, że 
100% osób uprawnionych odbierze świadectwa udziałowe za równowartość 
33 zł, to wydatki na ten cel pochłoną w 1995 roku około 1/35 przyrostu 
oszczędności podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych.16 Z badań 
prowadzonych na zlecenie Ministerstwa Przekształceń Własnościowych 
wynika dodatkowo, iż znaczna część osób uprawnionych nie odbierze 
świadectw udziałowych, co jeszcze bardziej obniży poziom omawianego 
wskaźnika.17  
 Niepodważalna wydaje się być teza, iż prywatyzacja masowa 
realizowana jest w Polsce bardzo powoli, a jej zakres jest stosunkowo 
niewielki. Niemal równolegle i zapewne bez szkody dla programu 
Narodowych Funduszy Inwestycyjnych mogłyby przebiegać prace 
zmierzające do uruchomienia tzw funduszy rekompensacyjnych oraz reforma 
segmentu ubezpieczeń, polegająca na tworzeniu funduszy emerytalnych. W 
efekcie rynek kapitałowy pozostaje wciąż stosunkowo płytki, a procesy 
restrukturyzacyjne powierzchowne i trudne do określenia w przyszłości. 
 
 
 
 
 

3.2 Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji, a rynek kapitałowy. 
                                                      
14Transakcje kupna sprzedaży będą prowadzone przez biura maklerskie w oparciu o posiadane oferty, przy 
jednoczesnym wykorzystaniu Centralnej Tablicy Ofert, organizowanej i prowadzonej bezpośrednio przez 
biura maklerskie lub specjalnie utworzony przez nie w tym celu podmiot gospodarczy. 
15Dynamikę inwestycji i oszczędności przedstawia tabela nr 6 oraz tabela nr 7, w załączniku nr 1. 
16Dla gospodarstw domowych będzie to stanowiło ok. 1/25 przyrostu oszczędności.  
17PKO BP - przyszły dystrybutor świadectw udziałowych szacuje, ze świadectwa udziałowe odbierze około 
15 mln osób. 
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 . Praktycznie już po kilku miesiącach obowiązywania ustawy  
o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych zdawano sobie sprawę z jej 
niedoskonałości, które hamowały tempo prywatyzacji. Prowadziło to do 
poszukiwań nowych regulacji ustawowych.18 Prace koncepcyjne nad 
początkowo nowelą omawianej ustawy, a ostatecznie nowym jej kształtem 
trwały od 1992 r.  
 Przedmiotem wielu kontrowersji i polemik stała się zaproponowana 
przez rząd J. Oleksego ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych. W ramach proponowanych rozwiązań 
wprowadza się modelowe rozwiązania zapożyczone z ustawy o prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych. Przy zasadniczo niezmiennym podejściu do 
metod prywatyzacji, wprowadzone zostały pewne modyfikacje dotyczące 
trybu ich realizacji. Ustawa ponownie tworzy przesłanki dla stosunkowo 
szybkiej prywatyzacji bezpośredniej (likwidacyjnej). Odmiennie natomiast w 
przypadku prywatyzacji pośredniej (kapitałowej) należy oczekiwać 
spowolnienia i tak stosunkowo niskiego tempa prywatyzacji. W całym 
uzasadnieniu do ustawy brak jest odniesienia procesów prywatyzacyjnych do 
rynku kapitałowego. Co ciekawsze, ten problem na ogół nie jest zauważalny 
w ramach toczącej się publicznej dyskusji. Powszechne jest oczekiwanie na 
efekty programu powszechnej prywatyzacji. 
 W pierwszym akapicie uzasadnienia do omawianej ustawy stwierdza 
się: “Program zakłada zdecydowaną poprawę zarządu własnością 
państwową, przez silne i sprawne struktury zarządcze, kierujące się 
rynkowymi regułami działania. Cel ten zostanie osiągnięty przez program 
komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. Program ten zakłada 
odchodzenie od mało efektywnej  
w większości przypadków struktury organizacyjno - prawnej jaką jest 
przedsiębiorstwo państwowe na rzecz formy charakterystycznej dla 
gospodarki rynkowej, jaką jest spółka kapitałowa”.19 
Przyjęcie tak skonstruowanej tezy prowadzi nas do zapisów pozwalających na 
komercjalizację przedsiębiorstwa państwowego w innym celu niż 
prywatyzacja. Co więcej w działaniach tych upatruje się poprawę 
efektywności własności państwowej. 
 Prawdopodobnym następstwem wprowadzenia ustawy będzie 
zwiększenie w ostatecznym rozrachunku uprawnień administracji w stosunku 
do własności Skarbu Państwa oraz spowolnienie i upolitycznienie tempa 
prywatyzacji pośredniej. Ustawa zakłada bowiem, wymóg uzyskania zgody 
Sejmu na prywatyzację niektórych sektorów oraz konieczność akceptacji 
każdej decyzji ministra przekształceń własnościowych dotyczącej 
                                                      
18 Taką ocenę przedstawia T. Gruszecki w polemice z J. Drygalskim (Rzeczpospolita, 1995,  
nr 167) 
19 Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem z marca 1995 r. 
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komercjalizacji w celu prywatyzacji. Trafnie jak się wydaje tę ustawę 
podsumowywuje Rada Przekształceń Własnościowych. Proponowane 
rozwiązania ”czynią  
z prywatyzacji przedmiot przetargów politycznych. Ubezwłasnowolniają one 
również ministra przekształceń własnościowych i zdejmują z niego 
odpowiedzialność za kształt polityki prywatyzacyjnej.” (Rzeczpospolita, 1995, 
nr 167). 
 Jak wynika z rozdziału 2 rynek papierów wartościowych powstał  
i stopniowo rozwijał się przede wszystkim dzięki podaży akcji spółek 
sprywatyzowanych w trybie prywatyzacji kapitałowej. Powolny choć 
stopniowy rozwój tego rynku był następstwem ograniczeń prawno - 
instytucjonalnych, które spowalniały tempo prywatyzacji kapitałowej. Jego 
przyśpieszenie wymagało zatem zniesienia w/w barier. Ustawa o 
komercjalizacji i prywatyzacji nie spełnia postawionego przed nią celu. Jej 
wprowadzenie spowolni zamiast przyśpieszyć tempo prywatyzacji 
kapitałowej, ograniczy podaż akcji przedsiębiorstw sprywatyzowanych w tym 
trybie. Prywatyzacja pośrednia będzie w coraz słabszym stopniu oddziaływała 
na rozwój rynku kapitałowego. Tym samym zasadnicze znaczenie dla tego 
rynku będzie miała prywatyzacja masowa, realizowana w ramach ustawy o 
narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. 
 

3.3 Inne aspekty rozwoju rynku kapitałowego. 
 
 W dotychczasowych rozważaniach prowadzono analizę wpływu 
prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych na rozwój rynku papierów 
wartościowych20. W praktyce oznaczało to znaczne zawężenie prowadzonych 
rozważań do jednego z segmentów rynku kapitałowego. W polskiej praktyce 
gospodarczej bardzo często związek pomiędzy prywatyzacją a rynkiem 
kapitałowym sprowadza się właśnie do tej zależności. Zawężenie analizy 
tylko do jednego fragmentu rynku wynika z faktu, iż reformy pozostałych 
segmentów bądź nie zostały jeszcze rozpoczęte lub też ich rezultaty nie są 
wciąż zadawalające.  
 Obok rynku papierów wartościowych należy dodatkowo wymienić 
segment banków, segment ubezpieczeń oraz towarzystwa hipoteczne (banki 
hipoteczne). Spośród wymienionych, procesem prywatyzacji objęto jedynie 
banki, podczas gdy reformy ubezpieczeń dopiero stoją u progu dyskusji nad 
ich kształtem, a towarzystwa hipoteczne wciąż wydają się być tematem 
nierozumianym lub wyłączonym z polemik. Jeśli rynek kapitałowy osadzimy 
na czterech wymienionych filarach, to zupełnie oczywista staje się teza  
o ograniczonym wpływie procesu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 

                                                      
20 Zestawienia liczbowe obejmują faktycznie przedsiębiorstwa sprywatyzowane oraz banki. Ich liczba była 
jednak marginalna, do końca 1994 r. sprywatyzowano zaledwie trzy banki. 
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na rozwój całego rynku kapitałowego. Jego rozwój wymaga zmian 
systemowych,  
a w tym prywatyzacji we wszystkich wymienionych obszarach. Wówczas 
będzie on spełniał swoje funkcje prowadząc do sprawnej transformacji 
oszczędności  
w inwestycje.  
 Reformę systemu bankowego w Polsce rozpoczęto w 1989 r.  
W tym roku przyjęto ustawę Prawo bankowe, stworzono dwuszczeblowy 
system bankowy w którym NBP pełni typowe funkcje banku centralnego.  
W omawianym roku utworzono na bazie NBP dziewięć banków 
komercyjnych. Tym samym stworzono podstawy do reformy sektora 
bankowego w warunkach dominacji na rynku kredytowym banków 
państwowych. Spośród dziewięciu wydzielonych z NBP banków 
komercyjnych do końca 1994 r. sprywatyzowano zaledwie trzy (WBK - 1992, 
BSK - na przełomie 1993/1994 oraz BPH - na przełomie 1994/1995), a w 
następnych latach planowane jest sprywatyzowanie kolejnych czterech. 
Tempo prywatyzacji banków podobnie jak i przedsiębiorstw państwowych 
trudno przyjąć jako zadawalające. W omawianym okresie na brak sprawnego 
systemu pośrednictwa finansowego21, nakładała się wolno postępująca 
prywatyzacja. W tych warunkach funkcje rynku kapitałowego  
w dużej mierze nie były realizowane. Jak się wydaje, dopiero dalsze reformy 
systemu bankowego połączone z odejściem od praktyki nadmiernego 
finansowania budżetu państwa przez banki wraz ze zwiększeniem udziału 
banków prywatnych w alokacji kapitału długoterminowego pozwolą na 
zmianę sytuacji.  
 Polityka gospodarcza praktycznie od początku 1990 nie docenia 
znaczenia banków hipotecznych (towarzystw hipotecznych) tak dla całej 
gospodarki jak i dla samego rynku kapitałowego. Jeśli wiadomo, że nie 
można stworzyć rynku kapitałowego w warunkach braku wyodrębnionego 
właściciela majątku rzeczowego, to tym bardziej nie sposób aby rozwijał się 
jeden z jego segmentów. Działalność banków hipotecznych wymaga przy tym 
nie tylko jasnego określenia własności ale również i sprawnego obrotu 
nieruchomościami. Droga do tego celu wiedzie nas bezpośrednio do 
reprywatyzacji i prywatyzacji majątku państwowego oraz niezbędnych w tym 
przypadku usprawnień  
                                                      
21W latach 1989-1994 segment banków nie prowadził do efektywnej transformacji oszczędności w 
inwestycje. W pierwszym fazie liberalizacji tj. do końca 1991 znaczna częśc kredytów okazała się 
nieściągalna, wadliwą okazała się alokacja kradytów, narastał efekt złych długów. Główną przyczyną 
narastania złych długów był wówczas brak odpowiednich środków prewencyjnych oraz konkurencji ze 
strony silnych banków prywatnych. Natomiast w drugim okresie po zmianie regulacji, sektor banków silnie 
ograniczył akcję kredytową dla przedsiębiorstw, zwiększając bezpieczne lokaty w papiery wartościowe 
emitowane przez państwo. Tym samym banki zamiast finasować restrukturyzację i rozwój gospodarki 
faktycznie finansują budżet państwa. Więcej na ten temat S. Kubielas “Inwestycje i rynek kapitałowy; 
znaczenie przeobrażeń instytucjonalnych” w: “Między państwem a rynkiem Dylematy polityki gospodarczej 
Polski, M. Okólski (red. naukowy), 1994. 
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w sądownictwie. Niestety trwające od wielu lat dyskusje nad reprywatyzacją 
pomijają to zagadnienie, a same mają charakter czysto polityczny. Stąd trudno 
jest przewidzieć kiedy i jakie rozwiązania zostaną przyjęte. 
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Załącznik nr 1.     Proces prywatyzacji podstawowe dane. 
 
 
 Tablica nr 1 

Depozyty złotowe i dolarowe na rachunkach bankowych 
   1991 1992 1993 1994 

                                               w mln złotych 
Depozyty złotowe na rachunkach bankowych 14036,07 23117,88 29851,36 49222,50 
Depozyty walutowe na rachunkach bankowych 6448,43 10191,62 16090,70 22058,70 
Suma depozytów złotowych i walutowych 20484,50 33309,50 45942,06 71281,20 
Źródło: Rocznik statystyczny 1994, GUS, Warszawa 1994, Biuletyn statystyczny  nr 1, GUS, Warszawa 
 1994, zestawienie własne. 
 
 
 Tablica nr 2 

Produkt Krajowy Brutto (ceny bieżące) 
 1991 1992 1993 1994 

w mln złotych 
Produkt Krajowy Brutto 80882,90 114944,20 155780,00 201170,00 

* szacunek  za L. Zienkowski Wybrane problemy sytuacji gospodarczej w I półroczu 1994, prognoza  PKB 
 na pierwsze półrocze 1995, ZBSE GUS, Warszawa 1995, zeszyt nr 12. 
Źródło: Rocznik statystyczny 1994, GUS, Warszawa 1994. 
 
 
   Tablica nr 3 

Kapitalizacja na rynku obligacji* w mln zł 
Lata  1992 1993 1994 

Kapitalizacja 11,00 2417,70 5128,69 
* Kapitalizacja na koniec roku. 
Źródło: Szacunek oparty na danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy  Papierów 
 Wartościowych. 
 
 
  Tablica nr 4 

Kapitalizacja giełdy dla rynku podstawowego i równoległego mln zł 
 1991 1992 1993 1994 

Rynek podstawowy 79,20 306,60 1962,00 8928,00 
Rynek równoległy   21,07 191,54 
Sum 79,20 306,60 1983,07 9119,54 
 
UKGwPKB 0,10 0,27 1,27 4,53 

 UKGwO 0,39 0,92 4,32 12,79 
UKGwPKG - udział kapitalizacji giełdy w PKB 
UKGwO - udział kapitalizacji giełdy w oszczędnościach (suma depozytów złotowych i walutowych 
 podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych). 
 
Źródło: Rocznik statystyki giełdowej, Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa 1994, obliczenia 
 własne. 
 
 



 

    Tablica nr 5 
Kapitalizacja giełdy dla rynku akcji i obligacji* 

w mln złotych 
 1991 1992 1993 1994 

Rynek podstawowy 79,20 306,60 1962,00 8928,00 
Rynek równoległy   21,07 191,54 
Rynek obligacji   11,00 2417,70 5128,69** 
Sum  79,20 317,60 4400,77 14248,23 
UKGwPKB  0,10 0,28 2,82 7,08 
UKGwO 0,39 0,95 9,58 19,99 
*Dla ryknu akcji przyjęto średnią kapitalizację w roku, dla rynku obligacji kapitalizację na koniec roku. 
**Dane szacunkowe obliczone na podstawie informacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 
 oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 
UKGwPKB - udział kapitalizacji giełdy w PKB. 
UKGwO - udział kapitalizacji giełdy w oszczędnościach (suma depozytów złotowych i walutowych 
 podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych). 
 
Źródło: Rocznik Statystyki Giełdowej 1994, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 
 1994, obliczenia własne.  
 
 
     Tablica nr 6 

Inwestycje) 
w mln złotych 

 1990 1991 1992 1993 1994 
Ogółem (ceny bieżące) 11581,01 16883,71 20159,74 24715,87 33728,4 

Dynamika, rok poprzedni =100  145,79 119,40 122,60 136,46 

Dynamika, (ceny stałe)  
rok poprzedni =100 

 
89,9 

 
95,9 

 
100,4 

 
102,3 

 
107,1 

Źródło: Rocznik statystyczny 1994, Mały rocznik statystyczny 1995, GUS, obliczenia własne. 
 
     Tablica nr 7 

Oszczędności 
w mln złotych 
1990 1991 1992 1993 1994 

Ogółem 14325,00 20484,50 33309,50 45942,06 71281,20 

Dynamika ( rok poprzedni =100) 147,00 162,61 137,92 155,15 

Źródło: Rocznik statystyczny 1994, Mały rocznik statystyczny 1995, GUS, obliczenia własne. 
 
 

Tabela nr 8 
Spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

(statystyka dla rynku podstawowego) 
 1991 1992 1993 1994 Ogółem w 1994  
Liczba spółek  9 7 5 15 36 
       w tym z prywatyzacji 9 5 5 11 30 
Źródło: Rocznik Statystyki Giełdowej 1994, Giełda Papierów Wartościowych w  Warszawie, Spółki 
 sprywatyzowane w trybie oferty publicznej, MPW, zestawienie własne. 



Załącznik nr 2       Wykresy obrotów i kapitalizacji 

Wykres nr 1 
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Wykres nr 3 

 KAPITALIZACJA GIEŁDY (w mln zł)
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ZZaałłąącczznniikk  nnrr  33        LLiissttaa  ssppóółłeekk  sspprryywwaattyyzzoowwaannyycchh  
  ((wwgg..  ddaattyy  sspprrzzeeddaażżyy))  

  
  
11      9900..1100..1155    ""KKRROOSSNNOO""  SSAA,,  HHuuttaa  SSzzkkłłaa,,  KKrroossnnoo  
  OOff..  ppuubbll..--  5500%%  aakkccjjii;;    PPBBRR--1100,,44%%  aakkccjjii  
  RRaazzeemm  wwyyeemmiittoowwaannoo  22..220000..000000  aakkccjjii..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1166..0044..11999911    
  
22      9900..1100..1166    ""PPRRÓÓCCHHNNIIKK""  SSAA,,  ŁŁóóddźź  
  OOff..  ppuubbll..--  1100%%  aakkccjjii..  RRaazzeemm  wwyyeemmiittoowwaannoo  11..550000..000000  aakkccjjii..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1166..0044..11999911    
  
33      9900..1100..1199      ZZ--DDYY  MMIIĘĘSSNNEE  SSPP..  ZZ  OO..OO..,,  IInnoowwrrooccłłaaww  
  110000%%  uuddzziiaałłóóww  ssppóółłkkaa  pprraaccoowwnniicczzaa  //  11000000  aakkccjjii  pprraaccoowwnniiccyy,,  44000000    
  mmeenneeddżżeerroowwiiee//..  
  
44      9900..1111..0077    ""EEXXBBUUDD""  SSAA,,  KKiieellccee    
  OOff..  ppuubbll..--  4455%%  aakkccjjii..  PPrraaccoowwnniiccyy  220000  ttyyss..  aakkccjjii,,  mmeenneeddżżeerroowwiiee  117755  ttyyss..  aakkccjjii..    
  RRaazzeemm  wwyyeemmiittoowwaannoo  11  mmllnn..  aakkccjjii..  IInnwweessttoorr  zzaaggrr..  IITTII  //UUSSAA//--  1177,,55  %%  aakkccjjii..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1166..0044..11999911  
  
55      9900..1111..0077    ""TTOONNSSIILL""  SSAA,,  WWrrzzeeśśnniiaa  
  OOff..  ppuubbll..--  5500%%  aakkccjjii,,  iinnwweesstt..  kkrraajj..--2200%%  aakkccjjii  //pprraaccoowwnniiccyy//..  RRaazzeemm  wwyyeemmiittoowwaannoo  
    11..55  mmllnn..  aakkccjjii  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1166..0044..11999911  
  
66..    9900..1111..2211    ""KKAABBLLEE""  SSAA,,  CCzzeecchhoowwiiccee  kk//KKaattoowwiicc      
  OOff..  ppuubbll..  8833%%  aakkccjjii,,  pprraaccoowwnniiccyy--  1100%%  aakkccjjii..  RRaazzeemm  wwyyeemmiittoowwaannoo  11  mmllnn..  aakkccjjii  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1166..0044..11999911  
  
77      9911..0022..1166    BBEELLOOIITT  ""FFAAMMPPAA""  SSAA,,  wwoojj..  jjeelleenniiooggóórrsskkiiee    
  8800%%--  iinnww..  zzaaggrr..  BBeellooiitt  CCoorrpp..  //UUSSAA//..  
  
88      9911..0044..2277    WWAALLCCOOWWNNIIAA  MMEETTAALLII  ""DD..  NNOORRBBLLIINN""  SSAA,,  WWaarrsszzaawwaa    
  8800%%  --  iinnww..  kkrraajj..  ""UUnniivveerrssaall..  
  
  99    9911..0055..2200    ""SSWWAARRZZĘĘDDZZ""  SSAA,,  SSwwaarrzzęęddzz  kk//PPoozznnaanniiaa    
  OOff..  ppuubbll..  7700%%  aakkccjjii;;    WWaarrttaa--  1133,,88%%  aakkccjjii,,  IIFFCC--33%%  aakkccjjii..  
    RRaazzeemm  wwyyeemmiittoowwaannoo  22    mmllnn..  aakkccjjii  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  2255..0066..11999911  
  
1100      9911..0055..2233    PPHHIILLIIPPSS  LLIIGGHHTTIINNGG  PPOOLLAANNDD  //PPOOLLAAMM--PPIIŁŁAA//  SSAA,,  PPiiłłaa    
  6666..66%%  aakkccjjii  iinnww..  zzaaggrr..  PPhhiilliippss  LLiigghhttiinngg  SS..AA..//HHoollaannddiiaa//  
  
1111      9911..0066..1177      LLEEVVEERR  PPOOLLSSKKAA  SSAA    //PPOOLLLLEENNAA  BBYYDDGGOOSSZZCCZZ//    
  8800%%  aakkccjjii::  UUNNIILLEEVVEERR//  ff--mmaa  hhoolleennddeerrsskkoo--aannggiieellsskkaa//..  
  
  
  



1122      9911..0066..2299    ""WWOOLLCCZZAANNKKAA""  SSAA,,  ŁŁóóddźź    
  OOff..  ppuubbll..--6644%%  aakkccjjii;;  BBaannkk  KKrreeddyyttoowwoo--HHaannddlloowwyy  1188,,33  %%  aakkccjjii..  RRaazzeemm    
  wwyyeemmiittoowwaannoo  11,,55  mmllnn..  aakkccjjii  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1166..0077..11999911  
  
1133      9911..0077..0088      HHUUTTAA  SSZZKKLLAA  GGOOSSPPOODDAARRCCZZEEGGOO  ""IIRREENNAA""  SSAA,,  IInnoowwrrooccłłaaww    
  OOff..  ppuubbll//  --  4400%%  aakkccjjii;;  iinnww..  kkrraajj--  MMiinneexx::  3377,,55  %%  ++  2255%%  aakkccjjii..  RRaazzeemm    
  wwyyeemmiittoowwaannoo  445500  ttyyss..  aakkccjjii..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  3300..0011..11999922  
  
1144      9911..0077..1100      PP--SSTTWWOO  BBUUDDOOWWNN..  IINNŻŻ..  II  KKSSZZTT..  ŚŚRR..""EEKKOOMMEELL""    
            SSpp..zz  oo..oo..  SSuulleecchhóóww,,  wwoojj..  zziieelloonnooggóórrsskkiiee  
  8800%%  iinnwweessttoorr  kkrraajjoowwyy..  
  
1155      9911..0077..1100..  ""BBUUDDOOKKOORR""    SSAA,,      WWaarrsszzaawwaa  
  8800%%  aakkccjjii--  BBuuddookkoorr  SS..AA..  WWaarrsszzaawwaa..  RRaazzeemm  wwyyeemmiittoowwaannoo  666600  ttyyss..  aakkccjjii  
  
1166      9911..0077..2200    ZZ--DDYY  PPIIWWOOWWAARRSSKKIIEE  WW  ŻŻYYWWCCUU  SSAA,,  ŻŻyywwiieecc    
  OOff..ppuubbll--  7777%%  aakkccjjii,,  IInnvveessccoo--  1100%%  aakkccjjii,,  BBaannkk  KKHH  --  1100  %%  aakkccjjii..  RRaazzeemm  
    wwyyeemmiittoowwaannoo  22  mmllnn..  aakkccjjii..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  2244..0099..11999911  
  
1177      9911..0077..3311    KKOOSSZZAALLIIŃŃSSKKIIEE  ZZ--DDYY  PPIIWWOOWWAARRSSKKIIEE  SSAA    
  3300%%  aakkccjjii  --  AAMMSS  AAnnllaaggeenn  PPllaannuunngg  GGmmbbHH  //NNiieemmccyy//..  
  
1188      9911..0088..2222    EE..WWEEDDEELL  --  ZZ--DDYY  PPRRZZEEMM..  CCUUKK..  SSAA,,  WWaarrsszzaawwaa    
  OOff..  ppuubbll..--  2200%%  aakkccjjii;;  IInnww..  zzaaggrr..  PPeeppssiiccoo  //UUSSAA//--  4400%%  aakkccjjii..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  2266..1111..11999911  
  
1199      9911..0088..2233      ZZ--DDYY  PPRRZZEEMMYYSSŁŁUU  ZZIIEEMMNNIIAACCZZAANN..  ""PPOOLLBBAAFF""  SSAA,,    
  GGłłóówwnnoo  kk//ŁŁoowwiicczzaa  
  8800%%  aakkccjjii  iinnww..  zzaaggrr..  BBaassiicc  AAmmeerriiccaann  FFooooddss  //UUSSAA//..  
  
2200      9911..0088..2277      FF--KKAA  AAPPAARRAATTUURRYY  II  UURRZZĄĄDDZZEENN  ""FFAAMMEETT""  SSAA    
  KKęęddzziieerrzzyynn,,  wwoojj..  ooppoollsskkiiee    
  8800%%  aakkccjjii--  iinnww..  kkrraajj..  IInnvveesstt--MMeett..  SSpp..  zz  oo..oo..    
  
2211      9911..0099..0022      ""MMOOSSTTOOSSTTAALL--WWAARRSSZZAAWWAA""  SSAA,,  WWaarrsszzaawwaa    
  7700%%  aakkccjjii  --iinnww..  kkrraajj..  ""EELLEEKKTTRRIIMM""..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1144..1100..11999933  
  
2222      9911..0099..2266      FFIIRRMMAA  HHAANNDDLLOOWWAA  ""KKRRAAKK--CCHHEEMMIIAA""  SSAA,,  KKrraakkóóww    
  2288..22%%  aakkccjjii--  iinnww..  zzaaggrr..  HHEEAANN,,  2222..88%%  aakkccjjii--  iinnwweessttoorr  kkrraajjoowwyy..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  2288..0077..11999944  ((rryynneekk  rróówwnnoolleeggłłyy))  
  
2233      9911..1100..0011      KKOOMMUUNNAALL..PP--SSTTWWOO  RROOBB..IINNŻŻ..  ""KKAAPPRRIINNŻŻ""  SSPP..  ZZ  OO..OO..,,  BByyddggoosszzcczz    
  8800%%  uuddzz..  AAnnnneexx  --  iinnwweessttoorr  kkrraajjoowwyy..  
  
2244      9911..1100..3311      SSTTOOŁŁEECCZZNNEE  ZZ--DDYY  CCHHEEMMIIII  GGOOSSPP..""PPOOLLLLEENNAA""  SSAA,,  NNoowwyy  DDwwóórr    
  8800%%  aakkccjjii  iinnwweessttoorr  zzaaggrraanniicczznnyy  JJoohhnn  AA..  BBeenncckkiisseerr  GGmmbbHH  //NNiieemmccyy..  
2255      9911..1111..2277    ""KKRRAAKKBBUUDD""  SSPP..  ZZ  OO..OO..,,  KKrraakkóóww    



  8800%%  uuddzz..--  mmeenneeddżżeerroowwiiee..  
  
2266      9911..1111..2277    ""TT  PP--SSTTWWOO  MMOODDEERRNN..PPRRZZEEMM..  MMAASSZZYYNN..""TTEECCHHMMAA""  
            SSpp..  zz  oo..oo..,,KKrraakkóóww    
  6600%%  uuddzz..--  iinnww..  zzaaggrr..  HHEEAANN,,  2200  %%  uuddzz..--  iinnwweessttoorrzzyy..  kkrraajjoowwii..  
  
2277      9911..1122..1122    OOKKOOCCIIMMSSKKIIEE  ZZ--DDYY  PPIIWWOOWWAARRSSKKIIEE  SSAA,,  OOkkoocciimm,,  wwoojj..  ttaarrnnoowwsskkiiee    
  OOff  ..  ppuubbll..--  6633%%..  RRaazzeemm  wwyyeemmiittoowwaannoo  22..880000..000000  aakkccjjii..//  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1133..0022..11999922  
  
2288      9911..1122..1166    RRAACCIIBBOORRSSKKIIEE  ZZ--DDYY  CCHHEEMMIIII  GGOOSSPP..""PPOOLLLLEENNAA""  SSAA    
  7722..3355%%  aakkccjjii--  iinnww..  zzaaggrr..  HHEENNKKEELL  //NNiieemmccyy//..  
  
  

SSPPÓÓŁŁKKII  SSPPRRZZEEDDAANNEE  WW  11999922  RROOKKUU  
  
  
2299      9922..0022..1133      ZZ--DDYY  PPRRZZEEMM..  OOWWOOCCOOWWOO--WWAARRZZYYWWNNEEGGOO  ""AALLIIMMAA""  SSAA,,  
  RRzzeesszzóóww    
  6600%%  aakkccjjii--  iinnww..  zzaaggrr..  GGEERRBBEERR  FFIINNAANNCCEE  CCOORRPP  //UUSSAA//..  
  
3300      9922..0022..1144    ZZ--DDYY  CCEEWWEEKK  PPRRZZĘĘDDZZAALLNNIICCZZYYCCHH  ""CCEETTEECCHH""  SSPP..  ZZ  OO..OO..  ŁŁóóddźź  
  8800%%  aakkccjjii--  iinnwweessttoorr  kkrraajjoowwyy..  
  
3311      9922..0033..2233    PPOOMMOORRSSKKIIEE  FF--KKII  MMEEBBLLII  SSPP..  ZZ  OO..OO..,,  BByyddggoosskkiiee    
  8800%%  uuddzz..--  iinnwweessttoorr  zzaaggrraanniicczznnyy..  KKaarrll--HHeeiinnzz  KKlloossee  SSiittzzmmeebbeellwweerrkkee  //NNiieemmccyy//..  
  
3322      9922..0033..3311    MMOOSSTTOOSSTTAALL  EEKKSSPPOORRTT  SSAA,,  WWaarrsszzaawwaa  
    OOff..  ppuubbll..--  4411  %%  aakkccjjii;;  iinnwweessttoorrzzyy..  zzaaggrraanniicczznnii  //NNiieemmccyy//  --  4400,,88%%  aakkccjjii..    
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  2288..0055..11999922  
  
3333      9922..0044..1155    FF--KKAA  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTOORROOWW  II  AAPPAARR..TTRRAAKKCCYYJJNNEEJJ  
    ""EELLTTAA""  SSpp..zz  oo..oo..,,  ŁŁóóddźź  
  5511%%  aakkccjjii--  iinnww..  sszzwwaajjccaarrsskkoo--  sszzwweeddzzkkii  AABBBB  PPaarrttiicciippaattiioonnss  LLttdd  
  
3344      9922..0055..2211    ZZAAKKŁŁAADD  EELLEEKKTTRROONNIIKKII  ""TTEELL--EEKKOO""  SSAA,,  WWrrooccłłaaww    
  8800%%--  iinnwweessttoorr  kkrraajjoowwyy..  
  
3355      9922..0066..1166    PPOOZZNNAANNSSKKIIEE  ZZ--DDYY  KKOONNCCEENNTTRRAATTOOWW  SSPPOOŻŻYYWWCCZZYYCCHH  ""AAMMIINNOO""    SSAA,,  
PPoozznnaańń    
  8800%%  aakkccjjii--  iinnww..  zzaaggrr..  CCPPCC  EEuurrooppee  GGrroouupp  LLttdd..  
  
3366      9922..0077..3311    FF--KKAA  PPAAPPIIEERRUU  ""MMAALLTTAA""  SSAA,,  PPoozznnaańńsskkiiee    
  8800%%  aakkccjjii--  iinnww..  zzaaggrr..  KKRROONNOOSSPPAANN  GGmmbbHH  //NNiieemmccyy//..  
  
  
3377      9922..0088..0066    CCIIEESSZZYYŃŃSSKKIIEE  ZZ--DDYY  KKAARRTTOONNIIAARRSSKKIIEE  SSAA,,  CCiieesszzyynn  
  8800%%  aakkccjjii  --  ff--mmaa  ""SSyynntteezzaa  CCMMCC"",,  sspp..  zz  oo..oo..  //kkrraajjoowwaa  zz    uuddzziiaałłeemm  kkaapp..  
    aauussttrriiaacckkiieeggoo//..  
  



3388      9922..0088..1100    ZZ--DDYY  CCEELLUULLOOZZOOWWOO--PPAAPPIIEERRNNIICCZZEE  SS..AA..,,KKwwiiddzzyyńń,,    
  8800%%  aakkccjjii--  iinnww..  zzaaggrr..  IInntteerrnnaattiioonnaall  PPaappeerr  CCoo  IInncc..//UUSSAA//  
  
3399      9922..0088..1122    BBRROOWWAARRYY  WWAARRMMIINNSSKKOO--MMAAZZUURRSSKKIIEE  OOLLSSZZTTYYNN  SSPP..  ZZ  OO..OO..  
  5533%%  uuddzz..--  iinnwweessttoorr  kkrraajjoowwyy  //PPoollsskkaa//,,  2277%%  PPBBRR..  
  
4400      9922..0088..1199    PPOORRCCEELLAANNAA  ""WWAAŁŁBBRRZZYYCCHH""  SSAA    
  7700%%  aakkccjjii--  iinnww..kkrraajj..  ""SS  aanndd  KK  HHoollddiinngg""  sspp..  zz  oo..oo..  //PPoollsskkaa//..    
  
4411    9922..0088..2277    RROOMMEEOO  SSPP..  ZZ  OO..OO..  ZZbbąąsszzyyńń,,  wwoojj..  zziieelloonnooggóórrsskkiiee  
  8800%%  uuddzz..--  iinnwweessttoorr  zzaaggrraanniicczznnyy  //NNiieemmccyy//..    
  
4422    9922..0099..0011    HHUUTTAA  SSZZKKŁŁAA  GGOOSSPPOODDAARRCCZZEEGGOO  ""RROOZZAALLIIAA""  SSPP..  ZZ  OO..OO..    RRaaddoommsskkoo,,  wwoojj..  
ppiioottrrkkoowwsskkiiee  
  8800%%  uuddzz..--  iinnww..  kkrraajj..  PPrrzzeeddss..  HHZZ  ""MMiinneexx""  SSpp..  zz  oo..oo....  
  
4433    9922..0099..2233    BBIIUURROO  SSTTUUDDIIOOWW  II  PPRROOJJ..SSŁŁUUZZBBYY  ZZDDRROOWWIIAA  PPRROOAAMMEEDD    
  SSPP..ZZ  OO..OO..,,  WWaarrsszzaawwaa  
  8800%%  uuddzz..--  ff--mmaa  ""BBaattaaxx""  //ppoollsskkoo  --  hhoolleennddeerrsskkaa//SSpp..  zz  oo..oo  
  
4444      9922..1100..0099    FF--KKAA  NNAARRZZĘĘDDZZII  CCHHIIRRUURRGGIICCZZNNYYCCHH  ""CCHHIIFFAA""  SSPP..  ZZ  OO..OO..    
  NNoowwyy  TToommyyśśll,,  wwoojj..  ppoozznnaańńsskkiiee  
  8800%%  uuddzz--  iinnww..  zzaaggrr..  kkoonncceerrnn  ""AAeessccuullaapp""  AAGG  //NNiieemmccyy//..  
  
4455      9922..1111..1166    BBYYDDGGOOSSKKIIEE  FFAABBRRYYKKII  MMEEBBLLII  SSAA,,  BByyddggoosszzcczz  
    5500%%  ii  11  aakkccjjaa  ddllaa  iinnww..  zzaaggrr..  ff--mmyy  SScchhiieeddeerr  TTrraaddiinngg  GGmmbbHH  &&  CCoo  //NNiieemmccyy//..  
  
4466      9922..1111..1166    ""TTEELLFFAA""  SSAA,,  BByyddggoosszzcczz    
  8800%%  aakkccjjii--  iinnww..  zzaaggrr..  kkoonncceerrnn  AATT  &&  TT  NNSSII  //UUSSAA//..  
  
4477      9922..1111..2299    PPWWNN  SSPP..  ZZ  OO..OO..,,  WWaarrsszzaawwaa    
  5511%%  uuddzz..--  iinnwweessttoorr  zzaaggrraanniicczznnyy  LLuuxxeemmbbuurrgg  CCaammbbrriiddggee  HHoollddiinngg  GGrroouupp..  
  
4488      9922..1122..0088    ŁŁÓÓDDZZKKIIEE  ZZAAKKŁŁAADDYY  WWYYRROOBBÓÓWW  MMEETTAALLOOWWYYCCHH    
  ""WWIIZZAAMMEETT""  SSAA,,  ŁŁóóddźź      
  8800%%  aakkccjjii--  iinnww..  zzaaggrr..  kkoonncceerrnn  ""GGiilllleettttee  GGrroouupp""  //UUSSAA//..  
  
4499    9922..1122..1111    ZZAAKKŁŁAADDYY  TTŁŁUUSSZZCCZZOOWWEE  ""OOLLMMEEXX""  SSPP..ZZ  OO..OO..,,KKaattoowwiicckkiiee  
  7700%%  uuddzz..  --iinnww..  zzaaggrr..  kkoonncceerrnn  ""UUnniilleevveerr""//  WW..  BBrryytt..--  HHoollaannddiiaa//((MMaarrggaa  BB..VV))..    
  
5500    9922..1122..1177      MMIIKKOOŁŁOOWWSSKKAA  FF--KKAA  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTOORRÓÓWW    
  ""MMEEFFTTAA""  SSPP..  ZZ  OO..00..,,  MMiikkoołłóóww,,  wwoojj..  kkaattoowwiicckkiiee  
  5511%%  uuddzz..--  AAEEGG  AAGG  //NNiieemmccyy//  ii  99%%  ""EElleekkttrriimm""  SS..AA..    
  
  
  
  
  
  
  



SSPPÓÓŁŁKKII  SSPPRRZZEEDDAANNEE  WW  11999933  RROOKKUU..  
  
5511      9933..0011..1122  RRAACCIIBBOORRSSKKAA  FFAABBRRYYKKAA  KKOOTTŁŁÓÓWW    ""RRAAFFAAKKOO""  SSpp..zz  oo..oo..    
  5500%%  uuddzziiaałłóóww--  iinnww..  kkrraajj..--  ssppóółłkkaa  pprraaccoowwnniicczzaa  ""RRaaffaakkoo"",,  55%%  uuddzziiaałłóóww  kkiieerroowwnniiccttwwoo,,    2255%%  
uuddzziiaałłóóww    SSkk..  PP..  zz  zzaammiiaarreemm    sspprrzzeeddaażżyy  aakkccjjii  ww  ooff..  ppuubbll..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  0077..0033..11999944  
  
5522      9933..0011..2211    FF--KKAA  KKOOTTŁŁÓÓWW  PPRRZZEEMMYYSSŁŁOOWWYYCCHH  ""FFAAKKOOPP""  SSpp..  zz  oo..oo..  
  SSoossnnoowwiieecc    
  8800%%  uuddzz..--  iinnww..  zzaaggrr..  AA..  AAhhllssttrroomm  CCoorrpp..  //FFiinnllaannddiiaa//..WW  lluuttyymm  11999933  rr..  ff--mmyy    MMaarruubbeennii  CCoorrpp..  
ooff  TTookkiioo,,  EElleekkttrriimm  ii  CCNNIIMM  ((CCoonnssttrruuccttiioonnss  IInndduussttrriiaalllleess  ddee  llaa    MMeeddiitteerrrraannaaee)),,  PPaarriiss,,  zzaakkuuppiiłłyy  ppoo  99..66  %%  
aakkccjjii  AAhhllssttrroomm  FFaakkoopp  kkaażżddaa..    
  
5533      9933..0011..2222    ZZAAKKŁŁAADDYY  WWYYRROOBBÓÓWW  SSAANNIITTAARRNNYYCCHH  ""KKOOŁŁOO""  SSpp..  zz  oo..oo..,,  
  KKoołłoo  8800%%  uuddzz..--  iinnwweessttoorr  zzaaggrraanniicczznnyy  ""SSaanniitteecc""  LLttdd..  OOYY  //FFiinnllaannddiiaa//..  
  
5544      9933..0022..1155    BBIICCKK  SSAA--KKIIEELLEECCKKIIEE  PPRRZZEEDDSS..  BBUUDDOOWW..  PPRRZZEEMM..,,  KKiieellccee  
  6655%%  aakkccjjii--  iinnww..  kkrraajj..  MMoossttoossttaall  EExxppoorrtt  SSAA..  
  
5555      9933..0022..1166    ZZAAKKŁŁAADDYY  OODDZZIIEEŻŻOOWWEE  ""DDEELLIIAA""  SSAA,,  ZZaammoośśćć  
  8800%%  aakkccjjii--  iinnww..  kkrraajj..  MMoossttoossttaall--EExxppoorrtt  SS..AA..  
  
5566      9933..0033..1122    PPOOLLGGRRAAPPHH  SSAA,,  NNoowwyy  SSąącczz  
  8800%%  aakkccjjii--  iinnww..  kkrraajj..--  BBaannkk  HHaannddlloowwyy  WW--wwaa..  
  
5577      9933..0033..1199    ""PPOOLLLLEENNAA""  WWRROOCCŁŁAAWW  SSAA  
  8800%%  aakkccjjii--  iinnww..  zzaaggrr..  ff--mmaa  CCuussssoonnss  GGrroouupp  LLttdd..  //WW..  BBrryyttaanniiaa..//  
    
5588      9933..0033..3300    PPZZTT  TTEELLKKOOMM  SS..AA..,,  WWaarrsszzaawwaa  
  8800%%  aakkccjjii--  iinnww..  zzaaggrr..  AALLCCAATTEELL  SSEESSAA  SSAA  //HHiisszzppaanniiaa//..  
  
5599      9933..0033..3300    TTEELLEETTRRAA  SS..AA..  PPoozznnaańń  
  
6600      9933..0033..3311    ZZPPCC  ""OOLLZZAA""  SS..AA..    CCiieesszzyynn,,  wwoojj..  bbiieellsskkoo--bbiiaallsskkiiee  
  8800%%  aakkccjjii--  iinnww..  zzaaggrr..  HHuuddssoonn  CCoommmmeerrcciiaall  CCoorrpp..  
  
6611      9922..0088..0077  ((UUmmoowwaa))PPRRZZEEDDSS..PPRRZZEEMM..MMIIĘĘSSNNEEGGOO  ""OOPPOOLLEE""  SS..AA..  
    5555%%  aakkccjjii--  PPeenneetteexx  EExxppoorrtt  IImmppoorrtt  GGmmbbHH  &&  CCoo  KKGG  //AAuussttrriiaa//..  
  
6622      9933..0044..0066    HHUUTTAA  SSZZKKŁŁAA  ""BBIIAAŁŁYYSSTTOOKK"",,  SSPP..  ZZ  OO..OO,,  BBiiaałłyyssttookk  
  8800%%  uuddzz..--  iinnww..  zzaaggrr..::  ppoo  11//33  ddllaa::  EEuurroo  --  IInntteerrccoommmmeerrccee  //LLiieecchhtteennsstteeiinn//,,  GGllaassss    
  EEcckkeerrttyy  GGmmbbHH  //NNiieemmccyy//,,SSoozzzziilllluummiinnaazziioonnee  SSrrll  //WWłłoocchhyy//..  
  
6633      9933..0044..1199    ZZPPOO  ""BBYYTTOOMM""  SS..AA..  
  3300%%  aakkccjjii--  iinnww..  BBaannkk  HHaannddlloowwyy  SSAA  //PPoollsskkaa//..  
      
6644      9933..0055..1155    PPOOLLIIFFAARRBB  CCIIEESSZZYYNN  SS..AA..  
  OOff  ppuubbll..  22,,448888,,000000  aakkccjjii..  ..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1177..0055..11999933  
  



6655      9933..0055..2266    BBOOBBOO  SS..AA..,,  ZZAAKKŁŁAADDYY  PPRRZZEEMM..  OODDZZIIEEZZOOWWEEGGOO,,    
  PPiillaawwaa  GGóórrnnaa,,  wwoojj..  wwaałłbbrrzzyysskkiiee    
  8800%%  aakkccjjii--MMOONNTTAANNAA  GGmmbbHH  //NNiieemmccyy//  
  
6666      9933..0066..0077    SSOOKKOOŁŁOOWWSSKKIIEE  ZZAAKKŁŁAADDYY  MMIIĘĘSSNNEE  SSAA,,  SSookkoołłóóww  PPooddllaasskkii  
  OOffeerrttaa  ppuubbll..  11..005500..0000  aakkccjjii==  6600%%  kkaappiittaałłuu  aakkcc..  ssppóółłkkii..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1100..008811999933  
  
6677      9933..0066..0077    ZZPPOO  VVIISSTTUULLAA  SSAA,,  KKrraakkóóww  
  OOffeerrttaa  ppuubbll..  665500..000000  aakkccjjii..    KKaapp..  aakkcc..  ss--kkii--  110000  mmlldd..  zzłł..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  3300..0099..11999933  
  
6688      9933..0066..0088    HHYYDDRROOTTRREESSTT  SS..AA..  PPBBHH,,  KKrraakkóóww  
  7700  %%  aakkccjjii  nnaabbyyllii::  PPoolliisshh  AAmmeerriiccaann  EEnntteerrpprriissee  FFuunndd  //2211,,77%%  aakkccjjii//,,  PPoolliisshh  PPrriivvaattee    
  EEqquuiittyy  FFuunndd  II//2244,,55%%  aakkccjjii//,,  PPoolliisshh  PPrriivvaattee  EEqquuiittyy  FFuunndd  IIII  //2233,,88%%  aakkccjjii//..  1100%%    
  aakkccjjii  zzaaooffeerroowwaannoo  GGrruuppiiee  ZZaarrzząąddzzaajjąącceejj..  
  
6699      9933..0066..1144    ""  SSKKAAWWIINNAA""  SS..AA..--CCrraakk--KKooffffeeee,,  SSkkaawwiinnaa  
  8800%%  aakkccjjii  ff--mmaa  BBaahhllsseennss  KKGG//NNiieemmccyy//  
  
7700      9933..0066..2211      HHAARRTTWWIIGG  SSPP..ZZ  OO..OO..,,  GGddaańńsskk  
  7700%%  uuddzz..  AATTLLAANNTTIICCOO--TTRRAANNSS--EEXX,,//ppoollsskkoo  --  nniieemmiieecckkaa//,,  1100%%    CCIIEECCHH  SSpp..  zz  oo..oo..    
  
  
7711      9933..0066..2222    SSZZCCZZEECCIIŃŃSSKKII  PPRRZZEEMMYYSSŁŁ  DDRRZZEEWWNNYY,,  SS..AA..  
  8800%%  aakkccjjii  ff--mmaa  SSwweeddwwoooodd  PPoolleenn,,  FFuupprriinn  HHoollddiinngg  IIII  BBVV..  
    
7722      9933..0066..2244    JJUUWWEENNIIAA  SSpp..ZZ  OO..OO..,,  CCiieesszzyynn  
  8800%%  uuddzz..  nnaabbyyłłyy  ppoollsskkiiee  ssppóółłkkii  IIMMPPUULLSS  SSpp..  zz  oo..oo..  ii  CCOONNSSIILLIIUUMM  SSpp..  zz  oo..oo..  
  
7733      9933..0066..2288    PPOOLLAAMM  SSUUWWAAŁŁKKII  SSPP..  ZZ..  OO..OO..  
  8800%%  uuddzz..  ffiirrmmaa  LLIITTRRAA  SS..AA..RR..LL..  //FFrraannccjjaa//  
        
7744      9933..0066..2299    PPOONNAARR  ŻŻYYWWIIEECC  SS..AA..    
  2200%%  aakkccjjii  ddllaa  UULLTTRRAA  TTEECCHH  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  //HHoonngg  KKoonngg//  ii  5500%%  aakkccjjii    
  ++  11--  BBPPHH  SS..AA..  
  
7755      9933..0077..1133    OODDRRAA  SS..AA..,,  CCeemmeennttoowwnniiaa,,  OOppoollee  
  8800%%  aakkccjjii  ff--mmaa  MMIIEEBBAACCHH  PPRROOJJEECCTTGGEESSEELLLLSSCCHHAAFFTT  mmbbHH  //NNiieemmccyy//..      
  
7766      9933..0077..1155    EENNEERRGGOOAAPPAARRAATTUURRAA  SS..AA..  
  6600%%  aakkccjjii  PPoollsskkoo--  AAmm..  FFuunndduusszz  PPrrzzeeddss  ii  PPoolliisshh  EEqquuiittyy  FFuunndd,,  2200%%  PPBBRR..  OOppccjjaa  
    wwyykkuuppuu  aakkccjjii  pprrzzeezz  ggrruuppęę  mmeenneeddżżeerrsskkąą  55%%  oodd  PPBBRR,,  88,,2255%%  oodd  FFuunndduusszzóóww..  
  
7777      9933..0077..2222    GGÓÓRRAAŻŻDDŻŻEE  SS..AA..,,    
  3300%%  aakkccjjii  --iinnww..  CCBBRR  CCiimmeennttiieerriieess  //BBeellggiiaa//....  
  
7788      9933..0077..2222    SSTTRRZZEELLCCEE  OOPPOOLLSSKKIIEE  SSAA..  
  4422%%  aakkccjjii  CCBBRR  CCiimmeenntteerriieess  //BBeellggiiaa//..  
  
7799      9933..0088..1100    CCZZEERRSSKKIIEE  FFAABBRRYYKKII  MMEEBBLLII  SSPP..ZZ..OO..OO..  



  8800%%  uuddzz..  KKaarrll--HHeeiinnzz  KKlloossee  //NNiieemmccyy//..  
  
8800      9933..0088..1177    OOPPOOLLWWAAPP  SS..AA..,,  wwoojj..  ooppoollsskkiiee  
  5511%%  aakkccjjii--EElleekkttrriimm  SSAA  //PPoollsskkaa//,,  1199%%  --  BBaannkk  ZZaacchh,,  1100%%--  EElleekkttrroowwnniiaa  TTuurróóww..  
  
8811  9933..0088..2200  SSTTOOCCZZNNIIAA  SSZZCCZZEECCIINN  SS..AA..  
  5566,,66%%  aakkccjjii  --  BBaannkkii::  GGddaańńsskkii  SS..AA..,,  HHaannddlloowwyy  SS..AA..,,  PPBBRR  SSAA,,  PPKKOO  BBPP;;  1100%%      
  kkaaddrraa  mmeenneeddżżeerrsskkaa,,  3333%%  --  pprraaccoowwnniiccyy..  
  
8822      9933..0088..2233    ""PPOOLLMMEEAATT""  BBrrooddnniiccaa,,  SSpp..zz  oo..oo..,,  wwoojj..  ttoorruuńńsskkiiee  
  6600%%  uuddzz..--  iinnww..  iinnddyywwiidduuaallnnii  //556622  oossoobbyy  PPoollsskkaa//..  
  
8833      9933..0099..0022    AAGGNNEELLLLAA  SS..AA..,,  FF--kkaa  DDyywwaannóóww,,  wwoojj..  bbiiaałłoossttoocckkiiee..    
  5511%%  aakkccjjii--wwssppóóllnniiccyy  ss--kkii  ccyyww..  AAggnneellllaa  PPlluuss  SS..CC..//PPoollsskkaa//  
  
8844      9933..0099..0077    NNOOVVIITTAA  SS..AA..,,  FF--kkaa  DDyywwaannóóww,,  wwoojj..  zziieelloonnooggóórrsskkiiee  
  8800%%  aakkccjjii--  NNoovviittaa  HHoollddiinngg--zzaarrzząądd  NNoovviittyy  SSAA..//PPoollsskkaa//..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1166..1122..11999944  
  
8855      9933..0099..1177    JJAARROOSSŁŁAAWW  SS..AA..,,  HHuuttaa  SSzzkkłłaa,,  wwoojj..  pprrzzeemmyysskkiiee  
  3366%%  aakkccjjii--  ff--mmaa  OOwweennss  IIlllliinnooiiss  IInncc..  
8866      9933..0099..1177    BBRROOWWAARRYY  WWIIEELLKKOOPPOOLLSSKKII  SSAA,,  PPoozznnaańń  
  4400%%  aakkccjjii--    EEuurroo--AAggrroo  CCeennttrruumm//PPoollsskkaa//..  
  
8877      9933..0099..2211    BBYYDDGGOOSSKKAA  FFAABBRRYYKKAA  KKAABBLLII  SS..AA..  
  8800%%  aakkccjjii::  kkoonnssoorrccjjuumm  EELLEEKKTTRRIIMM  SSAA  II  BBaannkk  RRoozzwwoojjuu  EEkkssppoorrttuu  //  ooddppoowwiieeddnniioo::    6600%%  ii  
2200%%  aakkccjjii//;;  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1100..1100..11999944  
  
8888      9933..0099..2233    ZZWWUUTT  SSAA  ,,  WWaarrsszzaawwaa,,    
  8800%%  aakkccjjii::  SSIIEEMMEENNSS  AAGG  //  NNiieemmccyy//..  
  
8899      9933..0099..2233    EELLWWRROO  SSAA,,  WWrrooccłłaaww  //pp..  ZZWWUUTT//  
  
9900      9933..1100..0077    KKOOSSTTRRZZYYŃŃSSKKIIEE  ZZ--DDYY  PPAAPPIIEERRNNIICCZZEE,,  wwoojj..  ggoorrzzoowwsskkiiee  
  8800%%  aakkccjjii--TTRREEBBRRUUKK  AABB  //SSzzwweeccjjaa//..  
  
9911  9911      9933..1100..1111    ZZAAKKŁŁAADDYY  MMIIĘĘSSNNEE  ""PPOOZZMMEEAATT""  SS..AA..,,  PPoozznnaańń  
  5555%%  aakkccjjii  55  iinnwweessttoorroomm  //PPoollsskkaa//..  1100%%  ss--ccee  ""PPoozzmmeeaatt  --  BBiiss"",,  1100%%--  ss--ccee    
  PPoozzmmeeaatt--KKaaddrr,,  1155%%--ss--ccee  ""AAnniimmeexx""EExxppoorrtt  --  IImmppoorrtt,,  2211--  oossoobbyy  ffiizzyycczznnee,,55%%    
  SSkkaarrbb  PPaańńssttwwaa..  
  
9922    9933..1100..1144    FFAAMMOOTT  PPLLEESSZZEEWW  SSAA,,  wwoojj..  ppoozznnaańńsskkiiee  
  8800%%  aakkccjjii--ss--kkaa  AArrtt&&  FFoorrmm  VVeerrwwaallttuunnggssggeesseellllsscchhaafftt  mmbbHH  //NNiieemmccyy//..  
  
9933    9933..1100..1144    SSTTOOMMIILL  SSAANNOOKK,,  ZZ--ddyy  PPrrzzeemm..  GGuummoowweeggoo,,  wwoojj..  bbiieellsskkiiee  
  8800%%  aakkccjjii--  PPoollsskkoo--AAmmeerryykkaańńsskkii  FFuunndduusszz  PPrrzzeeddssiięębbiioorrcczzoośśccii  ii  PPoolliisshh  PPrriivvaattee    
  EEqquuiittyy  FFuunndd  II  ii  IIII,,  rreepprreezzeennttoowwaannyy  pprrzzeezz  ffiirrmmęę  EEnntteerrpprriissee  IInnvveessttoorrss..    
  
9944        9933..1111..2255  PPRREEFFAABBEETT--RRAAKKOOWWIICCEE  SSpp..  zz  oo..oo....  
            8800%%  uuddzziiaałłóóww--  iinnww..  BBaauuuunntteerrnneehhmmuunngg  uunndd  BBeettoonnwweerrkkee  LLoorreennzz  KKeessttiinngg      



  GGmmbbHH  &&  CCoo..KKGG..((NNiieemmccyy))..  
  
9955  9933..1111..2266    ""RREEMMAAKK""  SS..AA..  --  PPrrzzeeddssiięębbiioorrssttwwoo  MMooddeerrnniizzaaccjjii  UUrrzząąddzzeeńń      
  EEnneerrggeettyykkii,,  OOppoollee  
  7700%%  aakkccjjii  --  IInnww..kkrraajj..  ((EElleekkttrriimm  SS..AA..--  2277%%,,  RRaaffaakkoo  SS..AA..  --  2277%%,,  
  RReemmaakk--EEkkoo  SSpp..  zz  oo..oo..  --  1166%%)),,  2200%%  aakkccjjii  pprraaccoowwnniiccyy,,  55%%  aakkccjjii  kkiieerroowwnniiccttwwoo,,  
  55%%  SS..PP..    
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  2233..1111..11999944  
  
9966        9933..1122..0077    GGOOŚŚCCIICCIIŃŃSSKKAA  FFAABBRRYYKKAA  MMEEBBLLII  SSpp..zz  oo..oo..,,  wwoojj..  ggddaańńsskkiiee  
            8800%%  uuddzziiaałłóóww--    KKaarrll--HHeeiinnzz  KKlloossee  //NNiieemmccyy//..  
  
9977        9933..1122..1100    ZZMM  ZZAAMMEETT  SSAA..,,  TTaarrnnoowwsskkiiee  GGóórryy,,  KKaattoowwiicckkiiee  
            8800%%  aakkccjjii--ff--mmaa  MMOOSSTTOOSSTTAALL  EEXXPPOORRTT  SSAA  //PPoollsskkaa..//..  
  
9988  9933..1122..2277    ""PPIIOOTTRROOWWIICCEE""  SSpp..  zz  oo..oo..  --  KKooppaallnniiaa  ii  ZZaakkłłaaddyy  PPrrzzeettwwóórrcczzee      
  SSuurroowwccóóww    CChheemmiicczznnyycchh  ii  MMiinneerraallnnyycchh,,  wwoojj..  ttaarrnnoobbrrzzeesskkiiee  
  5555%%  uuddzziiaałłóóww  --  iinnwweessttoorr  ppoollsskkii..  
  
  

SSPPÓÓŁŁKKII  SSPPRRZZEEDDAANNEE  WW  11999944RR..  
  
  
9999  9944..0011..2244      RRAAFFAAKKOO    SS..AA..    
  OOffeerrttaa  ppuubblliicczznnaa  --  OOffeerroowwaannoo  337755  000000  aakkccjjii,,  sspprrzzeeddaannoo  337744..993300  aakkccjjii    
  ((2255%%  aakkccjjii))  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1177..0033..11999944  
  
110000  9944..0022..0044    GGOOLLEENNIIOOWWSSKKIIEE  FFAABBRRYYKKII  MMEEBBLLII  SSpp..  zz  oo..oo..  
  8800%%  uuddzziiaałłóóww  ((5555%%  uuddzziiaałłóóww  ffiirrmmaa  SStteeiinnhhooffff  ++  2255%%  uuddzziiaałłóóww  zzaarrzząądd  GGFFMM))  
  
110011  9933..1111..2244  SSEEFFAAKKOO  SSAA  SSęęddzziisszzoowwsskkaa  FFaabbrryykkaa  KKoottłłóóww  ((uummoowwaa  ppooddppiissaannaa    
  2244  lliissttooppaaddaa  11999933rr))    
  7700%%  aakkccjjii  --  iinnww..kkrraajjoowwyy  ((2288%%  AAsspprraa--SSeeffaakkoo  SSAA;;  2200%%  RRaaffaakkoo  SSAA;;    
  2222%%  PPoolliimmeexx  CCeekkoopp  SSpp..  zz  oo..oo..))  
  
110022  9944..0033..1155    ZZaakkłłaaddyy  PPrrzzeemmyyssłłuu  CCuukkiieerrnniicczzeeggoo  SSAANN    SS..AA..  ww  JJaarroossłłaawwiiuu  
  8800%%  aakkccjjii  --    bbrryyttyyjjsskkaa  ffiirrmmaa  UUnniitteedd  BBiissccuuiittss  --  MMccVViittiiee''ss..  
  
110033  9944..0044..2222    WWAARRTTAA  SS..AA..  KKoommbbiinnaatt  CCeemmeennttoowwoo--WWaappiieennnniicczzyy  DDzziiaałłoosszzyynn  
  SSIIEERRAADDZZKKIIEE  
  7755%%  aakkccjjii  --  iinnww..zzaaggrraann..  PPoolleenn  ZZeemmeenntt  BBeetteeiilliigguunnggssggeesseellllsscchhaafftt  mmbbHH      
  ((NNiieemmccyy))  
  
110044  9944..0044..2222    IINNDDUUKKTTAA  SS..AA..  FFaabbrryykkaa  MMaasszzyynn  EElleekkttrryycczznnyycchh  BBiieellsskkoo--BBiiaałłaa  
  8800%%  aakkccjjii  --  iinnww..ssttrraatteegg..  EELLEEKKTTRRIIMM  SS..AA..  
  
  
110055  9944..0044..2255    EELLWWOO  SSpp..  zz  oo..oo..  FFaabbrryykkaa  EElleekkttrrooffiillttrróóww  PPsszzcczzyynnaa  
  7755%%  uuddzziiaałłóóww  --  iinnww..kkrraajjooww..  kkoonnssoorrccjjuumm::  RRaaffaakkoo  SSAA  ii  PPoollsskkii  BBaannkk    



  RRoozzwwoojjuu  SSAA  ((5555%%  RRaaffaakkoo  ii  2200%%  PPBBRR))  
  
110066  9944..0055..1122  SSŁŁUUPPSSKKIIEE  FFAABBRRYYKKII  MMEEBBLLII  SSpp..  zz  oo..oo..  
  7755%%  uuddzziiaałłóóww  --  nniieemm..  ffiirrmmaa  SSFFMM  BBeetteeiilliigguunnggeenn  GGmmbbHH  ((hhoollddiinngg  SScchhiieeddeerr      
  MMoobbeell  GGrruuppppee))  
  
110077  9944..0055..1122    BBRROOWWAARR  SSZZCCZZEECCIINN  SSAA  
  5511%%  aakkccjjii  --  pp..  JJóózzeeff  AAddeellssoonn  
  
110088  9944..0055..2244    ""WWRROONNKKII""  FFAABBRRYYKKAA  KKUUCCHHNNII  SSpp..  zz  oo..oo..,,  wwoojj..  ppiillsskkiiee  
  8800%%  uuddzziiaałłóóww  --  iinnww..  ppoollsskkii  --  AAmmiiccaa  HHoollddiinngg  SS..AA..  ii  BBaannkk  HHaannddlloowwyy  SSAA  WW--wwaa  
  
110099  9944..0055..3311  ""LLUUBBAAWWAA""  SSpp..  zz  oo..oo..  ZZaakkłłaaddyy  KKoonnffeekkccjjii  TTeecchhnniicczznneejj    
  ww  LLuubbaawwiiee,,  wwoojj..  oollsszzttyyńńsskkiiee  
  5511%%  uuddzziiaałłóóww  --  iinnww..kkrraajjooww  ((ZZaarrzząądd  ZZKKTT  ""LLuubbaawwaa""))  
  
111100  9944..0066..0066  ""PPOOLLIIFFAARRBB  WWRROOCCŁŁAAWW""  SSAA  
  OOff..ppuubbll..  --  8800%%..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  0099..0088..11999944  
  
111111  9944..0066..1100    ""PPAAKKPPOOLL""  SS..AA..  PPrrzzeeddssiięębbiioorrssttwwoo  OOppaakkoowwaańń  ww  BBiiaałłyymmssttookkuu  
  wwoojj..  bbiiaałłoossttoocckkiiee  
  8800%%  aakkccjjii  --    ffiirrmmyy  ppooll--zzaaggrr..::  2244,,7722%%  aakkccjjii  ssppóółłkkii  PPoolliisshh--AAmmeerriiccaann  EEnntteerrpprriissee      
  FFuunndd;;  2277,,8822%%  aakkccjjii  PPoolliisshh  PPrriivvaattee  EEqquuiittyy  FFuunndd  II;;  2277,,4466%%  aakkccjjii  PPoolliisshh  PPrriivvaattee  
  EEqquuiittyy    
  
111122  9944..0066..1177  ""ZZRREEWW""  SSAA,,  ZZaakkłłaaddyy  RReemmoonnttoowwee  EEnneerrggeettyykkii  WWaarrsszzaawwaa  
  7755%%  aakkccjjii  --  iinnww..kkrraajj..::  2200%%  PPoolliimmeexx--CCeekkoopp  SSpp..  zz  oo..oo..;;  1199%%  FFaabbrryykkaa  KKoottłłóóww    
  RRaaffaakkoo  SS..AA..;;  1155%%  RRaaffaakkoo  SSpp..  zz  oo..oo..;;  1100%%  ZZrreeww--SSeerrvviiccee  SSpp..  zz  oo..oo..;;    
  1111%%  TTAABBEEXX  SS..AA....  
  
111133  9944..0066..2200  ""PPOOLLAAMM--SSzzcczzeecciinneekk""  SSAA,,  wwoojj..  kkoosszzaalliińńsskkiiee  
  8800%%  aakkccjjii  --  ffiirrmmaa  AAhhllssttrroommffoorreettaaggeenn  SSvveennsskkaa  AAkkttiieebboollgg  ((SSzzwweeccjjaa))  
  
111144  9944..0066..2288  ""PPOOLLAAMM  MMYYSSŁŁAAKKOOWWIICCEE""  SSpp..  zz  oo..oo..    wwoojj..  jjeelleenniiooggóórrsskkiiee  
  8800%%  aakkccjjii  --  TToowwaarrzzyyssttwwoo  HHaannddlloowwee  ""EElleekkttrriimm""  SSAA  
  
  111155  9944..0066..2288  JJEELLFFAA  SSAA    
  OOff..ppuubbll..  --  4400%%..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  0044..0077..11999944  
  
111166  9944..0066..2299  ""MMEEAATT""  SS..AA..  ZZaakkłłaaddyy  MMiięęssnnee  GGddyynniiaa  
  7755%%  aakkccjjii  --    ffiirrmmaa  ""  MM  vv  NN  HHoollddiinnggss""  SSAA  GGddyynniiaa  
  
111177  9944..0077..0088  ""TTEELLZZAASS""  SSpp..  zz  oo..oo..  SSzzcczzeecciinneekk  
  8800%%  uuddzziiaałłóóww  --  EElleekkttrriimm  SS..AA..  
  
  
111188  9944..0077..1144    ""EELLEEKKTTRROOMMOONNTTAAŻŻ""  SSpp..  zz  oo..oo..  WWaarrsszzaawwaa  
  7755%%  uuddzziiaałłóóww  --  MMoossttoossttaall--EExxppoorrtt  SS..AA..  
  



111199  9944..0077..1144  ""TTOORRPPOO  SS..AA..""  TToorruuńń  
  5511%%  aakkccjjii  ""TTOORR--MMEENN""  SSpp..  zz  oo..oo..,,  2299%%  aakkccjjii  ""EELLEEGGAANNTT  SS..AA..""  
  ppoozzoossttaałłee  2200%%  aakkccjjii  zzoossttaałłoo  zzaarreezzeerrwwoowwaannee  ddoo  wwyykkuuppiieenniiaa  ddllaa        
  pprraaccoowwnniikkóóww  
  
112200  9944..  0077..1144  ""DDRRUUMMEETT""  SS..AA..  FFaabbrryykkaa  LLiinn  ii  DDrruuttuu  
  5511%%  aakkccjjii  zz  zzoobbooww..  zzaakkuuppuu  ddaallsszzyycchh  2299%%  --  PPoozznnaańńsskkaa  GGrruuppaa  KKaappiittaałłoowwaa  SS..AA..  
  
112211  9944..0088..1199  ""RROOLLIIMMPPEEXX""  SS..AA..  
  ooffeerrttaa  ppuubbll..  1100%%  kkaappiittaałłuu  aakkccyyjjnneeggoo  ttjj..  339999..220000  aakkccjjii..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1188..1100..11999944  
  
112222  9944..0088..3311  ""SSTTAALLEEXXPPOORRTT""  SS..AA..    
  ooffeerrttaa  ppuubbll..  6600%%  aakkccjjii  ttjj..  55..000044..661188  aakkccjjii  oorraazz  
  660000..000000  aakkccjjii  ddllaa  cczzłłoonnkkóóww  ZZaarrzząądduu  ii  pprraaccoowwnniikkóóww  SSppóółłkkii..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  2266..1100..11999944  
  
112233  9944..0099..0055      FFiirrmmaa  OOppoonniiaarrsskkaa  ""DDĘĘBBIICCAA""    SS..AA..  
  OOff..ppuubbll..  4488,,77%%  aakkccjjii  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  2244..1111..11999944  
  
112244  9944..0099..0088    ""HHYYDDRROOBBUUDDOOWWAA  66""  SS..AA..  WWaarrsszzaawwaa  
  7700%%  aakkccjjii  BBiillffiinnggeerr  ++  BBeerrggeerr  BBaauuaakkttiieennggeesseellllsscchhaafftt  ((NNiieemmccyy))    
  ii  1100%%  aakkccjjii  PPoollsskkii  BBaannkk  RRoozzwwoojjuu  SS..AA..  
  
112255  9944..0099..2200    EELLEESSTTEERR  SS..AA..  ŁŁóóddźź  
  7755%%  aakkccjjii    TToowwaarrzzyyssttwwoo  HHaannddlloowwee  ""EElleekkttrriimm""  SS..AA..  
  
112266  9944..1100..0011    CCEENNTTRRAA  SS..AA..  PPoozznnaańń  
  7755%%  aakkccjjii  CCoommppaaggnniiee  EEuurrooppeeeennnnee  DD''AAccccuummuullaatteeuurrss  SS..AA..  ((CCEEAACC--FFrraannccjjaa))  
  
112277  9944..1100..2211    HHUUTTAA  SSZZKKŁŁAA  OOKKIIEENNNNEEGGOO    KKUUNNIICCEE  SS..AA..  
  8800%%  aakkccjjii  --  SSeekkuurriitt  SSaaiinntt--GGoobbaaiinn  DDeeuuttsscchhllaanndd  BBeetteeiilliigguunnggeenn  GGmmbbHH  ((NNiieemmccyy))  
  
112288  9944..1111..0055    WWOOJJCCIIEESSZZOOWWSSKKIIEE  ZZAAKKŁŁAADDYY  PPRRZZEEMMYYSSŁŁUU      
  WWAAPPIIEENNNNIICCZZEEGGOO  SSpp..  zz  oo..oo..  
  6600%%  uuddzziiaałłóóww    --  ffiirrmmaa  RRhheeiinniisscchhee  KKaallkksstteeiinnwweerrkkee  GGmmbbHH  ((RRKKWW))  ((NNiieemmccyy))  
  1155%%  uuddzziiaałłóóww  --  PPoollsskkii  BBaannkk  RRoozzwwoojjuu  
  
112299  9944..1111..0088      NNaaddooddrrzzaańńsskkiiee  ZZaakkłłaaddyy  PPrrzzeemmyyssłłuu  TTłłuusszzcczzoowweeggoo  BBrrzzeegg  SS..AA..  
  5555%%  aakkccjjii  --  aammeerryykkaańńsskkaa  ffiirrmmaa  SScchhoooonneerr  CCaappiittaall  CCoorrppoorraattiioonn  ww  BBoossttoonniiee  
  2200%%  ddllaa  pprroodduucceennttóóww  rroollnnyycchh  
  
113300  9944..1111..2244      ZZAAKKŁŁAADDYY  PPIIWWOOWWAARRSSKKIIEE  WWAARRKKAA  SSpp..  zz  oo..oo..  
  6600%%  uuddzziiaałłóóww  --  RRyysszzaarrdd  VVaarriisseellllaa  ((NNiieemmccyy))  
  
  
113311  9944..  1122..0055      ""BBIIMMEETT""    SS..AA..    WWyyttwwóórrnniiaa  ŁŁoożżyysskk  ŚŚlliizzggoowwyycchh  
  7755%%  aakkccjjii  --    iinnwweessttoorr  kkrraajjooww..::  4455%%  aakkccjjii  ""IInnwweesstt  BBiimmeett""  SSAA;;  2200%%  aakkccjjii  
  BBaannkk  GGddaańńsskkii    SSAA    oorraazz  1100  %%  aakkccjjii    BBaannkk  ZZaacchhooddnnii  SSAA  
  



113322  9944..1122..1100        PPOOLLFFAA    KKuuttnnoo      SS..AA..      KKuuttnnoowwsskkiiee  ZZaakkłłaaddyy  FFaarrmmaacceeuuttyycczznnee    
  2255%%  aakkccjjii  --  PPoollsskkoo--AAmmeerryykkaańńsskkii  FFuunndduusszz  PPrrzzeeddssiięębbiioorrcczzoośśccii,,  PPoolliisshh    
  PPrriivvaattee  EEqquuiittyy  FFuunndd    ii  PPoolliisshh  PPrriivvaattee  EEqquuiittyy  FFuunndd  IIII  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  11999955  
  
113333  9944..1122..1133      BBEESSEELL    SS..AA..  FFaabbrryykkaa  SSiillnniikkóóww  EElleekkttrryycczznnyycchh  BBrrzzeegg  
  7755%%  aakkccjjii  --    EElleekkttrriimm  SS..AA..((kkrraajjoowwyy  iinnwweessttoorr))  
  
113344  9944..1122..1133    PPRRIIMM    SS..AA..  LLuubblliinn  
  7755%%  aakkccjjii  --  kkoonnssoorrccjjuumm::  PPoowweerrppiippee  AABB    --  SSzzwweeccjjaa  ((5555%%  aakkccjjii))  oorraazz    
  PPBBRR  SS..AA..  ((2200%%  aakkccjjii))  
    
113355  9944..1122..2200    FFEENNIIKKSS    SSpp..  zz  oo..oo..  ŁŁóóddźź  
  8800%%  uuddzziiaałłóóww  --  AAllttrraa  GGrroouupp  SSpp..  zz  oo..oo..  ((PPoollsskkaa))    
  
113366  9944..1122..2222    BBYYTTOOMM    SS..AA..  
  OOffeerrttaa  ppuubbll..  117755  ttyyss..  aakkccjjii,,  ccoo  ssttaannoowwii  3355%%  kkaappiittaałłuu  aakkccyyjjnneeggoo..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  11999955  
  
  



SSPPÓÓŁŁKKII  SSPPRRYYWWAATTYYZZOOWWAANNEE  WW  TTRRYYBBIIEE  OOFFEERRTTYY  PPUUBBLLIICCZZNNEEJJ  
  

SSPPÓÓŁŁKKII  SSPPRRYYWWAATTYYZZOOWWAANNEE  WW  11999900  
  
11      9900..1100..1155    ""KKRROOSSNNOO""  SSAA,,  HHuuttaa  SSzzkkłłaa,,  KKrroossnnoo  
  OOff..  ppuubbll..--  5500%%  aakkccjjii..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1166..0044..11999911    
  
22      9900..1100..1166    ""PPRRÓÓCCHHNNIIKK""  SSAA,,  ŁŁóóddźź  
  OOff..  ppuubbll..--  1100%%  aakkccjjii..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1166..0044..11999911    
  
33      9900..1111..0077    ""EEXXBBUUDD""  SSAA,,  KKiieellccee    
  OOff..  ppuubbll..--  4455%%  aakkccjjii..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1166..0044..11999911  
  
44      9900..1111..0077    ""TTOONNSSIILL""  SSAA,,  WWrrzzeeśśnniiaa  
  OOff..  ppuubbll..--  5500%%  aakkccjjii  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1166..0044..11999911  
  
55    9900..1111..2211    ""KKAABBLLEE""  SSAA,,  CCzzeecchhoowwiiccee  kk//KKaattoowwiicc      
  OOff..  ppuubbll..  8833%%  aakkccjjii..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1166..0044..11999911  
  

SSPPÓÓŁŁKKII  SSPPRRYYWWAATTYYZZOOWWAANNEE  WW  11999911  
  
11  9911..0055..2200    ""SSWWAARRZZĘĘDDZZ""  SSAA,,  SSwwaarrzzęęddzz  kk//PPoozznnaanniiaa    
  OOff..  ppuubbll..  7700%%  aakkccjjii  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  2255..0066..11999911  
  
22  9911..0066..2299    ""WWOOLLCCZZAANNKKAA""  SSAA,,  ŁŁóóddźź    
  OOff..  ppuubbll..--6644%%  aakkccjjii..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1166..0077..11999911  
  
33    9911..0077..0088      HHUUTTAA  SSZZKKLLAA  GGOOSSPPOODDAARRCCZZEEGGOO  ""IIRREENNAA""  SSAA,,  IInnoowwrrooccłłaaww    
  OOff..  ppuubbll//  --  4400%%  aakkccjjii..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  3300..0011..11999922  
  
44  9911..0077..2200    ZZ--DDYY  PPIIWWOOWWAARRSSKKIIEE  WW  ŻŻYYWWCCUU  SSAA,,  ŻŻyywwiieecc    
  OOff..ppuubbll--  7777%%  aakkccjjii..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  2244..0099..11999911  
  
55    9911..0088..2222    EE..WWEEDDEELL  --  ZZ--DDYY  PPRRZZEEMM..  CCUUKK..  SSAA,,  WWaarrsszzaawwaa    
  OOff..  ppuubbll..--  2200%%  aakkccjjii..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  2266..1111..11999911  
  
66  9911..0099..0022      ""MMOOSSTTOOSSTTAALL--WWAARRSSZZAAWWAA""  SSAA,,  WWaarrsszzaawwaa    
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1144..1100..11999933  
  
  



77    9911..0099..2266      FFIIRRMMAA  HHAANNDDLLOOWWAA  ""KKRRAAKK--CCHHEEMMIIAA""  SSAA,,  KKrraakkóóww    
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  2288..0077..11999944  ((rryynneekk  rróówwnnoolleeggłłyy))  
  
88    9911..1122..1122    OOKKOOCCIIMMSSKKIIEE  ZZ--DDYY  PPIIWWOOWWAARRSSKKIIEE  SSAA,,  OOkkoocciimm,,  wwoojj..  ttaarrnnoowwsskkiiee    
  OOff  ..  ppuubbll..--  6633%%..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1133..0022..11999922  
  
  

SSPPÓÓŁŁKKII  SSPPRRYYWWAATTYYZZOOWWAANNEE  WW  11999922  RROOKKUU  
  
11      9922..0033..3311    MMOOSSTTOOSSTTAALL  EEKKSSPPOORRTT  SSAA,,  WWaarrsszzaawwaa  
    OOff..  ppuubbll..--  4411  %%  aakkccjjii..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  2288..0055..11999922  
  
  

SSPPÓÓŁŁKKII  SSPPRRYYWWAATTYYZZOOWWAANNEE  WW  11999933  RROOKKUU  
  
  
11    9933..0055..1155    PPOOLLIIFFAARRBB  CCIIEESSZZYYNN  SS..AA..  
  OOff  ppuubbll..  8800%%  aakkccjjii..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1177..0055..11999933  
  
22    9933..0066..0077    SSOOKKOOŁŁOOWWSSKKIIEE  ZZAAKKŁŁAADDYY  MMIIĘĘSSNNEE  SSAA,,  SSookkoołłóóww  PPooddllaasskkii  
  OOffeerrttaa  ppuubbll..  6600%%  aakkccjjii..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1100..008811999933  
  
33    9933..0066..0077    ZZPPOO  VVIISSTTUULLAA  SSAA,,  KKrraakkóóww  
  OOffeerrttaa  ppuubbll..  665500..000000  aakkccjjii..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  3300..0099..11999933  
  
44    9933..0099..2211    BBYYDDGGOOSSKKAA  FFAABBRRYYKKAA  KKAABBLLII  SS..AA..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1100..1100..11999944  
  
55  9933..1111..2266    ""RREEMMAAKK""  SS..AA..  --  PPrrzzeeddssiięębbiioorrssttwwoo  MMooddeerrnniizzaaccjjii  UUrrzząąddzzeeńń  EEnneerrggeettyykkii,,    OOppoollee  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  2233..1111..11999944  
66..    NNoovviittaa  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1166..1122..11999944  
  
  

SSPPÓÓŁŁKKII  SSPPRRYYWWAATTYYZZOOWWAANNEE  WW  11999944  RROOKKUU  
  
11  9944..0011..2244      RRAAFFAAKKOO    SS..AA..    
  OOffeerrttaa  ppuubblliicczznnaa  2255%%  aakkccjjii..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1177..0033..11999944  
  
22  9944..0066..0066  ""PPOOLLIIFFAARRBB  WWRROOCCŁŁAAWW""  SSAA  
  OOff..ppuubbll..  --  8800%%..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  0099..0088..11999944  
  
  



33  9944..0066..2288  JJEELLFFAA  SSAA    
  OOff..ppuubbll..  --  4400%%..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  0044..0077..11999944  
  
44  9944..0088..1199  ""RROOLLIIMMPPEEXX""  SS..AA..  
  ooffeerrttaa  ppuubbll..  1100%%  kkaappiittaałłuu  aakkccyyjjnneeggoo..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  1188..1100..11999944  
  
55  9944..0088..3311  ""SSTTAALLEEXXPPOORRTT""  SS..AA..    
  ooffeerrttaa  ppuubbll..  6600%%  aakkccjjii..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  2266..1100..11999944  
  
66  9944..0099..0055      FFiirrmmaa  OOppoonniiaarrsskkaa  ""DDĘĘBBIICCAA""    SS..AA..  
  OOff..ppuubbll..  4488,,77%%  aakkccjjii  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  2244..1111..11999944  
  
77  9944..1122..1100        PPOOLLFFAA    KKuuttnnoo      SS..AA..  
  OOff..  ppuubb..  2244%%  aakkccjjii..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  11999955  
  
88  9944..1122..2222    BBYYTTOOMM    SS..AA..  
  OOffeerrttaa  ppuubbll..  3355%%  kkaappiittaałłuu  aakkccyyjjnneeggoo..  
  PPiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  0055..0011..11999955  
  
  PPrreezzeennttoowwaannaa  lliissttaa  nniiee  oobbeejjmmuujjee  nnaassttęęppuujjąąccyycchh  ssppóółłeekk  sspprryywwaattyyzzoowwaannyycchh  pprrzzee  MMiinniisstteerrssttwwoo  
WWssppóółłpprraaccyy  GGoossppooddaarrcczzeejj  zz  ZZaaggrraanniiccąą  ((MMWWGGzzZZ))  oorraazz  MMiinniisstteerrssttwwoo  FFiinnaannssóóww  ((MMFF))..  
  
11..  EElleekkttrriimm    ppiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  nnaa  GGPPWW  2222..0044..11999922  ((MMWWGGzzZZ))..  
22..  UUnniiwweerrssaall  ppiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  nnaa  GGPPWW  0022..0077..11999922  ((MMWWGGzzZZ))..  
33..  WWBBKK  ppiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  nnaa  GGPPWW  2222..0066..11999933  ((MMFF))..  
44..  BBŚŚKK    ppiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  nnaa  GGPPWW  2255..0011..11999944  ((MMFF))..  
55..  AAggrrooss  ppiieerrwwsszzee  nnoottoowwaanniiee  nnaa  GGPPWW  2255..1100..11999944  
  
ŹŹrrooddłłoo::  DDaannee  MMiinniisstteerrssttwwaa  PPrrzzeekksszzttaałłcceeńń  WWłłaassnnoośścciioowwyycchh,,  zzeessttaawwiieenniiee  wwłłaassnnee..  



 

Załącznik nr 4.     Spółki z prywatyzacji na rynku równoległym. 
 

Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w trybie art. 37 ustawy o prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych (likwidacja), notowane na  

Giełdzie Papierów Wartościowych 31.12.1994. 
 
 

1. 1991.05.24 Elektromontaż-Export  
 Pierwsze notowanie 15.02.1995 
2. 1991.08.26 Prochem 
 Pierwsze notowanie 30.06.1994 
3. 1991.10.14 Indykpol 
 Pierwsze notowanie 12.10.1994 
4. 1992.10.30 Mostostal Zabrze 
 Pierwsze notowanie 05.10.1994 
5. 1991.30.04 Drosed 
 Pierwsze notowanie 20.10.1994 
  Spółka Drosed w przeciwieństwie do pierwszych czterech wymienionych 
przedsiębiorstw nie powstała w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego. W 
tym przypadku grupa pracowników Siedleckich Zakładów Drobiarskich powołała spółkę 
akcyjną, która zawarła umowę o odpłatne korzystanie ze zorganizowanych części mienia 
przedsiębiorstwa. Umowa została zawarta pomiędzy spółką, a Zarządem Miasta Siedlce, a 
w dniu pierwszego notowania akcji spółki Drosed spłacono niewiele ponad 1/3 
wszystkich rat leasingowych. Z uwagi na duże podobieństwo prywatyzacji Siedleckich 
Zakładów Drobiarskich do “typowego” tj. określonego w ust. o p.p.p trybu postępowania, 
spółkę zaliczono do grupy przedsiębiorstw sprywatyzowanych. 
 
 


