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Wprowadzenie
Giełda Papierów Wartosciowych w Warszawie

We wrześniu tego roku minie sześć lat od uru-
chomienia rynku papierów dłużnych Catalyst. 
To był intensywny czas rozwoju tego rynku, któ-
ry z każdym rokiem zyskiwał na popularności 
zarówno wśród emitentów, dla których obligacje 
notowane na Catalyst są efektywnym źródłem 
pozyskania finansowania, jak i inwestorów mo-
gących wybierać w coraz szerszej ofercie rynku. 

Za nami dobry 2014 r., w którym 112 emi-
tentów wprowadziło do obrotu 177 serii obligacji 
o łącznej wartości 7,6 mld zł. Wartość transak-
cji na Catalyst wzrosła w porównaniu z 2013 r. 
o 28,3 proc., przynosząc rynkowi zdecydowaną 
poprawę płynności.

Sytuacja na polskim rynku obligacji świadczy 
o tym, że rośnie świadomość korzyści wynikają-
cych z emisji papierów dłużnych. Dla inwestorów 
indywidualnych i instytucjonalnych inwestycje 
w obligacje na Catalyst stają się z kolei ciekawym 
sposobem na dywersyfikację portfela inwestycyj-
nego oraz korzystne lokowanie kapitału.

Catalyst pozytywnie wyróżnia się na tle in-
nych rynków papierów dłużnych Europy Środko-
wo-Wschodniej pod względem dynamiki wzrostu 
liczby notowanych emisji obligacji. Średni wzrost 
w latach 2010-2014 wyniósł 41,4%. Przykłado-
wo, średni wzrost węgierskiego rynku obligacji, 
który zajmuje pod tym względem drugą pozy-
cję, wynosi 16,1% rocznie – ponad dwukrotnie 
mniej. 

Rozwój rynku Catalyst cieszy nas tym bardziej, 
że jest on jednym z filarów naszej działalności

i jednym z kluczowych elementów zaktualizo-
wanej strategii GPW.2020. Obszarem o poten-
cjalnie dużej dynamice wzrostu jest naszym zda-
niem rynek obligacji korporacyjnych. W 2014 r. 
spośród 7,6 mld zł pozyskanego na rynku długu 
kapitału aż 7,4 mld stanowiły obligacje korpo-
racyjne. I to one generowały w ubiegłym roku 
największy obrót (49,8% łącznej wartości handlu 
obligacjami na Catalyst).

Zamierzamy zwiększyć atrakcyjność rynku 
papierów dłużnych m.in. poprzez uproszczenie 
struktury, procedur i narzędzi wykorzystywanych 
na Catalyst. Chcielibyśmy także zachęcić banki 
do większej aktywności na tym rynku i udziału 
w jego rozwoju. 

Mając za sobą blisko sześcioletnie doświad-
czenie widzimy konieczność uproszczenia zasad 
funkcjonowania rynku Catalyst, zwiększenia jego 
przejrzystości, a tym samym poprawy jakości 

Paweł Tamborski
Prezes Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie

´
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i bezpieczeństwa, co przyniesie korzyści zarów-
no dla inwestorów, jak i emitentów. Dlatego we 
wrześniu 2014 r. wprowadziliśmy nowe regulacje 
obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu 
(ASO) na Catalyst dostosowując je do  standar-
dów wprowadzonych rok wcześniej w ramach 
reformy rynku NewConnect. 

Istotne zmiany pojawiły się również w ob-
szarze regulacji prawnych, w tym Ustawy o ob-
ligacjach, która wejdzie w życie 1 lipca 2015 r. 
Ustawa poszerzy krąg podmiotów, którym nada-
no zdolność emisji obligacji, wprowadzając nowe 
typy obligacji, a także instytucję Zgromadzenia 
Obligatariuszy.  

Raport Grant Thornton podsumowujący 
2014 r. na Catalyst dowodzi, że ten wciąż młody, 
lecz dynamicznie  rozwijający się rynek papierów 
dłużnych jest dziś ważnym elementem polskiego 
rynku kapitałowego, przed którym rysują się do-
bre perspektywy.
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Wprowadzenie
Grant Thornton

Rok 2014 był jednym z ważniejszych okresów 
w ponad pięcioletniej historii rynku Catalyst. 
W ciągu tych 12 miesięcy nastąpiło wiele zmian 
istotnych zarówno z punktu widzenia emitentów, 
jak i inwestorów. Wśród nich wyróżnić należy 
znaczny wzrost liczby notowanych emisji obliga-
cji na warszawskim parkiecie, co rynek Catalyst 
czyni liderem w regionie Europy Centralnej. 
W ubiegłym roku miał również miejsce spadek 
oferowanego oprocentowania obligacji. Wzro-
sła niestety liczba defaultów, aczkolwiek proble-
my emitentów, którzy ogłosili niewypłacalność 
w 2014 roku narastały od dawna. Istotne zmiany 
pojawiły się również w obszarze regulacji praw-
nych, w tym Regulaminu Alternatywnego Sys-
temu Obrotu, Zasad Działania Catalyst, a także 
Ustawy o obligacjach - część z nich wejdzie w ży-
cie w bieżącym roku.

Ubiegły rok pozwolił emitentom, takim 
jak emitenci obligacji komunalnych, spółdziel-
czych i korporacyjnych, z wyłączeniem emisji 
BGK, EBI i euroobligacji, pozyskać finanso-
wanie z emisji obligacji przy jednocześnie dość 
niskim koszcie kapitału, a inwestorom, mimo 
niższych kuponów, lokować środki finansowe 
w atrakcyjną i korzystniejszą niż lokaty banko-
we formę inwestycji. Większe zainteresowanie 
instrumentami dłużnymi przełożyło się na wpro-
wadzenie do obrotu 177 serii obligacji przez 
łącznie 112 emitentów, z czego 51 pojawiło się 
na rynku po raz pierwszy. Całkowita wartość 
pozyskanego w 2014 roku kapitału wyniosła 
7,6 mld zł, z czego aż 7,4 mld przypadało na ob-
ligacje korporacyjne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przedsiębiorstwa wykorzystują obligacje do fi-
nansowania różnych celów. W 2014 roku naj-
częściej, bo w 22,0% przypadków, wskazywano 
na potrzeby inwestycyjne. Co ciekawe, o ile fi-
nansowanie bieżącej działalności w roku 2013 
było najczęściej występującym celem, tak w 2014 
roku było tak jedynie w 11,3% przypadków, 
a wśród samych przedsiębiorstw 13,3%. Analo-
gicznie jednak, jak w zeszłych latach, co trzeci 
emitent nie precyzował celu wykorzystania środ-
ków.

Wśród samych analizowanych emisji domino-
wały, jak się okazuje, obligacje niezabezpieczone, 
które zostały wprowadzone do obrotu w 2014 roku 
w 63,4% przypadków. Emisje obligacji zabezpie-
czonych zostały dokonane przez małe lub średnie 
przedsiębiorstwa, często mniej znane na rynku 
kapitałowym, dla których ustanowienie dodatko-
wej gwarancji spłaty zobowiązania uatrakcyjniło 
emisję w oczach inwestorów. 

Maciej Richter
Partner Zarządzający
Grant Thornton
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Warto zauważyć, że fakt ustanowienia zabezpie-
czenia miał wpływ na wysokość oprocentowa-
nia, obligacje niezabezpieczone gwarantowały 
niższy dochód, bo średnio tylko 5,9%. Sama 
konstrukcja oferowanego kuponu w 2014 roku 
niewiele się różniła niż w latach poprzednich 
- na rynku nadal większość emisji charakteryzuje 
oprocentowanie zmienne. 

Ciekawie kształtowała się sytuacja na Catalyst 
pod względem wartości obrotów. Rok 2014 był 
zdecydowanie rokiem poprawy płynności rynku. 
Należy podkreślić, że wartość transakcji zawartych 
na Catalyst na obligacjach komunalnych, spół-
dzielczych i korporacyjnych, z wyłączeniem emi-
sji BGK, EBI i euroobligacji, w zeszłym roku sta-
nowiła około 71,0% wartości łącznych obrotów 
odnotowanych do końca 2013 roku. Przesłanki 
te świadczą o ogromnym potencjale, jaki tkwi 
w polskim rynku obligacji i wskazują na jego dal-
sze, pozytywne perspektywy rozwoju.
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Metodologia raportu

Okres analizy

Analizie poddano dane dotyczące emisji obli-
gacji wprowadzonych na Catalyst w okresie od 
30.09.2009 roku do 31.12.2014 roku (zwa-
ny dalej: Analizowany Okres), ze szczególnym 
uwzględnieniem emisji wprowadzonych na rynek 
w roku 2014. W analizie nie uwzględniono nie-
których emisji, które miały miejsce w IV kwar-
tale 2014 roku, ponieważ większość z nich nie 
została wprowadzona na Catalyst do 31.12.2014 
roku. Wybrane wykresy nie uwzględniają 
również III i IV kwartału 2009 roku, jeżeli niere-
prezentatywny charakter danych zaburza ogólny 
obraz sytuacji na rynku.

Źródła danych

Raport powstał w oparciu o szczegółową ana-
lizę publicznie dostępnych dokumentów 
emisyjnych poszczególnych serii obligacji. 
Ponadto autorzy opierali się na bazach danych 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A., Krajowego Rejestru Sądowego, Narodo-
wego Banku Polskiego, Głównego Urzędu Sta-
tystycznego, Federation of European Securities 
Exchanges (zwany dalej: FESE) oraz branżowych 
serwisach informacyjnych.

Struktura tematyczna

Podsumowanie rozwoju na rynku Catalyst zaw-
iera analizę wszystkich rodzajów instrumentów 
dłużnych, w tym listy zastawnych, euroobligac-
ji, obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego, 
obligacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego 
oraz obligacji skarbowe. Zgodnie z publicznie 
dostępnymi danymi od roku 2011 przyjęto pod-
ział instrumentów korporacyjnych na obligacje 
korporacyjne, obligacje spółdzielcze i listy zast-
awne. Należy zwrócić jednak uwagę, że wykresy 
2, 3, 4 nie uwzględniają obligacji skarbowych.

Szczegółowa analiza emisji obligacji, obejmu-
je analizę emisji obligacji korporacyjnych, 
spółdzielczych i komunalnych z wyłączeniem 
emisji obligacji przeprowadzanych przez Eu-
ropejski Bank Inwestycyjny, Bank Gospodarstwa 
Krajowego oraz emisji listów zastawnych i eu-
roobligacji. W rozdziale zastosowano podział na 
następujące typy emitentów: banki komercyjne, 
banki spółdzielcze, jednostki samorządu terytori-
alnego i przedsiębiorstwa.

Zmiany w regulacjach na rynku obligacji, zaw-
iera analizę najważniejszych zmian w zakresie 
uregulowań rynku nieskarbowych papierów 
dłużnych wprowadzanych przez Ustawę o ob-
ligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku, zmian 
w Zasadach Działania Catalyst oraz Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu.
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Prezentacja danych statystycznych

Przy analizie poszczególnych emisji w czasie 
brano pod uwagę daty wprowadzenia obligacji 
na rynek chyba, że zaznaczono inaczej.

Analizę oprocentowania obligacji oparto na staw-
kach oprocentowania właściwych na dzień wpro-
wadzenia obligacji do obrotu, chyba że zaznaczo-
no inaczej.

Wskaźniki kwartalne wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych pochodzą z danych GUS, 
przy czym wielkością bazową jest poziom infla-
cji z analogicznego okresu roku poprzedniego.

Analizując wartości poszczególnych emisji 
uwzględniono ich wartości na dzień wprowadze-
nia do obrotu.

W analizie liczby emisji wzięto pod uwagę liczbę 
emisji wprowadzonych do obrotu, niezależnie od 
faktu, czy wybrane emisje określonych emiten-
tów były asymilowane po dniu ich wprowadze-
nia.

Dokonując analizy poszczególnych wartości 
przyjęto dwa sposoby prezentowania danych: 

• w przypadku wartości liczbowych i ana-
lizy ich struktury - przyjęto zaokrąglenie 
do części dziesiętnych*;

• w przypadku analizy wartości oprocento-
wania - przyjęto zaokrąglenie do części set-
nych. 

* Wyjątkiem jest analiza defaultów oraz wykupów przedterminowych, 
gdzie przyjęto zaokrąglenie do części setnych.

Prezentacja wykresów i tabel

Dane zaprezentowane na wykresach i w tabe-
lach zostały opracowane przez Grant Thornton 
na podstawie danych źródłowych dla 747 emis-
ji w okresie od 30.09.2009 roku do 31.12.2014 
roku, chyba że zaznaczono inaczej.



10

Podsumowanie rozwoju 
rynku Catalyst

Przyglądając się bliżej sytuacji, jaka ma miejsce 
na polskim rynku obligacji można z pewnością 
stwierdzić, że wzrasta świadomość korzyści, jakie 
niesie ze sobą emisja dłużnych instrumentów fi-
nansowych. Fakt ten potwierdzają zarówno poja-
wiający się nowi emitenci, zwiększająca się liczba 
notowań kolejnych serii obligacji, a także wzrost 
wielkości obrotów papierów wartościowych noto-
wanych na rynku Catalyst. Analizując zatem po-
nad pięcioletnią historię funkcjonowania rynku, 
widać wyraźnie wzrost zainteresowania ze strony 
emitentów pozyskiwaniem środków finansowych 
z emisji dłużnych instrumentów finansowych, 
natomiast wśród inwestorów chęć dywersyfikacji 
sposobu lokowania kapitału.

Podsumowując miniony 2014 rok na rynku 
Catalyst warto wziąć pod uwagę oczekiwania in-
westorów, jakie stawiali oni przed rynkiem obli-
gacji na początku 2014 roku. Według nich rok 
2014, po okresie obniżek stóp procentowych, 
miał przynieść na rynku wzrosty. Poprawie miała 
towarzyszyć rosnąca stopa inflacji i ożywienie go-
spodarcze. Rzeczywistość zweryfikowała jednak 
nadzieje i w rezultacie rynek zachował się odwrot-
nie do oczekiwań. Już w III kwartale odnotowano 
w kraju deflację, a w ślad za nią Rada Polityki 
Pieniężnej (zwana dalej: RPP) dokonała kolej-
nych obniżek stóp procentowych o 50 punktów 
bazowych z poziomu 2,50 do 2,00. W rezulta-
cie stawki WIBOR 3M i 6M osiągnęły na ko-
niec roku rekordowo niskie wartości na tle ostat-
nich pięciu lat, odpowiednio 2,06% i 2,05%.

Zmiany te miały silny wpływ na obniżkę opro-
centowania notowanych na rynku Catalyst 
obligacji. Rynek ten w Polsce, w odróżnieniu 
od większości państw europejskich, cechuje do-
minacja instrumentów o oprocentowaniu zmien-
nym, które kształtowane jest nie tylko przez mar-
żę emitenta, ale jest również silnie uzależnione 
od wysokości stóp procentowych w gospodarce. 

Nie należy jednak zapominać o wpływie zmian 
makroekonomicznych, szczególnie stóp procen-
towych, na pozostałe możliwości inwestycyjne, 
a w szczególności popularne lokaty bankowe. 
Wskazana forma alokacji nadwyżek finansowych 
w ślad za wspomnianymi obniżkami stóp pro-
centowych na rynku staje się coraz mniej atrak-
cyjna, w przeciwieństwie do obligacji, których 
oprocentowanie, ze względu na stabilizującą je 
marżę określaną przez emitenta, pozostaje na sto-
sunkowo wyższym poziomie. Oprócz obligacji 
o zmiennym oprocentowaniu na rynku istnieją 
również obligacje o stałym kuponie, które bez 
względu na koniunkturę gospodarczą oferują in-
westorom stały dochód. Ich popularność na ryn-
ku jest jednak zdecydowanie mniejsza. 

Spadek stóp procentowych w gospodar-
ce spowodował nie tylko przepływ kapitału 
w kierunku obligacji, ale uatrakcyjnił także inne, 
możliwości inwestycyjne. Jednym z kierunków in-
westowania kapitału jest rynek akcji, zwłaszcza w 
czasie spadków stóp procentowych, a tym samym 
obniżenia się rentowności - traktowanych jako bez-
pieczniejsze miejsce alokacji środków - obligacji. 
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Obecne niskie stopy procentowe pozytyw-
nie wpływają na rynek akcji, potwierdzając, 
że w dobie cyklicznych spadków oprocentowa-
nia bezpieczniejszych instrumentów finanso-
wych, inwestorzy szukają możliwości przyno-
szących wyższe zyski. Należy jednak pamiętać, 
że bez względu na sytuację rynkową, wybór in-
strumentów inwestowania kapitału jest uzależ-
niony od indywidualnych predyspozycji inwe-
stora względem ryzyka, dlatego też pomimo 
zachęty ze strony rynku, nie każdy zdecyduje się 
na inwestycję w akcje. Obligacje korporacyjne 
są pośrednią, ze względu na ryzyko, formą inwe-
stycji dla inwestorów, którzy cechują się umiar-
kowaną lub silną (w czasach nisko opłacalnych 
lokat bankowych) awersją do ryzyka. W celu zo-
brazowania relacji jaka występuję pomiędzy ryn-
kiem akcji i rynkiem długu posłużono się dwoma 
indeksami giełdowymi, a mianowicie indeksem

WIG oraz indeksem obligacji skarbowych TBSP.
Index, który często traktowany jest jako dodat-
kowa informacja dla inwestorów, pomocna przy 
podejmowaniu inwestycji w portfele obligacji. 

Po raz pierwszy od roku 2011, w III kwar-
tale 2013 roku rentowność indeksu giełdowego 
WIG kształtowała się na poziomie wyższym niż 
stopa zwrotu z  obligacji skarbowych. W ciągu 
roku 2014 indeks giełdowy dla obligacji wzrósł 
z poziomu 1503,6 punktów do 1645,7, czyli 
o ponad 9,0%, co nie  zmienia faktu, że również 
WIG, pomimo większych wahań, przez cały rok 
oscylował wokół indeksu TBSP.Index. Podsumo-
wując można stwierdzić, że rok  2014 był rokiem 
pozytywnym nie tylko dla rynku instrumentów 
dłużnych, ale dla całego rynku kapitałowego.
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Wykres 1. TBSP.Index na tle indeksu WIG

Warto podkreślić, że pomimo spadku rentowności polskich obligacji, rynek ten pozostaje cieka-
wą alternatywą dla inwestorów zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych.
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Wielkość rynku 

Według stanu na koniec 2014 roku na ryn-
ku Catalyst notowanych było 517 serii instru-
mentów dłużnych o wartości 544,6 mld zł 
wyemitowanych przez 193 podmioty. Wśród 
samych obligacji największy spadek z powo-
du wykupu odnotowały obligacje skarbowe, 
których wartość obniżyła się o 80,0 mld zł 
w odniesieniu do roku 2013. Nie uwzględnia-
jąc natomiast emisji Skarbu Państwa, na rynku 
notowanych było 487 serii dłużnych papierów 
wartościowych o łącznej wartości 64,1 mld zł, 
co stanowi wzrost liczby emisji o 19,0%, a ich 
wartości o 8,7% w stosunku do roku poprzed-
niego. 

Ponadto na koniec 2014 roku, 9 emisji prze-
prowadzonych przez 4 emitentów nie było no-
towanych na rynku, a jedynie uzyskało status 
instrumentów autoryzowanych, co obliguje ich 
emitentów do wypełniania wynikających z regu-
lacji obowiązków informacyjnych.

obligacje spółdzielcze 1,0%

obligacje komunalne 5,0%

listy zastawne 6,3%

obligacje
korporacyjne 87,6%

Wykres 2. Struktura wartości instrumentów notowa-
nych  na Catalyst (w zł) według rodzajów, na dzień 
31.12.2014 roku (z wyłączeniem obligacji skarbo-
wych)
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Na koniec 2014 roku, wartość nie-
skarbowych papierów dłużnych osią-
gnęła 64,1 mld zł, w porównaniu 
do 58,9 mld zł z analogicznego okre-
su roku poprzedniego.

Na rynku Catalyst dominują papiery 
wartościowe emitowane przez Skarb Pań-
stwa, które w zasadniczy sposób wpływają 
na wartość rynku i na koniec 2014 roku 
stanowiły 88,2% wartości całego ryn-
ku. Wśród pozostałych instrumentów 
dominują obligacje korporacyjne, które 
w grudniu 2014 roku osiągnęły wartość 
na poziomie 56,1 mld zł. Warto zwró-
cić także uwagę na wzrost udziału listów 
zastawnych oraz obligacji spółdzielczych 
w notowanych instrumentach dłużnych 
ogółem, których wartości kształtowały 
się odpowiednio w okolicach 4,1 mld zł 
i 0,7 mld zł. Na niezmienionym pozio-
mie pozostał natomiast udział obligacji 
komunalnych. 

Wartość notowanych w 2014 roku 
na rynku Catalyst instrumentów, z wy-
łączeniem obligacji skarbowych, rosła 
w okresie trzech pierwszych kwartałów. 
W IV kwartale 2014 roku nastąpił nato-
miast nieznaczny spadek wartości analizo-
wanych instrumentów dłużnych o 4,9% 
w stosunku do ich wartości jaka kształto-
wała się w kwartale poprzednim. Sytuacja 
ta nie miała jednak znaczącego wpływu 
na ogólny trend wzrostowy rynku. 
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Wykres 3. Wartość instrumentów notowanych na koniec 
poszczególnych kwartałów (z wyłączeniem obligacji skarbo-
wych)

Wykres 4. Liczba instrumentów notowanych na koniec po-
szczególnych kwartałów (z wyłączeniem obligacji skarbowych)
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Płynność rynku 

Z roku na rok wzrasta wartość transakcji ob-
ligacjami na Catalyst, co wyraźnie świadczy 
o poprawiającej się płynności rynku. W uję-
ciu narastającym od początku funkcjonowania 
rynku łączne obroty sesyjne na koniec 2014 
roku wyniosły 10,5 mld zł, co w porównaniu 
do 8,2 mld zł na koniec roku 2013, stanowi 
28,3% wzrost wartości całkowitych obrotów 
sesyjnych w ostatnim roku.

Wartość rynku Catalyst kształtowana jest 
w głównej mierze przez emisje obligacji skar-
bowych, jednak pod względem wartości obro-
tów sesyjnych, największy obrót generują obli-
gacje korporacyjne. W Analizowanym Okresie 
obrót obligacjami korporacyjnymi wyniósł 
5,3 mld zł i stanowił 49,8% łącznej wartości 
handlu obligacjami na tym rynku, co ozna-
cza wzrost w roku 2014 o 1,6 mld zł. Ana-
lizując poziom zainteresowania inwestorów 
pozostałymi notowanymi instrumentami finanso-
wymi należy zauważyć, że 38,6% wartości obrotu 
stanowiły obligacje Skarbu Państwa, których 
skumulowana wartość wyniosła 4,1 mld zł 
(3,5 mld zł do końca 2013 roku). 

Stosunkowo wysoka wartość obrotów charakte-
ryzowała również obligacje spółdzielcze. Osią-
gnęła ona poziom 631,1 mln zł (547,3 mln zł 
do końca 2013 roku) i stanowiła 6,0% całkowi-
tej wartości obrotu sesyjnego.

Łączne obroty pakietowe osiągnęły 
w Analizowanym Okresie wartość 10,4 mld zł, 
co oznacza wzrost w 2014 roku o 8,2% w sto-
sunku do wartości z końca 2013 roku (9,6 mld 
zł w okresie wrzesień 2009 - grudzień 2013). 
Mimo, iż w samym 2014 roku wartość transak-
cji pakietowych wyniosła 0,8 mld zł - mniej niż 
w 2013 roku, kiedy to wartość obrotów pakie-
towych kształtowała się na poziomie 1,5 mld zł 
- rynek nadal znajduje się w fazie wzrostu. Bio-
rąc pod uwagę strukturę obrotów pakietowych, 
podobnie jak w przypadku transakcji sesyjnych, 
widoczna jest znacząca dominacja obligacji 
korporacyjnych, których wartość była równa 
9,1 mld zł, co stanowiło 87,4% zawieranych na 
rynku tego typu transakcji. Spośród pozostałych 
instrumentów duży udział miały obroty gene-
rowane przez listy zastawne, których wartość 
na koniec roku wyniosła 0,8 mld zł, czyli niemal 
tyle samo co z końcem roku 2013.

Wykres 5. Struktura wartości obrotów sesyjnych 
obligacjami notowanymi na Catalyst według rodzajów 
instrumentów

Wykres 6. Struktura wartości obrotów pakietowych 
obligacjami notowanymi na Catalyst według rodzajów 
instrumentów
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Płynność rynku - analiza kwartalna

Analiza kwartalna jednoznacznie potwierdza 
dominację w obrotach sesyjnych obligacji kor-
poracyjnych. Wyjątkiem był tylko rok 2011. 
Wysokie obroty osiągnęły również obligacje skar-
bowe, które w latach 2011-2014 nie spadły poniżej 
poziomu 80,0 mln zł, osiągając okresa-
mi wartość ponad 200,0 mln zł. W latach 
2012-2014 można zauważyć bardzo duże za-
interesowanie inwestorów obligacjami korpo-
racyjnymi, zwłaszcza w pierwszych kwartałach. 
Niskimi obrotami w Analizowanym Okresie  
charakteryzują się natomiast obligacje spółdziel-
cze i komunalne.

Wykres 7. Wartość obrotów sesyjnych w podziale na kwartały
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Wykres 8. Struktura wartościowa obrotów pakietowych w podziale na kwartały (w %)

Wartość obrotów pakietowych osiągnęła w IV 
kwartale 2009 roku niemal 5,0 mld zł, a naj-
więcej transakcji odbywało się na dwóch se-
riach obligacji BGK. Do jednych z najlepszych 
okresów ze względu na istotną wartość obrotów 
pakietowych zalicza się ta że IV kwartał 2011 
roku i II kwartał 2012 roku z wartościami ob-
rotów sięgającymi odpowiednio 1,2 i 1,0 mld zł. 
W większości kwartałów na przestrzeni od 2009 
roku do 2013 roku dominował obrót obligacjami 
korporacyjnymi.

Największe w historii rynku Catalyst obro-
ty pakietowe przypadają na IV kwartał 
2009 roku.

Struktura ta utrzymywała się także w każdym 
kolejnym kwartale 2014 roku, kiedy to udział 
obligacji korporacyjnych w obrocie pakietowym 
był nie mniejszy niż 79,8%. Wyjątkowe nato-
miast okazały się pierwsza połowa 2010 roku, 
w której całość obrotu stanowiły obligacje ko-
munalne Miasta Warszawy, ostatni kwartał tego 
samego roku z dominacją obligacji spółdziel-
czych, a także początek 2013 roku, w którym 
84,2% całego obrotu wygenerowały transakcje 
na listach zastawnych banków hipotecznych. 
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Catalyst na tle rynków obligacji Europy 
Środkowo-Wschodniej

Polski rynek instrumentów dłużnych pozy-
tywnie wyróżnia się na tle rynków Europy 
Środkowo-Wschodniej, do których oprócz 
Polski zalicza się również Słowację, Rumu-
nię, Bułgarię, Węgry, Słowenię oraz Czechy. 
Według statystyk prowadzonych przez FESE, 
w okresie 2010-2014 liczba obligacji noto-
wanych na polskim rynku Catalyst wzrosła 
o 277,4%, co daje średni wzrost na poziomie

41,4% rocznie. Drugą pozycję zajmuje wę-
gierski rynek obligacji, gdzie średni wzrost jest 
ponad dwukrotnie mniejszy i wynosi 16,1% 
rocznie. Na koniec 2014 roku na giełdzie 
w Budapeszcie notowane były 183 serie obliga-
cji, a ich liczba od 2010 roku wzrosła „zaledwie” 
o 71,0%. Liczby te wskazują na wysoki potencjał 
polskiego rynku obligacji na tle Europy Środ-
kowo-Wschodniej oraz otwartość inwestorów 
i emitentów na wtórny rynek dłużnych papierów 
wartościowych.
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Wykres 9. Liczba notowanych emisji obligacji na giełdach państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 
2010–2014

Analiza obrotów sesyjnych na giełdach ob-
ligacji Europy Środkowo-Wschodniej również 
potwierdza silną pozycję rynku Catalyst w re-
gionie. Należy jednak przyznać, że w latach 
2010-2011 liderem była giełda węgierska, któ-
rej obroty sięgały 0,8 mld euro i 1,0 mld euro, 
co przewyższało możliwości dopiero rozwija-
jącego się rynku obligacji w Polsce (jego obro-
ty w tym okresie kształtowały się odpowiednio 
na poziomie 267,4 mln euro i 296,0 mln euro). 
Spadek obrotów generowanych przez sektor

Żaden z wymienionych wcześniej rynków Europy Środkowo-Wschodniej nie dorównu-
je takiej dynamice wzrostu pod względem liczby notowanych instrumentów, jaką osiągnął 
rynek Catalyst.

publiczny na rynku węgierskim sprawił, 
że od roku 2012 niekwestionowanym liderem 
wśród rynków obligacji Europy Środkowo- 
Wschodniej jest polski rynek Catalyst. Wysoka 
wartość transakcji charakteryzuje również gieł-
dę czeską, gdzie obroty w 2014 roku sięgnęły 
296,0 mln euro i odnotowały 300,0% wzrost 
względem roku 2013, a także rynek słowacki, 
na którym w 2014 roku wartość obrotów 
wyniosła 161,9 mln euro. 
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W ciągu ostatnich pięciu lat polski ry-
nek obligacji wygenerował obroty rzędu 
2,2 mld euro, a sama dynamika ich wzro-
stu kształtowała się na poziomie blisko 
24,0% rocznie. W 2013 roku nastąpił 
największy w historii Catalyst wzrost 
wartości transakcji sesyjnych do poziomu 
657,9 mln euro (400,8 mln euro w 2012 
roku). Od 2010 roku wartość obrotów 
sesyjnych wzrosła o 110,6% z poziomu 
267,4 mln euro do wartości 563,3 mln 
euro z końca 2014 roku.

Pomimo, że w 2014 roku nastąpił 
spadek obrotu o 14,4% w porównaniu 
z rokiem poprzednim, to mając na uwa-
dze, że rok 2013 przyniósł rekordowy 
wzrost, długoterminowy trend wzrosto-
wy wydaje się być zachowany. Zarówno 
wartość obrotów sesyjnych, jak i liczba 
notowanych instrumentów wskazuje 
na silną pozycję polskiego rynku długu 
w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Catalyst na tle rozwiniętych rynków 
obligacji

Porównanie rynku Catalyst do rozwi-
niętych już światowych rynków obliga-
cji sygnalizuje możliwości, jakie stoją 
przed młodym, znajdującym się obecnie 
we wczesnym stadium rozwoju pol-
skim rynku obligacji. Największe gieł-
dy w Europie generowały w latach 
2010-2014 obroty, które kilkudziesięcio-
krotnie przekraczały obrót realizowany 
na rynku rodzimym.
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Szczegółowa analiza 
emisji obligacji

Podsumowanie emisji

Łączna wartość obligacji wyemitowanych 
i wprowadzonych na rynek w 2014 roku 
wyniosła 7,6 mld zł i tym samym powięk-
szyła całkowitą wartość notowanych obli-
gacji o ponad 25,0%. O dużym zaintere-
sowaniu rynkiem tego typu instrumentów 
dłużnych świadczy z pewnością liczba 
wprowadzeń, która między styczniem 
a grudniem 2014 roku sięgnęła 177 serii*. 

Od momentu rozpoczęcia funkcjono-
wania rynku Catalyst pod koniec III kwar-
tału 2009 roku, do obrotu wprowadzono 
747 serii obligacji o całkowitej wartości 
37,1 mld zł*. Łączna liczba emitentów, 
którzy wprowadzili na rynek Catalyst 
swoje instrumenty dłużne wyniosła 267. 

W 2014 roku do obrotu wprowa-
dzono papiery wartościowe wyemito-
wane przez 112 podmiotów, z których 
aż 51 dokonało emisji po raz pierw-
szy**. Liczba serii obligacji notowanych 
na rynku w poszczególnych kwarta-
łach 2014 roku była bardzo zbliżona. 
W pierwszych trzech kwartałach, do ob-
rotu wprowadzonych zostało odpowied-
nio 44, 46 i 46 serii obligacji, natomiast 
w ostatnich miesiącach roku 2014 nie-
znacznie mniej – 41.

Wykres 12. Wartość i liczba emisji obligacji w Analizowanej 
Grupie, narastająco, według dnia pierwszego notowania

Wykres 13. Wartość i liczba emisji wprowadzonych do obrotu 
w Analizowanej Grupie, kwartalnie, według dnia pierwszego 
notowania
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* Z wyłączeniem emisji EBI, BGK, euroobligacji i listów zastawnych.
**W analizie nie uwzględniono euroobligacji PZU FINANCE AB, a także obligacji wyemitowanych przez spółkę ERBUD, które wprowadzone 
zostały do ASO prowadzonego przez GPW, ponieważ w 2011 roku wprowadzono je już na platformę ASO prowadzoną przez BondSpot.
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Pod względem wartości wprowadzanych 
na rynek instrumentów w pierwszym pół-
roczu 2014 roku widoczna była wyraźna 
tendencja wzrostowa, która ostatecznie 
przekształciła się w trend spadkowy trwają-
cy już do końca 2014 roku. Okres pomię-
dzy marcem a czerwcem był zdecydowanie 
najlepszy dla rynku w 2014 roku. Wartość 
wprowadzonych wówczas obligacji wynio-
sła 2,8 mld zł, co stanowiło 37,3% całko-
witej wartości tych instrumentów dłużnych 
w 2014 roku. W najwyższą wartość, któ-
ra wyniosła 0,5 mld zł, opiewały papiery 
wartościowe emitowane przez banki ko-
mercyjne (mBank, BZ WBK oraz Bank 
Millennium).

Spośród wszystkich obligacji notowa-
nych na rynku Catalyst, aż 77,1% to ob-
ligacje przedsiębiorstw. Do końca grudnia 
2014 roku całkowita liczba tych dłużnych 
papierów wartościowych wyemitowanych 
przez spółki sięgnęła 576 serii. Podmioty, 
takie jak JST w dużo mniejszym stopniu 
są skłonne notować swoje obligacje na 
rynku, w 2014 roku na Catalyst pojawiło 
się jedynie 6 serii obligacji komunalnych. 
Jeżeli chodzi o banki spółdzielcze, licz-
ba emitowanych obligacji jest niewielka, 
w 2014 roku wprowadzono na Catalyst je-
dynie 3 serie.

Największą grupę emitentów na ryn- 
ku Catalyst stanowią przedsiębiorstwa - 
209 podmiotów, co przekłada się na 78,3% 
wszystkich emitentów. W przeciągu ostat-
nich pięciu lat na wprowadzenie swoich 
obligacji do obrotu zdecydowało się 26 sa-
morządów terytorialnych, z czego obligacje 
3 samorządów pojawiły się w 2014 roku 
po raz pierwszy. Najmniej liczne grupy na 
Catalyst to banki spółdzielcze oraz komer-
cyjne, które stanowią odpowiednio 7,9% 
i 4,1% emitentów rynku Catalyst, co wy-
nika z ogólnej struktury emitentów na 
rynku.

Wykres 14. Struktura emisji obligacji w Analizowanym Okre-
sie, w ujęciu ilościowym

Wykres 15. Struktura emitentów obligacji w podziale 
na typy emitentów w ujęciu ilościowym

listy zastawne obligacje komunalne obligacje spółdzielczeobligacje korporacyjne

banki komercyjne 4,1%

banki spółdzielcze 7,9%

JST 9,7%

przedsiębiorstwa 78,3%

listy zastawne obligacje komunalne obligacje spółdzielczeobligacje korporacyjne

banki komercyjne 4,8%

banki spółdzielcze 7,9%

JST 10,2%

przedsiębiorstwa 77,1%
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Średnie wartości emisji

W grupie wyszczególnionych typów 
emitentów najwyższa średnia wartość 
emisji odnotowana została w przypadku 
banków komercyjnych. Przeciętnie na 
jedną z 59 wprowadzonych na rynek se-
rii przypada nieco ponad 169,0 mln zł. 
W samym 2014 roku, w porównaniu 
z rokiem poprzednim, średnia wartość no-
towanych dłużnych papierów wartościo-
wych banków komercyjnych była ponad 
dwukrotnie wyższa. Głównym powodem 
zaistniałego wzrostu była zdecydowanie 
większa liczba emisji o wyższej wartości. 
Na podobnym poziomie kształtowa-
ła się natomiast średnia wartość emisji 
przedsiębiorstw oraz JST – odpowiednio 
40,3 mln zł oraz 45,6 mln zł.  Najniższa 
średnia wartość emisji obligacji wyniosła 
11,2 mln zł i dotyczyła banków spółdziel-
czych.  

Wartość połowy wyemitowanych i notowanych 
na rynku Catalyst dłużnych papierów wartościo-
wych nie przekroczyła progu 11,0 mln zł.
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Wykres 17. Rozkład wartości emisji obligacji

Wykres 16. Średnia wartość emisji według typów emitentów 
w Analizowanym Okresie

Średnia wartość wszystkich emisji notowanych na rynku Catalyst, począwszy od pierwszego 
dnia funkcjonowania rynku, wynosi 49,8 mln zł. Emisje o wartości przewyższającej średnią sta-
nowiły jedynie ok. 19,0% ogółu.
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Cel emisji

W całym okresie funkcjonowania ryn-
ku Catalyst, rodzaje potrzeb emitentów, 
warunkujące cele emisji obligacji noto-
wanych na rynku Catalyst, nie uległy 
znaczącym zmianom. Spośród notowa-
nych na rynku Catalyst obligacji, środki 
finansowe pozyskane w ramach 34,5% 
emisji nie miały określonego kierun-
ku ich wykorzystania, natomiast 22,7% 
wszystkich emisji przeznaczone było na 
finansowanie bieżącej działalności. Po-
dobny odsetek notowanych obligacji sta-
nowią obligacje emitowane w celu zaspo-
kojenia potrzeb inwestycyjnych – 22,3%. 
W całej historii rynku Catalyst 4,3% 
obligacji zostało wyemitowanych w celu 
spłaty zobowiązań finansowych, przy 
czym w roku 2014 odsetek tego typu 
obligacji wyniósł nieznacznie ponad 
3,4%. W tym samym roku wyjątkowo 
znaczna liczba podmiotów wyemitowała 
obligacje w celu podniesienia poziomu 
funduszy własnych, było to 7,9%, czyli 
ponad dwukrotnie więcej niż dotychczas. 

Wykres 18. Cele emisji obligacji

W 2014 roku jedynie 20 ze 177 serii obligacji zostało wy-
emitowanych w celu finansowania bieżącej działalności 
- dla porównania w roku 2013 był to najczęściej wskazy-
wany cel poszukiwania kapitału poprzez emisję obligacji 
i wystąpił w przypadku aż 72 serii tych instrumentów dłuż-
nych notowanych na Catalyst, co stanowiło 36,2% ogółu 
nowych na rynku emisji.

listy zastawne obligacje komunalne obligacje spółdzielczeobligacje korporacyjne

podniesienie poziomu 
funduszy własnych 3,9%

spłata zobowiązań 4,3%

inne 9,4%

inwestycje 22,3%

34,5%

finansowanie deficytu 2,9%

finansowanie
bieżącej działalności 22,7%

nieokreślony 34,5%
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Charakterystyka emitentów

Najliczniejszą grupę na rynku Catalyst 
stanowiły podmioty z sektora usług 
finansowych (bez uwzględnienia ban-
ków) reprezentowanego przez niemal 
co piątego emitenta na tym rynku.

Historyczna analiza struktury emitentów 
na rynku Catalyst pod względem bran-
ży, w jakiej prowadzili swoją działalność, 
pokazuje również, że wysoki udział mie-
li także deweloperzy (16,9%). Trzecią 
co do wielkości grupę tworzyły pominięte 
wcześniej banki, które stanowiły 12,0% 
wszystkich emitentów rynku Catalyst. 
Niemal co dziesiąty emitent to samorząd 
terytorialny, co pokazuje znaczące zain-
teresowanie JST tego rodzaju sposobem 
pozyskiwania finansowania na realizację 
zadań własnych.

Do najsłabiej reprezentowanych na 
Catalyst sektorów można było zaliczyć 
rynek kapitałowy, reprezentowany przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w War-
szawie S.A., który stanowił 0,4% wszyst-
kich emitentów oraz sektor recyklingu, 
hoteli i restauracji oraz materiałów bu-
dowlanych (0,7% wszystkich emiten-
tów).

Sektor Liczba emitentów Udział

usługi finansowe 50 18,7%

deweloperzy 45 16,9%

banki 32 12,0%

JST 26 9,7%

inne 23 8,6%

budownictwo 12 4,5%

informatyka 10 3,7%

handel detaliczny 9 3,4%

energetyka 7 2,6%

chemiczny 6 2,2%

handel hurtowy 6 2,2%

transport 6 2,2%

drzewny 5 1,9%

spożywczy 5 1,9%

ochrona środowiska 4 1,5%

FIZ 4 1,5%

paliwowy 4 1,5%

technologie 3 1,1%

farmaceutyczny 3 1,1%

materiałów budowlanych 2 0,7%

hotele i restauracje 2 0,7%

recykling 2 0,7%

rynek kapitałowy 1 0,4%

Łącznie 267 100,0%

Tabela 1. Struktura sektorowa emitentów
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Przyglądając się instrumentom notowanym na 
rynku Catalyst można zaobserwować, że do-
tychczas najwięcej środków z emisji obligacji, 
bo aż 32,9 mld zł, w tym 7,4 mld zł w samym 
2014 roku, pozyskali emitenci korporacyjni. 
Pozostali emitenci, do których zaliczyć moż-
na jednostki samorządu terytorialnego i banki 
spółdzielcze wyemitowali kolejno 76 serii pozy-
skując 3,5 mld zł oraz 39 serii obligacji co dało 
0,7 mld zł, z czego odpowiednio 113,0 mln zł 
i 56,5 mln zł przyniosły obligacje wyemitowane 
w 2014 roku. Z powyższego wynika, że środki 
finansowe, jakie banki spółdzielcze pozyskały 
z emisji obligacji, stanowiły zaledwie 8,0% łącz-
nej wartości pozyskanego przez emitentów kapi-
tału w 2014 roku, natomiast ten rodzaj finanso-
wania, podobnie jak w zeszłych latach na rynku 
Catalyst, okazał się atrakcyjnym źródłem finan-
sowania dla przedsiębiorstw. 

Wśród pięciu największych emitentów obli-
gacji na rynku Catalyst, najwięcej środków 
z emisji dłużnych instrumentów finansowych 
pozyskał Getin Noble Bank (ponad 2,5 mld zł 
w ramach 31 serii obligacji) oraz PGNiG z nie-
wiele mniejszą wartością emisji. Finansowanie 
dłużne na rynku Catalyst jest charakterystyczne 
również dla Miasta Warszawa (2,1 mld zł), PKN 
Orlen (2,0 mld zł) oraz spółki Multimedia Pol-
ska, która pozyskała łącznie 1,8 mld zł poprzez 
emisję 4 serii obligacji. 

Oprócz emisji o znacznej wartości przekracza-
jącej 1,0 mld zł, rynek Catalyst jest także miej-
scem notowania dłużnych instrumentów fi-
nansowych, z których emisji przedsiębiorstwa 
pozyskały mniej niż 1,0 mln zł. Wśród tego 
typu emitentów można wymienić spółkę Ven-
ti, która pozyskała z emisji obligacji łącznie 
355,0 tys. zł, GPF Causa – 420,0 tys. zł, Cash 
Flow – 515,0 tys. zł oraz LST Capital 
– 690,0 tys. zł i Certus Capital – 802 tys. zł. 
Do końca 2014 roku na rynek Catalyst wpro-
wadzono łącznie 40 serii obligacji o tak niskiej 
wartości, z czego 4 serie w samym 2014 roku. 
Wprowadzenie na rynek Catalyst emisji 
obligacji o wartości nieprzekraczającej 1,0 mln zł 
było możliwe tylko do końca 2014 roku.

Lp. Emitent Wartość emisji

1. Getin Noble Bank 2,5

2. PGNiG 2,5

3. Warszawa 2,1

4. PKN Orlen 2,0

5. Multimedia Polska 1,8

Tabela 2. Największe emisje na rynku Catalyst 
(w mld zł)

Lp. Emitent Wartość emisji

1. Venti 355,0

2. GPF Causa 420,0

3. Cash Flow 515,0

4. LST Capital 690,0

5. Certus Capital 802,0

Tabela 3. Najmniejsze emisje na rynku Catalyst 
(w tys. zł)

Wykres 19. Wartość pozyskanego kapitału według 
rodzaju obligacji
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Zgodnie z danymi na koniec 2014 roku, 
Getin Noble Bank oprócz tego, że wyemito-
wał obligacje o łącznej najwyższej, jak dotąd, 
wartości wśród wszystkich emitentów na ryn-
ku Catalyst, przeprowadził również największą 
liczbę emisji – 31 serii obligacji, w tym 8 w cią-
gu 2014 roku, co jest rekordową liczbą w gru-
pie emitentów - banków komercyjnych i jedną 
z największych na całym rynku Catalyst.

Drugą z kolei spółką, która często pozysku-
je środki finansowe w ramach emisji obligacji, 
a która dotychczas wprowadziła na rynek Ca-
talyst już 26 serii obligacji o łącznej wartości 
681,0 mln zł jest Kruk S.A. 

 

 

Na trzecim miejscu pod względem licz-
by wprowadzonych do obrotu na Catalyst 
obligacji znajduje się E-Kancelaria, która 
wyemitowała 20 serii obligacji o łącznej wartości 
48,2 mln zł. W tym samym czasie Ghelamco Invest 
i Gant Development wprowadziły do obrotu 
15 serii obligacji pozyskując odpowiednio 837,6 
mln zł i 245,9 mln zł. Dodatkowo spółka Ghe-
lamco Invest wprowadziła na Catalyst rekordo-
wą w 2014 roku liczbę emisji w grupie przedsię-
biorstw – aż 8 serii.

Wykres 20. Emitenci, którzy wyemitowali najwięcej serii obligacji w Analizowanej Grupie
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Lokalizacja emitentów 

W ostatnim dniu Analizowanego Okresu 
na rynku Catalyst obecni byli reprezen-
tanci wszystkich polskich województw. 
Zdecydowanie największa suma warto-
ści przeprowadzonych dotąd emisji – aż 
60,7% –  przypada na podmioty z siedzi-
bą w województwie mazowieckim. Dla 
porównania drugie oraz trzecie miejsce 
zajmują emisje emitentów z województwa 
pomorskiego – 11,1% oraz z dolnośląskie-
go – 10,9%, przy czym mimo zbliżonego 
rozkładu procentowego różnica w liczbie 
tych emisji była prawie 2,5 razy wyższa 
w przypadku województwa dolnoślą-
skiego. Biorąc po uwagę same obligacje 
korporacyjne, środki z tytułu emisji tego 
rodzaju obligacji zasiliły przedsiębiorstwa 
głównie z województwa mazowieckie-
go, gdzie wyemitowanych zostało 228 
serii oraz województwa dolnośląskiego 
– 157 serii, co stanowiło łącznie aż 60,9% 
wszystkich serii obligacji wprowadzonych 
do obrotu na rynek Catalyst.

Do końca 2014 roku na rynku  poja-
wiło się 76 serii obligacji JST, przy czym 
19 z nich należało do gmin z wojewódz-
twa mazowieckiego. Z kolei samorządy 
z województwa śląskiego, warmińsko- 
mazurskiego oraz zachodniopomorskie-
go wyemitowały po 9 serii, co łącznie 
z Mazowszem stanowiło 60,5% wszyst-
kich obligacji komunalnych dopuszczo-
nych do obrotu na Catalyst.

W przypadku banków spółdziel-
czych, blisko połowa emisji miała miejsce 
w województwie mazowieckim (46,2%). 
Mniejszy, ale również znaczący był także 
udział emisji z województw podlaskiego 
oraz łódzkiego, który ukształtował się 
na poziomie 10,3% każde.
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Oprócz podmiotów rodzimych, na Catalyst 
obecne są również trzy podmioty zagraniczne, 
które wyemitowały obligacje w polskiej wa-
lucie o łącznej wartości 1,4 mld zł, co plasuje 
je już na czwartym miejscu w klasyfikacji pod 
względem pochodzenia emitenta i odpowiada 
3,8% wartości wszystkich emisji na Catalyst. 
Wśród obligacji notowanych na rynku, wy-
emitowanych przez zagranicznych emitentów 
największą wartość miały wykupione w 2012 
roku instrumenty szwedzkiej spółki Polkomtel 
Finance AB i w dniu wprowadzenia na rynek ich 
wartość sięgała aż 1,0 mld zł. Spółki Warimpex 
Finanz und Beteiligungs AG oraz Ronson Eu-
rope N.V., związane z branżą deweloperską, od 
2011 roku stosunkowo regularnie wprowadza-
ją swoje obligacje do obrotu na polskim rynku 
Catalyst, a ich łączna wartość emisji osiągnęła 
424,6 mln zł, z czego w samym 2014 roku wrosła 
o 42,0 mln zł.

Z uwagi na charakter prowadzonej działalno-
ści emitentów zagranicznych, wprowadzanie do 
obrotu papierów wartościowych bezpośrednio 
w miejscach planowanych inwestycji przyczynia 
się nie tylko do zwiększenia perspektywy rozwo-
ju, ale również umacnia pozycje spółek na no-
wych rynkach. 

 

Dzięki możliwości emitowania obligacji przez 
podmioty zagraniczne, mogą one poszerzać gro-
no swoich obligatariuszy, a sam rynek Catalyst 
staje się dla inwestorów bardziej atrakcyjny 
i zróżnicowany pod kątem rodzaju emitentów.

Rodzaje obligacji ze względu na termin 
wypłaty kuponu

Wśród wprowadzonych na rynek do koń-
ca 2014 roku 747 serii obligacji, zdecydowa-
ną większość, bo aż 99,6% stanowiły obligacje 
kuponowe. Jedynie trzy z dotychczas notowa-
nych serii obligacji miały charakter dyskontowy 
– wykupione emisje Lokaty Budowlane S.A. 
i CI Games S.A. oraz pozostające nadal w obrocie 
obligacje spółki Midas S.A. 

Tabela 4. Emisje obligacji podmiotów zagranicznych 

Emitent
Kraj 

pochodzenia
Liczba 
serii

Wartość emisji 
(mln zł)

Warimpex 
Finanz

Austria 6 187,8

Polkomtel 
Finance

Szwecja 1 1000,0

Ronson 
Europe

Holandia 7 236,8

Wykres 22. Struktura ilościowa nowych emisji obligacji kuponowych
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Wśród instrumentów kuponowych aż 80,8% 
posiadało oprocentowanie zmienne, jednak-
że rok 2014 okazał się rekordowy dla obligacji 
o kuponie stałym - wprowadzono do obrotu 
42 takie serie, co stanowiło ponad 23,7% ogó-
łu wprowadzonych na rynek emisji, czyli naj-
więcej od początku istnienia Catalyst. Szcze-
gólne pod tym względem okazały się drugi 
oraz czwarty kwartał, w których instrumenty 
o stałej stopie oprocentowania osiągnęły poziom 
31,0-32,0% wprowadzonych na rynek instru-
mentów dłużnych.

Na rosnącą popularność obligacji o stałym 
kuponie z pewnością duży wpływ ma spada-
jąca od IV kwartału 2011 roku stopa inflacji 
w gospodarce, która z końcem 2014 roku osią-
gnęła najniższy od wielu lat poziom (-0,7%). 
Emitenci chcąc pozyskać kapitał decydują się 
na dłużne papiery wartościowe o oprocentowa-
niu stałym, licząc, że w większej mierze zainte-
resują inwestorów ze względu na utrzymanie 
realnej wartości otrzymywanych odsetek. Instru-
menty takie, w przeciwieństwie do dominujących 
obligacji o zmiennym kuponie, jednocześnie 
są gwarancją stałej stopy dochodu niezależnej 
od decyzji RPP w zakresie obniżki stóp rynko-
wych ze względu na sytuację makroekonomicz-
ną (m.in. spadającą stopę inflacji). Wśród emisji 
najczęściej występują jednak obligacje o oprocen-
towaniu zmiennym, które pozwalają emitentom 
dostosować ponoszone z tytułu emisji obligacji 
koszty do koniunktury w gospodarce.

Pod względem częstotliwości wypłaty 
odsetek, zdecydowanie przeważają instrumenty, 
z tytułu posiadania których obligatariusze 
otrzymują świadczenia co pół roku – 60,7%. 
W przypadku 262 serii obligacji, stanowiących 
37,2% ogółu wprowadzonych na rynek Catalyst 
serii tego rodzaju instrumentów dłużnych, 
warunki emisji przewidywały wypłatę świadczeń 
z tytułu emisji obligacji co trzy miesiące.
Na 14 emisji o kuponie płatnym raz do roku 
9 przeprowadzonych zostało przez JST. 

W dotychczasowej historii Catalyst tylko jed-
na spółka zdecydowała się na wypłatę odsetek 
co miesiąc – Miraculum S.A. W 2014 roku 
wśród wprowadzonych do obrotu instrumen-
tów znalazły się głównie te z kuponem wypła-
canym półrocznie bądź kwartalnie. W Analizo-
wanej Grupie obligacji kuponowych wyraźnie 
widać tendencję banków, zarówno komercyj-
nych, jak i spółdzielczych, do wypłaty odsetek 
co sześć miesięcy – 98,9% przypadków. Wśród 
emisji JST również przeważają instrumenty 
z kuponem wypłacanym półrocznie, aczkol-
wiek w 12,5% przypadków odsetki trafiały do 
inwestorów raz do roku, a w 6,9% przypadków 
co 3 miesiące. Liczba obligacji przedsiębiorstw 
o półrocznym i kwartalnym okresie wypłaty od-
setek nie różniła się znacząco. Do grudnia 2014 
roku instrumenty z odsetkami wypłacanymi 
co sześć miesięcy stanowiły 51,6% ogółu, nato-
miast z odsetkami kwartalnymi nieznacznie mniej 
– 47,2%.

Wykres 23. Struktura ilościowa obligacji kuponowych 
w zależności od częstotliwości wypłaty kuponów
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Oprocentowanie obligacji 

Rynek Catalyst jest istotnie uzależniony od 
zmian stóp procentowych w gospodarce. Wraz 
ze spadkiem poziomu stóp procentowych ryn-
ku pieniężnego, WIBOR 3M i WIBOR 6M, 
które mają wpływ na oprocentowanie większo-
ści obligacji, ulegają zmniejszeniu. Bazując na 
oprocentowaniu z dnia rozpoczęcia notowań, 
wyraźnie widać, że do końca 2014 roku w prze-
ważającym stopniu emitenci byli skłonni ponieść 
koszty pozyskania kapitału w ramach emisji ob-
ligacji na poziomie 7,00-8,00% (120 emisji). 
W ramach emisji 103 serii, emitenci oferowali 
oprocentowanie rzędu 8,00-9,00%. Natomiast 
jeszcze w roku 2013 oprócz obligacji o oprocen-
towaniu rzędu 7,00-8,00%, na rynku znaczna 
część instrumentów charakteryzowała się kupo-
nem 10,00-11,00%. 

Widoczny jest zatem spadek oprocentowania, 
co jest konsekwencją obniżenia stawek WIBOR 
na rynku pieniężnym. Pod względem rozkładu 
oprocentowania na dzień wprowadzenia, najczę-
ściej znajduje się ono w przedziale 5,00-12,00%, 
co stanowi aż 633 serie, czyli 85,1% notowanych 
serii, nie uwzględniając obligacji zerokupono-
wych. 

Od początku istnienia rynku wśród instru-
mentów z perspektywą generowania najniższego 
dla obligatariuszy dochodu - mniej niż 4,00%, 
a więc obligacji emitowanych głównie przez 
podmioty o ugruntowanej pozycji na rynku 
- znajdowało się tylko 14 emisji, z czego większą 
część tej grupy stanowiły obligacje wprowadzone 
na Catalyst w 2014 roku. 

Wykres 24. Liczba emisji obligacji o danym przedziale oprocentowania

14

35

75 76

120

103
92 90

77

33

18

6
0 3 1 1

0

20

40

60

80

100

120

140

mniej
niż 4%

4-5% 5-6% 6-7% 7-8% 8-9% 9-10% 10-11% 11-12% 12-13% 13-14% 14-15% 15-16% 16-17% 17-18% więcej
niż 18%

Li
cz

ba
 e

m
is

ji



30

Tabela 5. Emisje obligacji o najwyższym oprocentowaniu w dniu emisji

Emitent
Kod 

emisji
Sektor 

emitenta
Data
emisji

Data 
wykupu

Wartość emisji 
(w zł)

Oprocentowanie 
obligacji

POZNAŃSKA 37 PZN1213 deweloperzy 2011-12-29 2013-12-29 14 000 000,0 18,83%

ONICO ONT0110 handel hurtowy 2009-10-07 2010-01-15 1 700 000,0 18,00%

GREEN HOUSE 
DEVELOPMENT

GHA0411 deweloperzy 2010-02-10 2011-04-11 600 000,0 17,00%

GREEN HOUSE 
DEVELOPMENT

GHB0411 deweloperzy 2010-02-17 2011-04-18 600 000,0 17,00%

GREEN HOUSE 
DEVELOPMENT

GHC0411 deweloperzy 2010-02-24 2011-04-25 600 000,0 17,00%

ORZEŁ ORL0412 handel detaliczny 2010-04-27 2012-04-27 7 260 000,0 15,00%

POLSPORT GROUP PSG0512 handel detaliczny 2011-05-19 2012-05-30 1 280 000,0 15,00%

E-KANCELARIA EKA1213 usługi finansowe 2011-11-25 2013-12-22 1 000 000,0 15,00%

GPF CAUSA GPF0214 inne 2012-02-01 2014-02-23 420 000,0 15,00%

EKOPALIWA CHEŁM EPC0716 paliwowy 2013-08-08 2016-07-31 6 500 000,0 15,00%

Największy dotychczas na rynku Catalyst do-
chód, zapewniała wykupiona z końcem 2013 
roku emisja spółki Poznańska 37, związana z re-
alizacją projektu deweloperskiego, która w dniu 
pierwszego notowania uprawniała inwestorów 
do odsetek rzędu 18,83%. W 2014 roku naj-
większe oprocentowanie na rynku zaoferowała 
spółka Ekopaliwa Chełm zajmująca się wytwa-
rzaniem wysokiej jakości ekologicznego paliwa 
i utylizacją odpadów w województwie lubelskim. 
Jej obligacje wyemitowane w celu refinansowania

Wśród emitentów, których obligacje posiada-
ły najwyższe w historii rynku oprocentowa-
nie wyróżnia się spółka Poznańska 37.

krótkoterminowej pożyczki od właścicieli, dzię-
ki której możliwe było uzyskanie środków na 
rozwój z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, gwaranto-
wały obligatariuszom wpływy rzędu 15,00% 
w skali roku. Jednocześnie spółka, obok emisji 
Grupy Prawno-Finansowej Causa, której termin 
wykupu przypadał na luty 2014 roku, ustanowiła 
górną granicę oprocentowania na rynku na ostat-
ni dzień Analizowanego Okresu.
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W historii rynku Catalyst, najniższy po-
ziom oprocentowania obligacji oferowany 
był przez emitentów w latach 2013-2014, 
co potwierdza zależność rynku od ogólnej 
sytuacji makroekonomicznej i obniżających 
się stóp WIBOR w gospodarce.

 

Pod względem struktury emitentów oferu-
jących najniższe oprocentowanie przewa-
żają przedsiębiorstwa, w tym zagraniczny 
Warimpex, i banki komercyjne. Analizując 
kupony obligacji i biorąc pod uwagę pierwszy 
dzień notowań instrumentów, najniższy kupon 
na rynku kształtujący się na poziomie 3,25% 
w skali roku, oferował Bank Zachodni WBK. 

 
 

Uwzględniając w 2014 roku kolejne obniżki 
na rynku pieniężnym, stopy oprocentowania ob-
ligacji notowanych na Catalyst na ostatni dzień 
Analizowanego Okresu spadły i okazało się, 
że najniższe oprocentowanie na rynku oferowała 
spółka PGE, tj. 2,75%.

Tabela 6. Emisje obligacji o najniszym oprocentowaniu w dniu emisji

Emitent
Kod 

emisji
Sektor 

emitenta
Data 
emisji

Data 
wykupu

Wartość emisji 
(w zł)

Oprocentowanie 
obligacji

BANK ZACHODNI 
WBK

BZW0717 banki 2014-07-17 2017-07-17 475 000 000,0 3,25%

PGE PGE0618 energetyka 2013-06-27 2018-06-27 1 000 000 000,0 3,41%

CCC CCC0619 handel detaliczny 2014-06-10 2019-06-10 210 000 000,0 3,52%

KRAKÓW KRA0423 JST 2013-04-30 2023-04-30 100 000 000,0 3,52%

KRAKÓW KRA0528 JST 2013-05-07 2028-05-07 120 000 000,0 3,62%

ACTION ACT0717 handel hurtowy 2014-07-04 2017-07-04 100 000 000,0 3,65%

AB ABE0819 handel hurtowy 2014-08-12 2019-08-12 100 000 000,0 3,65%

WARIMPEX WXF1016 deweloperzy 2013-10-29 2016-10-31 15 000 000,0 3,90%

BANK ZACHODNI 
WBK

BZW1216 banki 2013-12-19 2016-12-19 500 000 000,0 3,94%

GETIN NOBLE BANK GNB0617 banki 2014-06-30 2017-06-30 350 000 000,0 3,95%
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Średnie oprocentowanie obligacji oferowane 
przez emitentów rynku Catalyst (na dzień roz-
poczęcia notowań) w okresie I kwartał 2010 – IV 
kwartał 2014 uległo obniżeniu. Na skutek spad-
ku stóp procentowych, ustalanych przez Radę 
Polityki Pieniężnej, oraz obniżenia poziomu in-
flacji, oprocentowanie obligacji zmniejszyło się 
z 10,76% w III kwartale 2012 roku do 7,40% 
pod koniec 2014 roku. Również wartość samych 
wprowadzonych w danym kwartale emisji uległa 
obniżeniu z najwyższej w III kwartale 2012 roku 
wartości – 3,5 mld zł do poziomu 1,4 mld zł 
w IV kwartale 2014 roku.

Średnia rynkowa stopa oprocentowania 
wszystkich notowanych na dzień 31 grudnia 2014 

roku obligacji wynosiła 6,50%* i była niższa 
od przedstawionego na Wykresie 24. najczęściej 
oferowanego w okresie funkcjonowania rynku 
kuponu (7,00-8,00%). Wśród serii notowanych 
w 2014 roku na rynku 10,0% z nich miało war-
tość niższą od 3,75%, natomiast 10,0% najwy-
żej oprocentowanych emisji, a więc obarczonych 
większym poziomem ryzyka, miało oprocentowa-
nie średnio na poziomie ponad 9,28%. Rozkład 
oprocentowania notowanych obligacji zawierał 
się w przedziale 2,75% do 15,00%, co pokazu-
je wyraźny spadek oprocentowania w stosunku 
do lat poprzednich, kiedy górną granicę wyzna-
czała wartość oprocentowania obligacji spółki 
Poznańska 37 (18,83%).

Wykres 26. Rozkład oprocentowania notowanych na Catalyst obligacji według stanu na ostatni dzień Analizowane-
go Okresu 

* Analizę oparto na przewidywanych okresach do wykupu określonych w dokumentach emisyjnych spółek.

Wykres 25. Średnie oferowane oprocentowanie obligacji na tle poziomu inflacji, dynamiki PKB oraz wartości emisji 
w okresie I kw. 2010 - IV kw. 2014 roku
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z faktu, iż rynek NewConnect skupia przede 
wszystkim młode, często znajdujące się na wcze-
snym etapie rozwoju spółki, co sprawia, że in-
westycja w ich papiery wartościowe wiąże się ze 
zwiększonym ryzykiem, ale równocześnie może 
przynieść w przyszłości znacznie większe korzy-
ści. 

Średnia wartość oprocentowania oferowana 
przez emitentów w grupie obligacji korporacyj-
nych, bez względu na rynek notowania ich ak-
cji, wyniosła 9,14% i była mniejsza o 0,57 p.p. 
w stosunku do danych z okresu do grudnia 2013 
roku.

Determinanty oprocentowania obligacji

Oprocentowanie obligacji a rynek notowań 
akcji emitenta

Ze źródła pozyskiwania kapitału, jakim jest 
emisja obligacji, chętnie korzystają duże przed-
siębiorstwa o ugruntowanej pozycji rynkowej, 
których akcje są notowane na Głównym Rynku 
GPW, jak i mniejsze, których akcje znajdują się 
w obrocie na rynku NewConnect. Analizując 
strukturę emitentów obligacji korporacyjnych, 
wyraźnie widać, że prawie połowa notowanych 
instrumentów dłużnych została wyemitowana 
przez spółki z Głównego Rynku GPW, a 18,0% 
serii obligacji pochodziło od emitentów, których 
akcje były notowane na NewConnect. Oprócz 
wymienionych podmiotów, pewną część rynku 
(32,7%) stanowią również spółki, których in-
strumenty nie były do tej pory notowane na żad-
nym z rynków. 

Fakt, że papiery wartościowe emitenta obli-
gacji są notowane już na rynku i spółka jest spół-
ką publiczną ma znaczenie w kontekście emisji 
dłużnych instrumentów finansowych. Wpływa 
to na wartość oferowanego oprocentowania in-
strumentów dłużnych. Wśród grona emitentów 
korporacyjnych, których obligacje zostały do-
puszczone na rynek Catalyst, najniższy kupon, 
bo średnio 8,04%, oferowały spółki publiczne 
z Głównego Rynku GPW (8,60% do 2013 roku).
Wynika to z tego, że spółka publiczna, ze wzglę-
du na wykonywane obowiązki informacyjne, jest 
bardziej transparentna i w trakcie przeprowadza-
nia oferty obligacji inwestorzy posiadając szerszą 
informację o emitencie są w stanie w lepszym 
stopniu skalkulować ryzyko. Nieco wyższe jest 
oprocentowanie oferowane przez spółki niepu-
bliczne, które w całym okresie funkcjonowania 
rynku wyniosło średnio 9,73% i w stosunku do 
zeszłego roku spadło tylko o 0,58 p.p. 

Oprocentowanie obligacji zapewniane przez 
emitentów, których akcje notowane są na New-
Connect wynosi średnio 11,08% w skali roku 
i jest aż o 3,04 p.p. wyższe niż w przypadku spół-
ek z Głównego Rynku GPW. Wynika to głównie 

Wykres 27. Struktura ilościowa emisji obligacji według 
rynku notowań akcji w grupie przedsiębiorstw i banków 
komercyjnych

Wykres 28. Średnie oprocentowanie obligacji przed-
siębiorstw i banków komercyjnych ze względu na ry-
nek notowań akcji emitenta
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Średnie oprocentowanie oferowane przez emi-
tentów w grupie przedsiębiorstw i banków ko-
mercyjnych charakteryzuje się znacznym zakre-
sem wahań.

Niezależnie od rynku notowań akcji emitenta 
w IV kwartale 2014 roku nowo wprowadzone 
obligacje zapewniały inwestorom wpływy rzę-
du od 5,19% do 10,17%, czyli o połowę mniej 
niż na samym początku funkcjonowania ryn-
ku Catalyst (8,39-18,00%). 

W ciągu całego Analizowanego Okresu, z wy-
jątkiem III kwartału 2011 roku, III kwartału 
2012 roku i I kwartału 2014 roku najniższym 
kuponem charakteryzowały się obligacje ban-
ków komercyjnych, zwłaszcza tych, których ak-
cje były notowane wówczas na Głównym  Ryn-
ku GPW, a ich poziom oscylował w granicach 
3,93-8,69%. Oprocentowanie obligacji banków, 
które nie były emitentami na żadnym z ryn-
ków akcji, wynosiło natomiast 4,14-11,14%. 
Najwyżej oprocentowane były natomiast obli-
gacje przedsiębiorstw notowanych na NewCon-
nect (8,71-18,00%). Pomimo występującego 
na rynku w każdym z przypadków trendu spad-
kowego, najbardziej stabilne oprocentowanie 
cechuje niezmiennie grupę firm z Parkietu Głów-
nego GPW.

Wykres 29. Średnie oprocentowanie obligacji a rynek notowań akcji emitenta w ujęciu kwartalnym
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Oprocentowanie obligacji a typ emitenta

W grupie wszystkich instrumentów notowanych 
na Catalyst, na pierwszy dzień notowania obli-
gacji, najniższe oprocentowanie oferowały gminy 
i wynosiło ono średnio 5,48%. Instrumenty emi-
towane przez JST są uważane za jedne z bezpiecz-
niejszych, niemal na równi z obligacjami Skarbu 
Państwa. Wynika to między innymi z faktu, iż ich 
sytuacja finansowa jest kontrolowana przez Regio-
nalne Izby Obrachunkowe, a w polskim ustawo-
dawstwie nie przewidziano możliwości ogłoszenia 
upadłości przez tego typu jednostki. Stąd też Emi-
tenci takich papierów dłużnych mogą emitować 
je po niższych kosztach. Najbardziej ryzykow-
ne i jednocześnie najwyżej oprocentowane ob-
ligacje emitowane są przez przedsiębiorstwa, 
a ich średni kupon przez okres funkcjonowania 
rynku wyniósł 9,41% (9,97% do 31.12.2013 
roku). W grupie banków wyższe oprocentowa-
nie oferują banki spółdzielcze (średnio 7,45% 
- do 31.12.2013 roku 7,61%), natomiast opro-
centowanie obligacji banków komercyjnych 
kształtowało się na poziomie 6,52% (7,18% 
do 31.12.2013 roku).

Analizując zmienność oprocentowania ob-
ligacji w czasie, w oparciu o wysokość oprocen-
towania aktualną na dzień pierwszego notowa-
nia tych papierów dłużnych, można zauważyć, 
że najmniejszym zakresem wahań cechują się 
obligacje banków spółdzielczych i JST (różnica 
pomiędzy najwyższym i najniższym oprocento-
waniem to kolejno 3,39 p.p. i 2,55 p.p.).

Największa zmienność kuponu cechuje z kolei 
obligacje przedsiębiorstw, który najwyższą war-
tość równą 13,27% osiągnął w II kwartale 2010 
roku, a następnie stopniowo ulęgał obniżeniu 
do poziomu 7,45% na koniec 2014 roku. 
Najbardziej wrażliwe na zmienność uwa-
runkowań gospodarki rynkowej są banki 
komercyjne, które niemal natychmiast reagu-
ją na zmiany stóp procentowych w gospodarce. 
Najwyższy ponoszony przez nie koszt na rzecz 
obligatariuszy został odnotowany w II kwartale 
2012 roku i kształtował się średnio na pozio-
mie 9,51%, co wynikało z podniesienia pozio-
mu stopy referencyjnej. Najniższe oprocento-
wanie banki komercyjne oferowały natomiast 
w III kwartale 2014 roku - tj. 3,93%, kiedy 
to RPP obniżyła stopy procentowe do rekordowo 
niskiego jak na tamten czas poziomu.

Wykres 30. Średnie oprocentowanie obligacji 
ze względu na typ emitenta

Wykres 31. Średnie oprocentowanie obligacji ze względu na typ emitenta  w ujęciu kwartalnym
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Oprocentowanie a sektor działalności emi-
tenta

 

Przedstawiona na wykresie 32. analiza prezen-
tuje średnie oprocentowanie na dzień debiu-
tu emitentów na rynku Catalyst w podziale 
na sektory: finansowy (banki komercyjne, banki 
spółdzielcze, spółki zajmujące się świadczeniem 
usług finansowych), przemysłowy i usługowy. 
Najniższe oprocentowanie oferują emitenci ob-
ligacji, prowadzący swoją działalność w sektorze

finansowym, które w ostateczności na koniec 
2014 roku wyniosło średnio 8,69%. Stopa opro-
centowania obligacji w sektorze przemysłowym 
i usługowym była na podobnym poziomie, a ob-
ligatariusze mogli zarobić na obligacjach przed-
siębiorstw z tych branż średnio 9,38% i 9,31% 
w skali roku. 

Średnie oprocentowanie wprowadzanych 
na rynek Catalyst obligacji emitentów sektora fi-
nansowego przez niemal cały Analizowany Okres 
kształtowało się na nieco niższym poziomie niż 
w pozostałych sektorach. Biorąc pod uwagę 
emitentów z sektora przemysłowego, inwesto-
rzy mogli zarobić najwięcej nabywając obligacje 
w ramach emisji przeprowadzonych w drugim 
kwartale 2010 roku – średnio 15,34%, naj-
mniej natomiast w czwartym kwartale 2013 roku 
– średnio 6,90%. Sektor usługowy cechowała 
podobna dynamika zmian, a przez większą część 
Analizowanego Okresu właśnie w tym sektorze 
utrzymywało się najwyższe oprocentowanie wa-
hające się od 18,00% odnotowanego w począt-
kowym okresie funkcjonowania rynku Catalyst 
do 6,58% w III kwartale 2014 roku.

Wykres 32. Średnie oferowane oprocentowanie wpro-
wadzonych do obrotu obligacji w podziale na sektor 
działalności emitenta

Wykres 33. Średnie oprocentowanie obligacji ze względu na sektor działalności emitenta
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Analizując emisje w poszczególnych sektorach, 
najniżej oprocentowane w sektorze finansowym 
były obligacje Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A., która pozyskała 245,0 mln 
zł proponując inwestorom w Warunkach Emi-
sji obligacji oprocentowanie na poziomie 6,13% 

 
Sektor przemysłowy cechował zróżnicowany śred-
ni poziom oprocentowania w dniu wprowadzania 
emisji na rynek. Zdecydowanie najmniej pozwa-
lały zarobić inwestorom spółki z branży paliwowej 
(średnio 6,12%), którą reprezentują m.in. PKN 
ORLEN, PGNiG oraz Ekopaliwa Chełm, pomi-
mo że w przypadku tego ostatniego, oferowane

w skali roku, które na ostatni dzień Analizowa-
nego Okresu wyniosło 3,22%. Niskie, bo średnio 
na poziomie 6,88%, oprocentowanie ofero-
wały banki komercyjne i spółdzielcze, nato-
miast nieco wyższe – w przedziale od 9,48% 
do 10,37% – pozostali emitenci.

 
oprocentowanie stałe było w 2014 roku najwyż-
sze na rynku. Instrumenty emitentów z pozosta-
łych branż, takich jak m.in. chemiczna, drzewna, 
budowlana czy energetyczna charakteryzował 
kupon w przedziale od 8,79% do najwyższego 
11,18% w sektorze materiałów budowlanych.

Wykres 34. Średnie oprocentowanie obligacji emitowanych w sektorze finansowym

Wykres 35. Średnie oprocentowanie obligacji emitowanych w sektorze przemysłowym
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Najniżej oprocentowane w sektorze usługo-
wym były obligacje spółek świadczących usłu-
gi transportowe - średnio 8,21%. Niską stopę 
kuponu zapewniały również obligacje spółek 
z branży ochrony zdrowia – 8,75%. Kupon 
nieco wyższy niż 9,00% oferowały podmioty 
z branży: deweloperskiej – 9,08%, hoteli i re-
stauracji – 9,20%, handlu hurtowego – 9,49% 
i informatycznej – 9,63%. 

 

 
Najwyższe oprocentowanie inwestorzy mogli 
uzyskać nabywając obligacje spółek świad-
czących usługi w zakresie handlu detaliczne-
go (10,04%) i recyklingu (11,33%).

Wykres 36. Średnie oprocentowanie obligacji emitowanych w sektorze usługowym
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Obligacje zamienne na akcje

Oferowanie możliwości zamiany obligacji 
na akcje nie jest szczególnie popularne wśród 
emitentów, ale rośnie z roku na rok. Za-
ledwie 1,7% spośród analizowanych emi-
sji obligacji związanych było z oferowaniem 
dłużnych instrumentów finansowych, które 
w przyszłości umożliwiały otrzymanie udziałów 
spółki w zamian za posiadane obligacje emitenta. 
W 53,8% przypadków powyższe oferty po-
chodziły od spółek deweloperskich. Spośród 
13 wyemitowanych serii obligacji zamiennych 
na akcje, aż 11 należało do podmiotów noto-
wanych na Głównym Rynku GPW, a jedynie 
2 na NewConnect. W 2014 roku jedyną emisją

obligacji zamiennych na akcje była emisja prze-
prowadzona przez MCI Management – spółkę 
z sektora finansowego, która w 2009 roku jako 
pierwsza zaoferowała tego typu instrument ob-
ligatariuszom. Z uwagi na możliwość wymiany 
obligacji na akcje emitenta, w większości opro-
centowanie takich instrumentów hybrydo-
wych jest niższe niż w przypadku pozostałych 
rodzajów obligacji. Poza korzyścią związaną 
z niższym kosztem kapitału, obligacje zamienne 
cechuje również możliwość przesunięcia w czasie 
rozwodnienia kapitału zakładowego i tym samym 
zmniejszenia wysokości udziału dotychczasowych 
akcjonariuszy, co może mieć istotne znaczenie 
wprzypadku niektórych emitentów.

Tabela 7. Emisje obligacji zamiennych na akcje

Emitent Kod 
emisji

Sektor 
emitenta

Rynek notowań 
akcji emitenta

Data 
emisji

Wartość 
emisji  

Oprocentowanie 
na dzień emisji 

MCI 
MANAGEMENT

MCI0912 usługi finansowe Główny Rynek GPW 2009-09-11  50 000 000,0    8,39%

MARVIPOL MVP0613 deweloperzy Główny Rynek GPW 2010-06-29  39 400 000,0    6,84%

GANT 
DEVELOPMENT

GNT0313 deweloperzy Główny Rynek GPW 2010-09-29  26 000 000,0    8,16%

MERA MER0412
materiałów 
budowlanych

NewConnect 2010-04-23  758 500,0    12,33%

RUBICON 
PARTNERS NFI

RBC0413 usługi finansowe Główny Rynek GPW 2011-04-26 32 000 000,0 10,69%

WARIMPEX WXF0514 deweloperzy Główny Rynek GPW 2011-05-25  66 250 000,0 8,50%

MEW MSA0613 energetyka NewConnect 2011-06-15  5 060 000,0 12,00%

MIRACULUM MIR0513 farmaceutyczny Główny Rynek GPW 2011-11-09  4 775 000,0 13,94%

MARVIPOL MVP0914 deweloperzy Główny Rynek GPW 2011-09-16  30 791 000,0 9,42%

WARIMPEX WXF0316 deweloperzy Główny Rynek GPW 2013-03-28  26 500 000,0 4,88%

WARIMPEX WXF1016 deweloperzy Główny Rynek GPW 2013-10-29  15 000 000,0 3,90%

WARIMPEX WXF1017 deweloperzy Główny Rynek GPW 2013-10-29  8 000 000,0 9,12%

MCI 
MANAGEMENT

MCI0318 usługi finansowe Główny Rynek GPW 2014-03-21  50 000 000,0 6,59%
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zabezpieczone 33,9% należności 0,4%

prawo użytkowania wieczystego 0,8%

blokada finansowa 1,2%

inne 2,8%

mieszane 9,1%

poręczenie 13,4%

zastaw 33,5%

nieruchomości 39,0%

niezbezpieczone 66,1%

Zabezpieczenie obligacji

Pomimo zaobserwowanej rok do roku tenden-
cji wzrostowej udziału instrumentów zabezpie-
czonych w przeprowadzanych emisjach ogółem, 
w grupie 729 analizowanych serii obligacji, 
aż 66,1% było niezabezpieczonych. Wynika 
to głównie z faktu, iż spośród czterech prezen-
towanych grup emitentów, zabezpieczenia emi-
sji ustanawiane są tylko przez przedsiębiorstwa. 
W 2014 roku liczba serii obligacji zabezpieczo-
nych kształtowała się na zbliżonym poziomie do 
roku poprzedniego, zmianie natomiast uległa 
wybierana forma zabezpieczenia.

W minionym 2014 roku emitenci najczę-
ściej decydowali się na zabezpieczenie w postaci 
ustanowienia hipoteki – 42,9% (12,7 p.p. wię-
cej niż przed rokiem) oraz poręczenia – 20,6% 
(6,9 p.p. więcej niż w 2013 roku). Mniejszą po-
pularnością cieszyły się natomiast zastawy reje-
strowe (spadek z 24 nowych serii w 2013 roku 
do 18 serii w 2014 roku) oraz zabezpieczenia 
mieszane (spadek z 17 nowych serii do 5), w tym 
połączenie hipoteki i zastawu bądź poręczenia 
i weksli. Instrumenty dłużne emitowane przez 
banki oraz samorządy terytorialne z reguły nie są 
zabezpieczane, co przede wszystkim związane jest 
z niskim prawdopodobieństwem niewypłacalno-
ści tych podmiotów.

Wykres 37. Struktura ilościowa emisji obligacji 
ogółem ze względu na zabezpieczenie

Wykres 38. Udział emisji niezabezpieczonych 
w emisjach poszczególnych typów emitentów

Do końca 2014 roku emitowane w gru-
pie przedsiębiorstw obligacje nie posiadały 
zabezpieczenia w 55,7% przypadków, czyli po-
dobnie jak na koniec 2013 roku – 55,2%. Wśród 
spółek, które je ustanowiły przeważają podmio-
ty małe na wczesnym etapie rozwoju, w związku 
z czym inwestycja w ich obligacje obarczona jest 
wyższym poziomem ryzyka. Niejednokrotnie 
chcąc skutecznie pozyskać kapitał, młode, mniej 
znane, bądź o wysokim poziomie zadłużenia spółki 
na rynku kapitałowym są zobligowane przez in-
westorów do zabezpieczenia spłaty długu w sto-
sunku do obligatariuszy, czego w ostatnich latach 
dokonywały najczęściej poprzez przeniesienie 
prawa własności do nieruchomości (39,0%), 
bądź zastawu rejestrowego (33,5%). Zabezpie-
czenie w postaci poręczenia wystąpiło w 13,4% 
przypadków, natomiast mieszane w 9,1%.

Wykres 39. Struktura ilościowa zabezpieczeń emisji 
obligacji przedsiębiorstw
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Preferowane formy zabezpieczenia według 
sektorów

Rozpatrując przeprowadzane przez emitentów 
poszczególnych sektorów emisje obligacji nieza-
bezpieczonych, zaobserwować można, że co roku 
na rynku pojawia się podobna liczba serii obli-
gacji zabezpieczonych w ramach branży finan-
sowej (72,7% wszystkich serii) oraz przemysłu 
(ok. 47,5%).

Ciekawa sytuacja miała miejsce natomiast 
w sektorze usług, w którym nastąpił spa-
dek liczby emisji obligacji zabezpieczonych 
– w 2013 roku 57,5% niezabezpieczonych 
nowych emisji, rok później już 70,5%.

Całkowity udział obligacji niezabezpieczonych 
wyemitowanych przez podmioty z sektora usług 
w stosunku do obligacji ogółem, notowanych 
na Catalyst od początku istnienia tego rynku 
ukształtował się z końcem 2014 roku na pozio-
mie 63,3%.

Do grona emitentów klasyfikowanych jako pod-
mioty działające w sektorze finansowym zalicza 
się m.in. banki. Podmioty te stanowią dużą gru-
pę emitentów analizowanego sektora i ze względu 
na stabilną sytuację finansową wynikającą z ko-
nieczności spełniania szeregu wymogów nadzor-
czych, mogą pozwolić sobie na emitowanie naj-
częściej obligacji niezabezpieczonych, sam sektor 
finansowy charakteryzuje się wysokim odsetkiem 
obligacji niezabezpieczonych. Wśród emitentów 
z sektora finansowego, ustanawiających zabez-
pieczenie na swoich dłużnych papierach warto-
ściowych, w większości przypadków, najczęściej 
wybieranym sposobem zabezpieczenia obligacji 
był zastaw rejestrowy (56 spośród 83 analizowa-
nych emisji, czyli 67,5%). Ten rodzaj zabezpie-
czenia dla swoich instrumentów wybierała każ-
dorazowo spółka Fast Finance, a także najczęściej 
pojawiał się w przypadku instrumentów wprowa-
dzanych przez grupę kapitałową BEST – 71,4%.

Wykres 40. Udział emisji niezabezpieczonych w emi-
sjach ogółem według sektorów

Wykres 41. Finanse – preferowane formy zabezpie-
czenia*

*Analiza uwzględnia pięć najczęściej pojawiających się form zabezpieczenia obligacji w sektorze.
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W przypadku przedsiębiorstw z sektora przemy-
słowego, 47,5% obligacji wprowadzonych na 
Catalyst stanowiły dłużne papiery wartościowe 
niezabezpieczone. Analizując omawiany sek-
tor, rok do roku widać wyraźny wzrost liczby 
serii obligacji zabezpieczonych względem wpro-
wadzonych na rynek instrumentów, których 
spłata nie została zabezpieczona. Blisko 60,0% 
wprowadzonych przez emitentów tego sektora 
instrumentów dłużnych zabezpieczonych było 
hipoteką. Mniej popularne okazały się w tej 
kwestii: poręczenie oraz zastaw rejestrowy, które 
zostały wykorzystane jako forma zabezpie-
czenia odpowiednio przy 19,0% i 12,1% 
emisji obligacji. Największe z kolei emi-
sje obligacji w ramach tego sektora nie były 
w ogóle zabezpieczone, a przeprowadziły 
je takie spółki jak PKN ORLEN, PGNiG oraz 
PGE.

Najbardziej widoczne zmiany ze względu 
na rodzaj zabezpieczenia nastąpiły w sekto-
rze usług. Spośród wszystkich instrumen-
tów spółek z sektora usług wprowadzonych 
na Catalyst, aż 63,3% serii obligacji pozbawione 
było zabezpieczenia (13,0 p.p. wzrostu pomiędzy 
rokiem 2013 a 2014). Zastaw rejestrowy stano-
wił zabezpieczenie w 29,4% emisji, natomiast 
ze względu na to, że w roku 2014 najwięcej 
zabezpieczeń ustanowionych zostało na hipo-
tece (16 z 51 serii obligacji), jej udział wzrósł 
z 18,4% do 31,4%. Mniejszym zainteresowa-
niem w Analizowanej Grupie przedsiębiorstw 
cieszyło się zabezpieczenie mieszane oraz porę-
czenia (po 17,6%), które stanowiło z kolei formę 
zabezpieczenia, największej w sektorze, emisji ob-
ligacji przeprowadzonej prze spółkę Multimedia 
Polska o wartości przekraczającej 1,0 mld zł.

Wykres 42. Przemysł – preferowane formy zabezpie-
czenia*

Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie danych 
odnośnie 83 zabezpieczonych emisji w Analizowanej Grupie

Wykres 43. Usługi – preferowane formy zabezpiecze-
nia*

Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie danych 
odnośnie 51 emisji w Analizowanej Grupie

*Analizy uwzględniają pięć najczęściej pojawiających się form zabezpieczenia obligacji w sektorze.
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Rodzaj zastosowanego zabezpieczenia nie wpły-
wa bezpośrednio na poziom kosztów emisji 
obligacji ponoszonych przez emitenta, ale jest 
decydujący jeśli wziąć pod uwagę samo powo-
dzenie emisji. Z analizy danych rynku Catalyst 
wynika, że brak zabezpieczenia nie wpływa na 
wyższą stopę kuponu, a wręcz przeciwnie ob-
ligacje tego rodzaju przynoszą średnio niższy 
zysk (8,61% według oprocentowania na dzień 
wprowadzenia do obrotu oraz 5,92% na ostat-
ni dzień Analizowanego Okresu). Na emisje 
obligacji niezabezpieczonych mogą pozwolić so-
bie gminy, których instrumenty traktowane są 
jako bezpieczne źródło inwestycji, a także banki 

 

oraz przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji 
rynkowej i stabilnych wynikach finansowych, 
najczęściej notowane na GPW, m.in. PGE, 
PGNiG czy ING Bank Śląski. 

Obligacje zabezpieczone to w szczególności 
instrumenty mniej znanych inwestorom spół-
ek, które w związku z tym cechują się wyższym 
poziomem ryzyka. Ich oprocentowanie w dniu 
wprowadzenia na rynek znajdowało się w prze-
dziale 9,45-11,20%, natomiast na ostatni dzień 
Analizowanego Okresu wynosiło 7,01%-8,71%.

Wykres 44. Zależność oprocentowania obligacji od rodzaju zabezpieczenia 
 
 

Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie danych odnośnie 729 emisji w Analizowanej Grupie
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W początkowym okresie funkcjonowania ryn-
ku Catalyst zdecydowana większość emisji prze-
prowadzana była przez takie podmioty jak JST, 
czy też banki (51,9% do końca 2010 roku), 
co skutkowało wysokim odsetkiem obligacji 
niezabezpieczonych. Od II kwartału 2010 roku 
można zaobserwować na Catalyst wzrost licz-
by instrumentów zabezpieczonych. Wynikało 
to ze zwiększenia liczby notowanych na rynku 
instrumentów emitowanych przez młode spółki 
oraz mogło świadczyć o ograniczeniu zaufania 
inwestorów do emitentów obligacji ze względu 
na pojawienie się przypadków emisji problemo-
wych – gdzie wystąpił problem ze spłatą zobowią-
zań z tytułu emisji tych papierów wartościowych.  
Struktura form zabezpieczeń papierów dłużnych 
podlegała w ciągu minionych pięciu lat istnienia

  

Catalyst wielu zmianom. Z przeprowadzonej 
analizy notowanych na rynku obligacji wynika, 
że emitenci, którzy zdecydowali się  na zabezpie-
czenie swoich obligacji najczęściej wybierali nie-
ruchomości (13,6% wszystkich emisji), bądź też 
zastaw rejestrowy (11,7%), rzadziej formę mie-
szaną – 3,2% czy poręczenie – 4,7%. W 2014 
roku stosunek wprowadzonych na rynek Catalyst 
obligacji zabezpieczonych do wszystkich obliga-
cji ogółem był na zbliżonym poziomie do lat po-
przednich (36,6% w 2014 roku i średnio 33,0% 
w pozostałych latach). Niewielka zmiana miała 
miejsce w ramach rodzaju stosowanych zabezpie-
czeń, a mianowicie spadł udział zastawu rejestro-
wego (z 12,1% w 2013 roku do 10,5%) na rzecz 
hipoteki (11,1% w 2013 roku do 15,7%).

Wykres 45. Struktura zabezpieczeń emisji obligacji w ujęciu kwartalnym (w %) 

Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie danych odnośnie 729 emisji w Analizowanej Grupie
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Wykres 46. Średni okres zapadalności obligacji w podziale na typ emitenta w okresie IV kw. 2009 – IV kw. 2014 
(w latach)

 
Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie danych odnośnie 729 emisji w Analizowanej Grupie
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Okres zapadalności obligacji

Od początków istnienia rynku Catalyst ter-
min zapadalności obligacji zmieniał się zna-
cząco bez względu na typ emitenta, oprócz 
sektora przedsiębiorstw, w przypadku którego 
wystąpił nieznaczny trend wzrostowy (średnio 
około 15 miesięcy w ciągu 5 lat). Analizując obli-
gacje banków spółdzielczych oraz komercyjnych 
na przestrzeni lat zaobserwować można pokry-
wanie się niektórych trendów, co świadczy o ist-
nieniu wysokiej korelacji pomiędzy sytuacją na 
rynku, a reakcją na zmianę koniunktury gospo-
darczej całej branży bankowej. 

Wydłużającym się średnim okresem do wy-
kupu charakteryzowały się obligacje jednostek 
samorządowych, które w latach 2010-2013 emi-
towały swoje instrumenty na 3 do 16 lat. Tenden-
cja odwróciła się dopiero w połowie 2013 roku, 
aby w 2014 roku ostatecznie ustabilizować się na 
identycznym poziomie co branża bankowa. 

Największe odchylenia w okresie zapadal-
ności dotyczyły banków spółdzielczych (od 4,5 
roku w III kwartale 2012 roku do 15 lat w ko-
lejnych 6 miesiącach). W przypadku banków 
komercyjnych, pierwsze pół roku na Catalyst 
było zdominowane przez emisje o stosunkowo 
długim okresie spłaty – 10 lat. Z początkiem 
2011 roku strategia emisyjna diametralnie się 
zmieniła i termin zapadalności wprowadzanych 

instrumentów dłużnych zmniejszył się do 3 lat. 
W kolejnych latach okresy do wykupu oscylowa-
ły pomiędzy wartościami brzegowymi (3 i 10 lat), 
aby z końcem minionego 2014 roku osiągnąć po-
ziom wyjściowy.

Średni okres zapadalności obligacji wpro-
wadzonych do obrotu w 2014 roku był krótszy 
o ponad 18 miesięcy w porównaniu z ro-
kiem poprzednim (5,1 roku w 2013 roku i 3,6 
w 2014 roku). Taka sytuacja miała miejsce przede 
wszystkim ze względu na utrzymującą się przez 
cały rok podobną długość okresu do wykupu ob-
ligacji banków spółdzielczych równą 10 lat oraz 
decyzje JST o wprowadzaniu papierów dłużnych 
o okresie zapadalności krótszym o 2 lata i 4 mie-
siące niż przed rokiem (12 lat i 8 miesięcy w 2013 
roku). Do końca 2014 roku na rynek Catalyst 
wprowadzano obligacje o średnim okresie zapa-
dalności równym 4 lata i 2 miesiące, czyli uległ 
on skróceniu o dwa miesiące od 2013 roku. 

Na przedstawionych wykresach widać wyraźną 
różnicę pomiędzy średnimi okresami do wykupu 
w poszczególnych sektorach. Jednostki samorzą-
dowe oraz banki spółdzielcze przeciętnie wprowa-
dzały instrumenty o zapadalności równej ok. 10 lat. 
W przypadku banków komercyjnych było to nie-
co mniej – 6 lat i 4 miesiące, a najkrótszy okres 
zapadalności przypadał na obligacje przedsię-
biorstw – 2 lata i 8 miesięcy. 
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Przedterminowe wykupy

Niektóre spółki wprowadzające swoje instrumen-
ty na Catalyst zawierają w Warunkach Emisji obli-
gacji klauzulę umożliwiającą dokonanie ich przed-
terminowego wykupu. Wówczas obligacje tego 
typu są stosunkowo wysoko oprocentowane, bądź 
inwestorom oferowana jest dodatkowa premia 
za wcześniejszą ich spłatę. Do spłaty zobo-
wiązania tego rodzaju długu przed terminem 
zapadalności często dochodzi w przypadku 
zmiany sytuacji rynkowej, kiedy emitent jest 
w stanie pozyskać kapitał z innego źródła na 
znacznie korzystniejszych warunkach.

 
Na polskim rynku instrumentów dłużnych 
wykup przedterminowy nastąpił w 7,90% 
wszystkich dotychczas wprowadzonych 
do obrotu emisji.

 

Łączna wartość spłaconego przed czasem dłu-
gu osiągnęła 3,6 mld zł, co stanowi 9,69% 
łącznie pozyskanego przez rynek Catalyst ka-
pitału. W przypadku obligacji ROBYG, aż 6 
z 13 serii spłaconych zostało przed terminem. 
Na 48 emisji wprowadzonych do obrotu w trze-
cim kwartale 2011 roku, 11 zostało wykupionych 
w okresie wcześniejszym niż pierwotnie planowa-
ny w Warunkach Emisji, co było rekordowym 
dla Catalyst wynikiem.

Z przeprowadzonej analizy wynika, 
że na rynku Catalyst mamy do czynienia z przed-
terminowymi wykupami najczęściej w przypad-
ku przedsiębiorstw, które wykupiły dotychczas 
9,38% przeprowadzonych emisji, co stanowi 
13,70% ich wartości (9,39% bez uwzględnienia 
emisji Polkomtel Finance AB o wartości 1 mld 
zł). Wśród pozostałych typów emitentów obliga-
cje przed terminem zapadalności wykupiło m.in. 
Miasto Rybnik i Bank Ochrony Środowiska.

Tabela 8. Udział emisji wykupionych przed okresem zapadalności w stosunku do wszystkich emisji

Wyszczególnienie
W stosunku do wszystkich 

emisji w Analizowanej Grupie
W stosunku do emisji 

przedsiębiorstw

Liczba emisji wykupionych przed terminem 7,90% 9,38%

Wartość emisji wykupionych przed terminem 9,69% 13,70%



47

Default – łamanie Warunków Emisji

Spółka emitując obligacje zobowiązuje się do 
spełnienia określonych kryteriów, które przed-
stawiła inwestorom w Warunkach Emisji, 
oni natomiast dokonując inwestycji oczekują, 
że będzie się z nich wywiązywała. Warunki te 
dotyczą między innymi okresów odsetkowych 
i terminu spłaty wartości nominalnej obliga-
cji. Do końca 2014 roku problemy z termino-
wą spłatą świadczeń z obligacji, czy to w postaci 
odsetek czy wykupu instrumentów od obligata-
riuszy miało 39 emitentów, którzy wyemitowa-
li łącznie 51 serii obligacji, co stanowiło 6,83% 
wszystkich wprowadzonych na Catalyst emisji 
i 1,22% ich wartości. Wśród pozostałych pod-
miotów, 6 spółek opóźnienie w regulowaniu 
zobowiązań tłumaczyło „błędem ludzkim”, 
a nie brakiem środków. Łączna wartość emisji 
problematycznych sięgnęła w 2014 roku warto-
ści 453,9 mln zł, z czego aż 81,0% było związane 
z niewykupieniem obligacji, bądź niewypłace-
niem odsetek głównie na skutek braku środ-
ków finansowych, co w niektórych przypadkach 
(około 19,5%) kończyło się złożeniem wniosku

o upadłość i dotyczyło takich spółek jak np. 
Budostal-5, Gant Development, Religa Deve-
lopment oraz Timberone. Pomimo braku za-
bezpieczenia najmniejszym ryzykiem pozostają 
obarczone wciąż obligacje podmiotów takich 
jak banki oraz JST, które w zdecydowanej więk-
szości przypadków nie odnotowują opóźnień 
w spłacie świadczeń (z wyjątkiem Gminy Ko-
nopiska, należącej do grupy 6-ciu wymienio-
nych wcześniej podmiotów, których opóźnienie 
w spłacie świadczeń wynikało z błędów technicz-
nych). 

Wśród 576 serii obligacji dotychczas wyemi-
towanych przez przedsiębiorstwa i wprowadzo-
nych na Catalyst, niewywiązanie się z Warun-
ków Emisji nastąpiło w 8,85% przypadkach, 
co odpowiadało 1,95% wartości wszystkich 
obligacji w sektorze przedsiębiorstw. Średnia 
wysokość oprocentowania, które przysługiwało 
obligatariuszom w przypadku emisji problema-
tycznych była o 1,7 p.p. wyższa niż przeciętna 
wartość kuponu w sektorze przedsiębiorstw (war-
tości odpowiednio: 9,41% i 11,04%). Potwier-
dza się zatem teza, że wyższe oprocentowanie 
wiąże się z wyższym ryzykiem.

Tabela 9. Udział liczbowy i wartościowy obligacji zagrożonych w stosunku do emisji w Analizowanej Grupie 
i emisji przedsiębiorstw

Analiza uwzględnia wartość całej problemowej emisji, niezależnie od faktu, czy jakakolwiek część danej emisji została 
wykupiona w terminie

Wyszczególnienie
W stosunku do wszystkich 

emisji w Analizowanej Grupie
W stosunku do emisji 

przedsiębiorstw

Liczba emisji wykupionych przed terminem 7,90% 9,38%

Wartość emisji wykupionych przed terminem 9,69% 13,70%

Wyszczególnienie
W stosunku do wszystkich emisji 

w analizowanej grupie
W stosunku do emisji 

przedsiębiorstw

Liczba emisji niespłaconych w terminie 
(nominał lub odsetki)

4,95% 6,42%

Liczba emisji w których emitent 
zbankrutował przed wykupem obligacji

1,87% 2,43%

Łączna liczba problemowych emisji 6,83% 8,85%

Wyszczególnienie
W stosunku do wszystkich emisji 

w analizowanej grupie
W stosunku do emisji 

przedsiębiorstw

Wartość emisji niespłaconych w terminie 
(nominał lub odsetki)

0,99% 1,57%

Wartość emisji w których emitent 
zbankrutował przed wykupem obligacji

0,24% 0,38%

Łączna wartość problemowych emisji 1,22% 1,95%
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Analiza wielkości obrotów

Rok 2014 wyróżniał się wysokimi wartościami 
obrotów sesyjnych, których suma począwszy 
od I kwartału 2010 roku do IV kwartału 2014 
roku wyniosła 3,7 mld zł, czyli aż 1,5 mld więcej 
niż w analogicznym okresie do końca 2013 roku. 
Tak dobry wynik wypracowany był w głównej 
mierze przez rekordowy pierwszy kwartał 2014 
roku, w którym wartość obrotów osiągnęła 
519,2 mln zł, czyli więcej niż w całym 2012 roku. 
W Analizowanym Okresie odnotowano również 
wzrost średniej kwartalnej wartości obrotów se-
syjnych o 170,8 mln zł (213,2 mln zł w 2013 
roku i 384,0 mln zł w roku 2014). 

W samym 2014 roku wartość dokona-
nych transakcji była niewiele mniejsza 
niż suma obrotów od 2009 roku do 2013 
roku włącznie (2,2 mld do końca 2013 roku 
i 1,5 mld w 2014 roku).

Pozytywny trend wzrostowy wskazuje 
na zwiększającą się płynność rynku Catalyst 
i jego dynamiczny rozwój.

Wykres 47. Wartość obrotów sesyjnych (narastająco i kwartalnie) oraz wartość debiutów w Analizowanej Grupie 
w okresie I kw. 2010 – IV kw. 2014 roku (wg dnia pierwszego notowania)
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Wartość obrotów a rynek notowań akcji emi-
tenta

Analiza obrotów instrumentami dłużnymi emi-
towanymi przez przedsiębiorstwa oraz banki 
komercyjne pozwala stwierdzić, że od kilku lat 
nieprzerwanie wzrasta liczba transakcji do-
konywanych na obligacjach wprowadzanych 
przez spółki notowane na Głównym Ryn-
ku GPW. Z końcem 2014 roku łącznie było 
to 65,2% wartości obrotów (ok. 2,0 mld zł), czy-
li o 8,2 p.p. więcej niż w analogicznym okresie 
roku poprzedniego. Odnotowywany jest za to 
relatywnie mniejszy obrót papierami wartościo-
wymi spółek nienotowanych – spadek o 6,1 p.p. 
(34,3%  w 2013 i 28,2% w 2014 roku). Naj-
rzadziej inwestorzy handlują obligacjami spół-
ek z rynku NewConnect, których łączny udział 
w obrotach ogółem z końcem 2014 roku wyniósł 
6,6% osiągając wartość 196,9 mln zł. 

Obrót obligacjami korporacyjnymi według 
sektorów

Największym zainteresowaniem na rynku Ca-
talyst cieszą się obligacje banków, których obrót 
przez cały okres funkcjonowania rynku sięgnął 
31,8% całkowitego obrotu rynkowego, tym sa-
mym wzrósł do niemal 1,2 mld zł (do 2013 roku 
33,4% i 717,2 mln zł). Tendencja ta pozostaje 
niezmienna od lat. Duży udział w obrotach mają 
również obligacje emitentów z branży dewelo-
perskiej i usług finansowych, których obligacje 
generowały obroty rzędu kolejno 632,4 mln zł 
i 549,3 mln zł. Oprócz powyższych podmio-
tów spora część transakcji skupiała się wokół 
instrumentów emitowanych przez sektor pa-
liwowy i przez JST, odpowiednio 423,3 mln zł 
i 228,4 mln zł.

Na wielkość obrotów w sektorze banko-
wym przede wszystkim wpływ miały transakcje 
na obligacjach Getin Noble Bank, których war-
tość osiągnęła 322,9 mln zł. Istotny poziom 
płynności cechował również dłużne papiery war-
tościowe banków spółdzielczych: warszawskiego 
(172,3 mln zł) i podkarpackiego (145,6 mln zł).

W branży deweloperskiej dominował obrót 
obligacjami wyemitowanymi przez Gant Deve-
lopment (105,0 mln zł). Duży udział w obro-
tach emitentów z branży deweloperskiej mają 
również obligacje spółki Marvipol (88,7 mln zł) 
i Echo Investment (76,3 mln zł).

 

Wykres 48. Procentowy udział w obrocie według 
rynku notowań akcji (w grupie przedsiębiorstw 
i banków komercyjnych)

Wykres 49. Procentowy udział emisji obligacji korporacyjnych w obrocie całkowitym z podziałem na rodzaj prowa-
dzonej działalności
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W sektorze usług finansowych niepodważalnie 
dominują obligacje Prime Car Management 
(109,9 mln zł), w przypadku których ostatnie 
transakcje odnotowano w 2012 roku, ale po-
mimo tego, do końca 2014 roku żadne inne in-
strumenty nie osiągnęły takiej wartości obrotów. 
W dalszej kolejności należy wymienić takich 
emitentów, jak Kruk i Kredyt Inkaso, gdzie war-
tość obrotu instrumentami dłużnymi tych spół-
ek kształtowała się na poziomie odpowiednio 
87,8 mln zł i 51,1 mln zł.

Największy obrót wśród gmin niezmiennie 
odnotowały obligacje miasta Warszawa - 203,7 
mln zł, natomiast w sektorze paliwowym wartość 
obrotu dłużnymi papierami wartościowymi PKN 
Orlen osiągnęła ponad 319,2 mln zł.

Wartość obrotów według podmiotów

Wspomniane w Raporcie obligacje Getin Noble 
Bank są jednocześnie najbardziej płynnymi obli-
gacjami notowanymi na rynku. Obroty sesyjne 
o wartości ponad 322,9 mln zł odpowiada-
ły emisjom o łącznej wartości ponad 2,5 mld 
zł. Warto zauważyć, że wolumen obrotu nie-
koniecznie wynika z wartości samej emisji, 
co obrazuje porównanie trzech najwyżej zesta-
wionych w rankingu spółek z bankami spół-
dzielczymi – BPS Warszawa i BS-PBS Sanok, 
których obroty były na poziomie stosunkowo 
niewiele niższym, pomimo nieporównywalnie 
mniejszej wartości samych emisji. Warto również 
zwrócić uwagę na zamykające tabelę 10. PGNiG 
o obrocie rzędu 102,8 mln zł, przy emisji warto-
ściowo podobnej do Getin Noble Banku.

Tabela 10. Obligacje podmiotów o największych obro-
tach sesyjnych (w mln zł)

Emitent
Wartość 

emisji 
(mln zł)

Obroty 
sesyjne 
(mln zł)

GETIN NOBLE BANK 2 501,4 322,9

PKN ORLEN 2 000,0 319,2

WARSZAWA 2 100,0 203,7

BPS WARSZAWA 265,2 172,3

BS-PBS SANOK 84,5 145,6

PRIME CAR MANAGEMENT 534,0 109,9

GPW 245,0 106,2

GANT DEVELOPMENT 245,9 105,0

PGNiG 2 500,0 102,8
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Wartość obrotów według zabezpieczenia 
obligacji

Fakt ustanowienia zabezpieczenia nie jest kwestią 
decydującą bezpośrednio o strukturze obrotów. 
Jedynie w III kwartale 2011 roku papiery dłużne 
zabezpieczone i niezabezpieczone stanowiły po-
dobny odsetek transakcji (kolejno 62,6 mln zł 
i 57,5 mln zł). 

W pozostałych okresach wyraźnie domino-
wał obrót obligacjami niezabezpieczonymi, 
które stanowiły średnio 80,0% instrumentów 
będących przedmiotem obrotu, co ma zwią-
zek z przedstawioną wcześniej strukturą emisji 
na Catalyst, w której dominują właśnie tego 
typu instrumenty.

Wykres 50. Obrót obligacjami w podziale na obligacje zabezpieczone i niezabezpieczone w okresie 
I kw. 2010 - IV kw. 2014 roku

 
Źródło: Opracowanie Grant Thornton na podstawie danych odnośnie 736 emisji w Analizowanej Grupie
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Wartość obrotów a rodzaj oprocentowania

Tylko w początkowych kwartałach funkcjonowa-
nia Catalyst, na rynku dominowały obroty obli-
gacjami o oprocentowaniu stałym (32,7 mln zł 
dla I i 60,7 mln zł dla II kwartału 2010 roku), 
emitowanymi głównie przez miasto Warszawa. 
W pozostałych okresach przeważają transakcje in-
strumentami dłużnymi o oprocentowaniu zmien-
nym (średnio 88,4% wartości obrotów), co jest 
związane z ich zdecydowaną przewagą liczbową 
na rynku. Najwyższe obroty tego typu instru-
mentami odnotowano w I kwartale 2014 roku.

Przedmiotem handlu były głównie obligacje ta-
kich spółek jak Energa (91,4 mln zł), PGNiG 
(81,0 mln zł), PKN Orlen (49,2 mln zł) i Ge-
tin Noble Bank (29,6 mln zł), których wartość 
stanowiła łącznie ponad 49,8% wartości wszyst-
kich zawieranych na rynku transakcji. W przy-
padku obligacji o kuponie stałym, poza pierw-
szymi kwartałami funkcjonowania Catalyst, 
wysoki (31,0 mln zł) obrót odnotowano jedynie 
w IV kwartale 2014 roku, a wpływ na niego mia-
ły głównie emisje PCC Rokita (5,7 mln zł), PKN 
Orlen (5,5 mln zł) i miasta Warszawy (7,0 mln 
zł), które stanowiły 58,7% wartości łącznego ob-
rotu instrumentami o oprocentowaniu stałym.

Wykres 51. Wartość obrotów sesyjnych i liczba emisji według rodzaju oprocentowania
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Zmiany w regulacjach 
na rynku obligacji

Zmiana Ustawy o obligacjach

Catalyst jest młodym, lecz dynamicznie rozwijają-
cym się rynkiem, o czym świadczą m.in. szerokie 
możliwości inwestycyjne oferowane inwestorom. 
W świetle funkcjonowania rynku, najważniej-
szym czynnikiem mającym na celu utrzymanie 
bezpieczeństwa obrotu dłużnymi instrumentami 
finansowymi są regulacje prawne, w tym m.in. 
Ustawa o obligacjach. W roku 2014 został za-
początkowany ważny trend zmian w obszarze 
uregulowań, których wdrożenie ma wpłynąć na 
zwiększenie ochrony interesów obligatariuszy, ale 
także na postrzeganie emisji obligacji, jako do-
datkowego, tuż obok kredytu, źródła pozyskania 
kapitału. W dniu 28 listopada 2014 roku Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił Nową Ustawę 
o obligacjach, która w styczniu 2015 roku została 
przyjęta przez Senat i podpisana przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej. Nowy akt prawny wej-
dzie w życie 1 lipca 2015 roku i zastąpi dotych-
czas obowiązującą Ustawę o obligacjach z 1995 
roku. Jednocześnie wraz z początkiem września 
2014 roku wprowadzone zostały zmiany w regu-
lacjach Alternatywnego Systemu Obrotu, które 
objęły swoim zasięgiem w dużej mierze zasady 
działania rynku Catalyst.

Szczególnie istotne z punktu widzenia in-
westora i emitenta są regulacje wynikające 
z Nowej Ustawy o obligacjach. Przesłanką wpro-
wadzenia Ustawy jest przede wszystkim wspar-
cie rozwoju rynku długoterminowych nieskar-
bowych papierów dłużnych, w tym w zakresie 
zwiększania płynności obligacji, która co prawda

ulega poprawie, lecz nadal jej poziom nie plasuje 
obligacji na wyższym niż dotychczas miejscu wśród 
innych, cieszących się zainteresowaniem inwesto-
rów, papierów wartościowych. Dla emitentów, 
nowe przepisy z całą pewnością będą ułatwieniem 
w drodze do pozyskania finansowania. Akt praw-
ny porządkuje wiele kwestii dotyczących, m.in. 
zakresu obowiązków informacyjnych emitentów 
w stosunku do obligatariuszy, zasad przeprowa-
dzania emisji czy rodzajów zabezpieczenia obli-
gacji. Z punktu widzenia przejrzystości prezen-
towanych w Ustawie treści jest ona łatwiejsza 
w odbiorze dzięki zastosowaniu odpowiednie-
go podziału na rozdziały obejmujące przepisy 
dotyczące poszczególnych zagadnień, a także 
ujednoliceniu występujących w niej określeń. 
Nowe brzmienie Ustawy obejmuje 111 artyku-
łów zastępujących 46 dotychczas obowiązujących 
i w założeniu ma sprzyjać interesom zarówno 
emitentów, jak i inwestorów.  

Znaczące dla funkcjonowania rynku obliga-
cji jest poszerzenie kręgu podmiotów, którym 
nadano zdolność emisji obligacji, wprowadzenie 
nowych typów obligacji, a także instytucji Zgro-
madzenia Obligatariuszy.
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• instytucje finansowe, których członkiem jest 
Rzeczpospolita Polska lub Narodowy Bank 
Polski, lub przynajmniej jedno z państw 
należących do Organizacji Współpra-
cy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), 
lub bank centralny takiego państwa, 
lub instytucje, z którymi Rzeczpospolita 
Polska zawarła umowy regulujące działal-
ność takich instytucji na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej i zawierające stosowne 
postanowienia dotyczące emisji obligacji.

• podmioty prowadzące działalność gospo-
darczą, posiadające osobowość prawną, 
a także spółki komandytowo-akcyjne,

• spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kre-
dytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa 
Oszczędnościowo-Kredytowa,

• gminy, powiaty, województwa, zwane dalej 
„jednostkami samorządu terytorialnego”, 
a także związki tych jednostek oraz miasto 
stołeczne Warszawa,

• inne podmioty posiadające osobowość 
prawną, upoważnione do emisji obligacji 
na podstawie innych ustaw,

Rys. 2. Najważniejsze zmiany wprowadzone przez Ustawę o obligacjach z dn. 15 stycznia 2015 roku
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spółki celowe i jednostki władz regionalnych lub lokalnych państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej

obligacje wieczyste, podporządkowane i partycypacyjne

Zgromadzenie Obligatariuszy

Ustawa wprowadza zmiany w powyższym zakresie, nadając zdolność emisyj-
ną również takim podmiotom jak: specjalnie powołanym w celu emisji dłużnych in-
strumentów finansowych spółkom celowym, jednostkom władz regionalnych 
lub lokalnych innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Nowe podmioty uprawnione do emisji obligacji

Do końca czerwca 2015 roku  podmiotami uprawnionymi do emitowania obligacji są:
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Nowe rodzaje obligacji

Ustawa o obligacjach z 29 czerwca 1995 roku 
przewiduje możliwość emisji następujących ro-
dzajów obligacji: zamiennych, z prawem pierw-
szeństwa oraz przychodowych. W obszarze no-
wych rodzajów instrumentów dłużnych pojawiły 
się obligacje wieczyste, podporządkowane i par-
tycypacyjne.

Obligacje wieczyste - w założeniu mają nie 
podlegać wykupowi i uprawniać obligatariusza 
do otrzymywania odsetek przez czas nie-
określony. Warto mieć jednak na uwadze, 
że reguła ta niekoniecznie musi mieć zastoso-
wanie. W razie konieczności, emitent może 
spłacić zaciągnięty dług, jednak nie powinno 
to nastąpić wcześniej niż po 5-10 latach od emi-
sji. Ustawa daje możliwość wykupu tego typu 
obligacji jedynie w przypadku ogłoszenia upa-
dłości lub otwarcia likwidacji emitenta, bądź 
też jego zwłoki w wypłacie należnych obligata-
riuszom świadczeń. Emitent może również sam 
wskazać w Warunkach Emisji okoliczności inne 
niż powyższe, które jednak mogą mieć zasto-
sowanie nie wcześniej niż po 5 latach od dnia 
emisji. Jak tego typu instrumenty będą funk-
cjonować w polskiej praktyce rynkowej?  Czas 
pokaże, jednak ze względu na bezterminowy 
charakter inwestycji, a w związku z tym wystą-
pienie ryzyka niewykupienia obligacji m.in. 
z powodu bankructwa emitenta, na pewno zachę-
tą dla inwestorów będzie wyższe oprocentowanie 
niż w ramach oferty obligacji emitowanych na 
wyznaczony okres czasu.

Obligacje podporządkowane - w przypad-
ku upadłości lub likwidacji emitenta, jeżeli nie 
są zabezpieczone, uprawniają do zaspokojenia 
wynikających z nich wierzytelności po zaspoko-
jeniu roszczeń przysługujących innym wierzycie-
lom. Kolejność spłaty zobowiązań ustala emitent 
w Warunkach Emisji.  Również w przypadku 
tego typu obligacji inwestor musi być przekona-
ny o wysokiej wiarygodności emitenta.

Przewiduje się, że największe powodzenie będą 
miały więc emisje tego typu obligacji przeprowa-
dzane przez banki, firmy ubezpieczeniowe, czy 
też spółki z sektorów cieszących się mianem sta-
bilnych, takich jak na przykład energetyczny.

Ustawa wprowadza również obligacje par-
tycypacyjne - są one niczym innym jak miano-
waniem wcześniejszego rodzaju uprawnienia, 
jakie może wynikać z obligacji, tj. udziału w zy-
skach emitenta.

Zgromadzenie Obligatariuszy

Jedną z najważniejszych zmian Ustawy jest 
wprowadzenie instytucji Zgromadzenia Ob-
ligatariuszy, które stanowić ma reprezentację 
ogółu obligatariuszy uprawnionych z obligacji 
tej samej serii lub objętych tym samym kodem.
Warto mieć jednak na uwadze, że dopuszczenie 
możliwości utworzenia Zgromadzenia Obli-
gatariuszy będzie dobrowolne i będzie zależało 
od tego czy emitent wprowadzi taką możliwość 
w Warunkach Emisji.

Uprawnienia decyzyjne, jakie będzie posiadał 
ten organ, związane będą głównie z możliwością 
uchwalania przez obligatariuszy zmian Warun-
ków Emisji w zakresie m.in. wysokości i sposobu 
ustalania świadczeń przysługujących z obligacji, 
a także terminu i miejsca ich spełnienia, w tym 
dni według których ustalane będą osoby do nich 
uprawnione, a także formy i wysokości lub wa-
runków zabezpieczenia obligacji. Zgodnie z tre-
ścią Ustawy to emitent będzie jednak decydował, 
czy uchwalone przez Zgromadzenie zmia-
ny Warunków Emisji zostaną zaakceptowane 
i wejdą w życie. Emitent będzie zobowiązany po-
informować obligatariuszy o stosownej decyzji 
w ciągu 7 dni od zakończenia obrad Zgroma-
dzenia, umieszczając odpowiednie oświadczenie 
na swojej stronie internetowej.

Wprowadzenie tego rodzaju instytucji nale-
ży oceniać bardzo pozytywnie. Praktyka niejed-
nokrotnie pokazała, jak trudno zmienić warunki 
emisji w sytuacji, gdy zmiana taka jest konieczna.
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Rys. 3. Najważniejsze zmiany w regulacjach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst

Dotyczyło to szczególnie zmiany formy za-
bezpieczenia w chwili, gdy dotychczasowe 
nie mogą spełniać dalej swojej funkcji. Brak 
takiej możliwości utrudniał finansowanie 
z emisji obligacji przedsięwzięć inwestycyj-
nych w branży deweloperskiej, powodując nie-
możność wydzielenia niezadłużonych lokali 
w nieruchomości będącej przedmiotem zabezpie-
czenia. W innych przypadkach, gdy z upływem 
czasu wartość zabezpieczenia kilkukrotnie prze-
wyższyła wartość emisji, emitent nie był w sta-
nie uwolnić nadwyżki wartości zabezpieczenia, 
by wykorzystać ją do finansowania innego rodza-
ju przedsięwzięcia.

Ustawa szczegółowo precyzuje organizację 
i tryb zwoływania Zgromadzenia Obligata-
riuszy. Uprawnienia do zwołania tego organu 
przysługiwać będą emitentowi, który będzie 
mógł tego dokonać z własnej inicjatywy lub 
w przypadku i w terminie określonym w Wa-
runkach Emisji. Emitent zobowiązany będzie 
również uwzględniać żądanie zwołania ZO 
przez obligatariusza lub obligatariuszy repre-
zentujących przynajmniej 1/10 łącznej warto-
ści nominalnej danej serii lub mniejszy udział

w łącznej wartości nominalnej obligacji danej 
serii jeśli warunki emisji tak będą stanowiły. 
W celu ważności zwołania ZO, wymagana będzie 
obecność co najmniej połowy reprezentowanej 
przez obligacje skorygowanej ich łącznej wartości 
nominalnej. 

W zakresie podejmowanych uchwał przez 
Zgromadzenie Obligatariuszy ustawa zakłada 
wymóg uzyskania odpowiedniej liczby ważnych 
głosów, przy czym jedna obligacja uprawniać 
będzie obligatariusza do wykonania jednego 
głosu. Uchwały podejmowane w sprawie zmian 
postanowień Warunków Emisji będą zapada-
ły większością ¾ głosów, natomiast w przypad-
ku obligacji notowanych na Rynku Głównym 
GPW lub w ASO – konieczna będzie zgoda 
wszystkich obecnych na zgromadzeniu obliga-
tariuszy. Uchwała zgromadzenia obligatariuszy 
w sprawie obniżenia wartości nominalnej ob-
ligacji będzie wymagać zgody wszystkich ob-
ligatariuszy obecnych na zgromadzeniu, 
a uchwały ZO w sprawach innych niż wymienio-
ne powyżej będą zapadały bezwzględną większo-
ścią głosów.

Ogłoszenie 
o zwołaniu 

Zgromadzenia 
Obligatariuszy

1. Złożenie przez obligatariuszy 
zaświadczeń, świadectw 

depozytowych lub dokumentów obligacji
2. Prawo do otrzymania odpisów 

dokumentów objętych porządkiem obrad

Lista obligatariuszy 
uprawnionych 

do uczestniczenia 
udostępniona 
przez emitenta

Zgromadzenie
Obligatariuszy

Minimum 3 dni

Minimum 7 dni

Minimum 21 dni
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Ustawodawca wprowadził także tryb zaskarża-
nia uchwał Zgromadzenia, jeśli są one sprzeczne 
z dobrymi obyczajami lub rażąco narażają in-
teresy obligatariuszy. W takiej sytuacji uchwały 
te mogą być zaskarżane w trybie wytoczenia po-
wództwa, do czego prawo przysługuje obligata-
riuszom, ale tylko tym, którzy głosowali przeciw-
ko uchwale i żądali zaprotokołowania sprzeciwu, 
bezpodstawnie nie zostali dopuszczeni do udziału 
w Zgromadzeniu, bądź też nie byli na nim obecni 
ze względu na jego wadliwe zwołanie lub pod-
jęcie uchwały nieobjętej porządkiem obrad. 
W zależności od faktu notowania obligacji emi-
tenta na rynku, inny jest termin wniesienia po-
wództwa i wynosi on 1 miesiąc, nie później 
jednak niż 3 miesiące w przypadku instrumen-
tów dopuszczonych do obrotu na rynku regu-
lowanym lub wprowadzonym do ASO, bądź 
też 1 miesiąc, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy 
w przypadku pozostałych obligacji. Należy jed-
nak mieć na uwadze, że samo zaskarżenie uchwa-
ły nie jest podstawą do wstrzymania jej wykona-
nia.

Zmiany w regulacjach Alternatywnego Sys-
temu Obrotu

Ubiegły 2014 rok był dla rynku Catalyst istot-
ny nie tylko ze względu na obchody już pią-
tej rocznicy jego funkcjonowania, ale i przy-
jęcie przez warszawską Giełdę, począwszy 
od 1 września, zmian w regulacjach obowiązu-
jących w Alternatywnym Systemie Obrotu. Do-
świadczenie płynące z dotychczasowej historii 
rynku, a także widoczne zainteresowanie rynkiem 
obligacji wśród potencjalnych, jaki i istniejących 
już emitentów sprawiły, że Giełda Papierów 
Wartościowych postanowiła dostosować regula-
cje ASO Catalyst do regulacji wprowadzonych 
w 2013 roku na rynku NewConnect zwiększa-
jąc w ten sposób bezpieczeństwo alternatywnego 
rynku obligacji. 

Zasady działania Catalyst

Autoryzacja
Do 1 września 2014 roku emitent miał do 
wyboru dwie możliwości - skierowanie instru-
mentu finansowego na rynek Catalyst poprzez 
wprowadzenie danej emisji do obrotu lub uzy-
skanie tak zwanej autoryzacji tychże instru-
mentów. Obecnie instytucja „autoryzacji przy 
Catalyst” nie jest już możliwa, gdyż Giełda zre-
zygnowała z takiej opcji.

Autoryzacja dawała emitentom moż-
liwość rejestrowania niezdematerializo- 
wanych obligacji w publicznie dostępnym 
systemie informacyjnym Catalyst, nato- 
miast nie obejmowała notowania instru- 
mentów, nakładając jednocześnie na emitentów 
przykaz wypełniania przez nich obowiązków 
informacyjnych wynikających z Regulaminu 
ASO.

Rynek notowań

Kolejną ze zmian przyjętą przez Giełdę 
jest możliwość dopuszczenia lub wprowadzenia 
obligacji na każdy z rynków Catalyst lub wy-
łącznie na jeden z nich. Przed wprowadzoną 
zmianą regulacje zezwalały na wprowadzenie 
obligacji na jeden z rynków wyłącznie w uza-
sadnionych przypadkach.
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Opłaty
Zmiany w regulacjach dotyczą również pod-
wyższenia opłat za wprowadzenie obligacji 
na rynek. Obecnie minimalna opłata wzrosła 
z 1,5 tys. zł do 6,0 tys. zł, natomiast maksy-
malna wynosi aktualnie 50,0 tys. zł (dotych-
czas była równa 30,0 tys. zł) przy jednoczesnym 
zachowaniu stawki w ujęciu procentowym 
na tym samym poziomie, tj. 0,0075% warto-
ści nominalnej instrumentów wprowadzanych 
w jednym terminie, objętych tym samym 
kodem.

Warunki wprowadzania instrumentów 
dłużnych do ASO

 
Autoryzowany Doradca
Jedną z ważniejszych zmian, która weszła 
w życie we wrześniu 2014 roku, jest nałożenie 
na emitentów obowiązku posiadania umowy 
z Autoryzowanym Doradcą na potrzeby wpro-
wadzenia obligacji do Alternatywnego Systemu 
Obrotu. Dotychczas emitenci obligacji mogli, 
jednak nie musieli, współpracować z Autoryzo-
wanym Doradcą. Wymóg ten obowiązywał jedy-
nie na rynku NewConnect. Obecnie z wymogu 
posiadania AD wyłączeni będą jedynie:

• emitenci, których instrumenty finansowe 
są przedmiotem obrotu na rynku regulo-
wanym,jednostki samorządu terytorialne-
go oraz emitenci instrumentów gwaranto-
wanych przez Skarb Państwa,

• emitenci, których łączna wartość nominal-
na instrumentów dłużnych objętych wnio-
skiem lub (łącznie) objętych wnioskiem i 
będących przedmiotem wprowadzenia wy-
nosi co najmniej 5 mln zł.

Minimalna wartość obligacji
Do niedawna dostęp do rynku obligacji był sto-
sunkowo łatwy. Emitenci mogli przeprowadzać 
emisje obligacji docelowo notowanych na Ca-
talyst bez względu na ich wartość – najniższa 
wartość nominalna wprowadzonych na rynek 
Catalyst obligacji wyniosła 355,0 tys. złotych.

Od stycznia 2015 roku obowiązuje nowa 
zasada, według której emitent będzie mógł 
wprowadzić na rynek Catalyst swoje obli-
gacje, pod warunkiem, że minimalna, łącz-
na wartość dłużnych instrumentów finanso-
wych objętych wnioskiem, oznaczonych tym 
samym kodem ISIN, wynosi co najmniej 
1,0 mln zł. Wymóg ten nie będzie miał zastoso-
wania w przypadku wprowadzania do Alterna-
tywnego Systemu dłużnych instrumentów finan-
sowych, które mają być oznaczone tym samym 
kodem ISIN, co instrumenty już notowane.

 

Dokument Informacyjny
Ważną zmianą wprowadzoną do Regulami-
nu Alternatywnego Systemu Obrotu jest obo-
wiązek sporządzenia Dokumentu Informa-
cyjnego niezależnie od tego czy oferowanie 
obligacji odbyło się na podstawie Memorandum 
Informacyjnego. Dotychczas emitenci, któ-
rzy przeprowadzali ofertę publiczną o wartości 
do 2,5 mln euro na podstawie Memorandum 
Informacyjnego, nie musieli sporządzać dodat-
kowo Dokumentu Informacyjnego, aby móc 
wprowadzić te instrumenty na rynek Catalyst 
czy NewConnect. Zakres informacji zawartych 
w Memorandum Informacyjnym jest węższy od 
zakresu danych, jakie są wymagane w Dokumen-
cie Informacyjnym, stąd też zmiana regulacji 
w tym obszarze powinna wpłynąć na zwiększenie 
dostępu do informacji przez inwestorów.
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Zgodnie z nowymi regulacjami został zwiększony 
również zakres informacji przekazywanych przez 
emitenta w Dokumencie Informacyjnym. Odtąd 
emitenci będą zobowiązani:

• zamieszczać w Dokumencie Informa-
cyjnym dane dotyczące parametrów 
i wyników oferty instrumentów dłużnych 
wprowadzanych do obrotu,

• przekazywać w Dokumencie Informacyj-
nym sprawozdanie półroczne w przypad-
ku, gdy wniosek o wprowadzenie zostanie 
złożony po upływie trzech miesięcy od za-
kończenia półrocza,

• udostępniać w Dokumencie Informacyj-
nym życiorysy zawodowe członków zarzą-
du i rady nadzorczej - zgodnie z zakresem 
informacji przekazywanych przez emiten-
tów rynku NewConnect;

• zamieszczać informację o posiadaniu ze-
zwolenia, licencji lub zgody na prowa-
dzenie działalności przez emitenta oraz 
o szczegółach dotyczących posiadanych ze-
zwoleń, licencji lub zgód;

• przekazywać w Dokumencie Informacyj-
nym sprawozdania finansowe za ostatni 
rok obrotowy lub skonsolidowane spra-
wozdanie finansowe podmiotu dominują-
cego.

Organizator Alternatywnego Systemu może 
odstąpić od stosowania powyższego wymogu w 
przypadku, gdy emitent jest spółką celową, której 
podstawową działalność stanowi emisja dłużnych 
instrumentów finansowych w związku z finan-
sowaniem działalności podmiotu dominującego 
lub innych spółek należących do tej samej 
grupy kapitałowej co emitent w przypad-
ku, gdy przedstawi on sprawozdanie finan-
sowe podmiotu dominującego, spełniające 
wymogi Regulaminu ASO.

Nota Informacyjna
Regulamin ASO umożliwia wprowadzenie 
dłużnych instrumentów finansowych emi-
tenta do obrotu na rynek Catalyst, tzw. Notą 
Informacyjną w przypadku, gdy inne instru-
menty finansowe tego emitenta są przedmio-
tem obrotu:

• na krajowym rynku regulowanym 
lub w alternatywnym systemie obrotu 
organizowanym przez Organizatora Al-
ternatywnego Systemu lub BondSpot 
S.A., lub

• na zagranicznym rynku regulowanym, 
lub

• na innym rynku lub w alternatywnym 
systemie obrotu innym niż alternatyw-
ny system obrotu prowadzony przez 
Organizatora Alternatywnego Systemu 
lub BondSpot S.A

Dotychczas nota informacyjna zawierała 
przede wszystkim takie informacje jak warunki 
emisji dłużnych instrumentów finansowych, 
czy wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki 
– jeżeli instrumenty były zabezpieczone. 

Aktualnie emitenci zostali zobowiąza-
ni również do zamieszczania w Nocie In-
formacyjnej czynników ryzyka związanych 
z emitentem i wprowadzanymi dłużnymi in-
strumentami finansowymi, w szczególności 
związane z sytuacją gospodarczą, majątkową 
i finansową emitenta i jego grupy kapitałowej, 
a także wyników subskrypcji. 
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Obowiązki informacyjne
W obszarze nałożonych na emitentów rynku 
Catalyst przez Organizatora Alternatywnego 
Systemu obowiązków informacyjnych istot-
ną zmianą wydaje się być wydłużenie czasu 
w jakim emitenci podlegają w/w obowiązkom, 
co ma zwiększyć transparentność emiten-
tów obligacji. Dotychczas obowiązek prze-
kazywania informacji wymaganych Załącz-
nikiem nr 4 do Regulaminu ASO ustawał 
z dniem ostatniego dnia obrotu obligacjami, tj. 
na około 8 dni przed planowanym dniem wyku-
pu obligacji. Obecnie emitent będzie zobowiąza-
ny wykonywać obowiązki informacyjne do dnia 
wcześniejszego wykupu obligacji (jeżeli takowy 
będzie miał miejsce) lub dnia wykupu przewidy-
wanego Warunkami Emisji.

Kolejną zmianą w obszarze obowiązków infor-
macyjnych, mających na celu zwrócenie uwagi na 
konieczność przekazywania tego typu informacji 
jest dodanie osobnego punktu mówiącego o wy-
mogu przekazania raportem bieżącym informacji 
o nieprzekazaniu w terminie, w całości lub w czę-
ści, kwoty świadczenia z tytułu obligacji, a także 
podaniu powodów niewypełnienia zobowiązań.
Dotychczas obowiązek przekazywania informacji 
jak powyżej wynikał z klauzuli ogólnej, zgodnie 
z którą emitenci powinni publikować informacje 
o wszelkich okolicznościach i zdarzeniach, któ-
re mogą mieć wpływ na zdolność wywiązywania 
się przez emitenta ze zobowiązań wynikających 
z obligacji.

W związku z pojawieniem się w Ustawie 
o obligacjach możliwości emitowania obligacji 
przez spółki celowe pozyskujące kapitał dla pod-
miotów z grupy kapitałowej, powołane specjalnie 
właśnie do tego zadania, do obowiązków infor-
macyjnych został dodany wymóg publikowania 
przez te podmioty raportów okresowych pod-
miotu dominującego.

Rys. 4. Najważniejsze zmiany w regulacjach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst

Zmiana 
zasad 

działania

Zmiana 
warunków 

wprowadzenia 
obligacji 
do ASO

Nowe 
obowiązki 

informacyjne

- zniesienie instytucji autoryzacji obligacji przy Catalyst
- zmiany w zakresie rynków notowań obligacji na Catalyst
- podwyższenie opłat związanych z wprowadzeniem obligacji na Catalyst

- obowiązek ustanowienia Autoryzowanego Doradcy
- ustanowienie minimalnej wartości emisji
- obowiązek sporządzania Dokumentu Informacyjnego mimo 
przeprowadzenia oferty obligacji na podstawie Memorandum Informacyjnego
- obowiązek umieszczania w Nocie Informacyjnej czynników ryzyka

- wydłużenie czasu podlegania emitenta obowiązkom informacyjnym
- nowe zdarzenia wymagające raportowania
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Opinie uczestników rynku

Zgodnie z powszechnie obowiązującą tenden-
cją, wszelkie wprowadzane w życie zmiany mają 
najczęściej na celu ogólną poprawę istniejącej 
sytuacji. Zmiany w regulacjach związane 
z funkcjonowaniem niepublicznych dłużnych 
instrumentów finansowych również zakła-
dają udostepnienie nowych, niestosowanych 
dotychczas rozwiązań, które mają przyczynić się 
m.in. do zwiększenia zainteresowania źródłem fi-
nansowania jakim jest emisja obligacji oraz zwięk-
szenia bezpieczeństwa obrotu tego typu instru-
mentami. Jednak czy w praktyce zmiany regulacji 
przyniosą oczekiwane rezultaty? Jak odbierane 
są przez rynek? Czy i jak nowe brzmienie Ustawy 
o obligacjach wpłynie na zainteresowanie przed-
siębiorców pozyskiwaniem kapitału w ramach 
emisji obligacji? Jaki wpływ na rynek Catalyst 
będą miały zmiany w regulacjach wynikające 
z wprowadzenia w życie nowej Ustawy o ob-
ligacjach? Czy nastąpi zwiększenie zaintere-
sowania rynkiem Catalyst? Jak postrzegane 
są zmiany w regulacjach dotyczących funkcjono-
wania rynku Catalyst wprowadzone w ostatnim 
czasie przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A.?

Chcąc poznać stanowisko uczestników ryn-
ku obligacji w kontekście wdrażanych zmian  
w regulacjach prawnych będących przedmiotem 
rozważań niniejszego rozdziału, zwrócono się 
do emitentów obligacji oraz firm doradczych 
z prośbą o komentarz w oparciu o postawione 
powyżej pytania.

Dom Maklerski BDM S.A.

Dom Maklerski BDM funkcjonuje 
na polskim rynku kapitałowym od 1993 roku 
w zakresie prowadzenia działalności brokerskiej, 
zarządzania portfelami inwestycyjnymi oraz 
świadczenia usług bankowości inwestycyjnej. 
Dom Maklerski jest Członkiem Rynku Catalyst 
oraz Autoryzowanym Doradcą Rynku Catalyst. 

Piotr Jaśniak
Zastępca Dyrektora Wydziału Bankowości Inwe-
stycyjnej ds. Rynku Pierwotnego

Przemysław Malicki
Specjalista ds. corporate finance, 
Wydział Bankowości Inwestycyjnej 

„Nowa Ustawa o obligacjach nie powinna mieć 
dużego wpływu na zainteresowanie przedsiębiorców 
przeprowadzaniem emisji obligacji. Nowe regulacje 
nie pogarszają sytuacji emitenta oraz nie utrudnia-
ją procesu emisji. Papiery dłużne z punktu widze-
nia przedsiębiorców są dodatkowym źródłem finan-
sowania działalności gospodarczej, alternatywnym 
wobec kredytów bankowych. Dotychczas emitenci 
podejmując decyzję o wyborze formy finansowania, 
kierowali się takimi czynnikami jak koszt kapitału, 
warunki na jakich jest pozyskiwany, wymaganych 
zabezpieczeniach oraz dywersyfikacji jego źródeł. 
Pod rządami nowej ustawy, sytuacja te nie ulegnie 
zmianie. 

Ustawa o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 
roku wprowadza kilka rozwiązań, które dostosowu-
ją prawo do realiów rynku, a są nimi możliwość 
powołania zgromadzenia obligatariuszy oraz wpro-
wadzenie instytucji administratora zabezpieczeń. 
Dzięki tym rozwiązaniom, zarówno obligatariusze 
jak i emitenci uzyskają lepsze możliwości kształto-
wania wzajemnych relacji w okresie od daty przy-
działu do wykupu papierów. Możliwa będzie na 
przykład zmiana warunków emisji, w tym zmiana 
zabezpieczenia (za zgodą emitenta oraz kwalifiko-
wanej większość na zgromadzeniu obligatariuszy).
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Rolą administratora zabezpieczeń będzie reprezen-
towanie ogółu obligatariuszy wobec emitenta, nie-
zależnie od rodzaju zabezpieczenia.  

Pojawiają się również nowe typy papie-
rów dłużnych, takie jak obligacje partycypacyjne 
(dające obligatariuszom prawo do udziału 
w zyskach emitenta) oraz obligacje wieczyste (niepod-
legające wykupowi i uprawniające obligatariusza 
do otrzymywania odsetek przez czas nieokreślony). 
Ich praktyczne zastosowanie zweryfikuje rynek. 

W odróżnieniu od Ustawy z 1995 roku, 
nowe przepisy różnicują obligacje dopuszczone 
do obrotu na rynku regulowanym lub wprowa-
dzone do alternatywnego systemu obrotu (ASO), 
od papierów nie znajdujących się na rynku wtór-
nym. Przykładowo, zmiana kwalifikowanych 
warunków emisji w przypadku obligacji no-
towanych, wymaga zgody wszystkich inwesto-
rów obecnych na zgromadzeniu obligatariuszy. 
W przypadku obligacji nienotowanych, wymaga-
na jest większość trzech czwartych głosów. Podob-
nych różnic jest więcej, dostosowują one prawo 
do realiów rynkowych. W przyszłości mogą przy-
czynić się do jeszcze większej popularności obligacji 
notowanych wśród np. inwestorów instytucjonal-
nych, dla których rozwiązania Ustawy dotyczące 
papierów notowanych będą korzystniejsze. 

Wprowadzone ostatnio przez GPW zmiany 
w Regulaminie ASO z pewnością wpłyną na bez-
pieczeństwo obrotu, a tym samym zwiększą bezpie-
czeństwo obligatariuszy.

Obowiązek podpisania umowy z Autoryzowa-
nym Doradcą, wymóg minimalnej wartości emi-
sji wprowadzanej do obrotu na ASO (1 mln zł), 
konieczność sporządzania dokumentu informa-
cyjnego oraz przedstawienia sprawozdania finan-
sowego za ostatni rok obrotowy, przyczynią się 
do większej przejrzystości rynku. 

Na parkiecie nie będą notowane emisje ma-
łych, niestabilnych spółek będących we wczesnym 
etapie rozwoju, których potrzeby kapitałowe 
są mniejsze niż 1 mln zł. Dzięki wprowadzonym 
zmianom, inwestorzy nabiorą więcej zaufania 
do emitentów, co w przyszłości przełoży się na więk-
sze zainteresowanie rynkiem Catalyst. Na efekty 
będziemy musieli jednak trochę poczekać, niestety 
ostatnie zawirowania wokół kilku emitentów po-
zostaną na długo w pamięci inwestorów. Kolejnym 
nierozwiązanym problemem jest niska płynność 
rynku, która zniechęca inwestorów do angażowania 
kapitałowego w obligacje.”  
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Dom Maklerski NWAI 

Dom Maklerski NWAI specjalizuje się w usłu-
gach dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
oferuje doradztwo inwestycyjne dla osób 
zamożnych i instytucji, a także świadczy usługi, 
w ramach których przeprowadza oferty instru-
mentów finansowych imieniu swoich klientów. 
DM NWAI S.A. pełni funkcję Autoryzowanego 
Doradcy na rynkach NewConnect i Catalyst. 

Łukasz Knap
Wiceprezes Zarządu 

„W naszej ocenie nowa ustawa o obligacjach 
nie spowoduje przełomu w zainteresowaniu inwe-
storów i emitentów tym instrumentem finansowym, 
bo też nie taka jest rola ustawy. Propagowanie emi-
sji obligacji jako alternatywy do kredytu bankowego 
czy też emisji akcji jest zadaniem przede wszystkim 
uczestników rynku, takich jak firmy inwestycyjne, 
banki czy – w bardzo istotnym wymiarze – Giełda 
Papierów Wartościowych. Natomiast należy podkre-
ślić, że nowa ustawa wprowadza kilka rozwiązań, 
a także klaryfikacji obecnie obowiązujących zapi-
sów, które niewątpliwie ułatwią funkcjonowanie 
uczestnikom rynku.

Nowa ustawa o obligacjach wprowadza w naszej 
ocenie parę rozwiązań, które na rynku wprawdzie 
w jakimś stopniu już funkcjonowały, ale nie były 
usankcjonowane na poziomie ustawy. Mowa przede 
wszystkim o zgromadzeniu obligatariuszy, które 
będąc organem reprezentującym inwestorów ma 
istotną możliwość wpływu na warunki emisji, po-
stępowaniu w przypadku ich naruszeń przez emi-
tenta oraz rozwiązywaniu wszelkich innych kwe-
stii, które mogą powstać w trakcie życia obligacji. 
Funkcjonowanie tego organu ma szczególny sens w 
przypadku emisji dopuszczonych do obrotu, gdzie 
uzyskanie konsensusu na poziomie 100% głosów w 
celu np. zmiany warunków emisji jest praktycznie 
niemożliwe.

Ciekawym rozwiązaniem przyjętym 
w ustawie jest rola banku reprezentanta. I tu-
taj dotykamy z kolei jednego z kluczowych 
w naszej ocenie problemu rynku obligacji, 
a mianowicie kompleksowego zarządzania pro-
cesem tzw. defaultu od strony obligatariuszy. 
W sytuacji, gdy nie ma zgromadzenia obliga-
tariuszy, banku reprezentanta, emitent stosuje 
obstrukcję (co jest częstym zjawiskiem w sytuacjach 
braku wykupu obligacji), a administrator za-
bezpieczeń działa nierychliwie (warto pamiętać, 
że podmiot ten jest opłacany przez emitenta, 
który w momencie niewykupienia obligacji jest 
z kolei niewypłacalny), to obligatariusze często 
pozostawieni są sami sobie, nie wiedzą co mają 
robić i jakie prawa im przysługują. Dotyczy to 
przede wszystkim inwestorów indywidualnych, 
który udział w rynku długu jest niebagatelny. Tego 
problemu nowa ustawa niestety nie rozwiązuje, 
a ma on fundamentalne znaczenie dla przejrzysto-
ści rynku.”
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KRUK Spółka Akcyjna

Spółka Kruk specjalizuje się w windykacji wie-
rzytelności konsumenckich oraz świadczy usługi 
windykacji na zlecenie. Działalność Emitenta 
skoncentrowana jest na rynkach: polskim, cze-
skim, rumuńskim, niemieckim oraz słowackim. 
Do tej pory spółka wprowadziła na Catalyst 26 
emisji obligacji, co czyni ją jednym z najaktyw-
niejszych emitentów na polskim rynku obligacji.

 
Michał Zasępa

Członek Zarządu KRUK S.A.

„Jesteśmy Spółką, która w ostatnich 5 latach 
wyemitowała obligacje o łącznej wartości nomi-
nalnej blisko 900 mln PLN. W 2011 roku zade-
biutowaliśmy na rynku Catalyst i od tego momen-
tu każdą kolejną serię wyemitowanych obligacji 
wprowadziliśmy do tego obrotu. Środki finanso-
we pozyskane z emisji obligacji przeznaczyliśmy 
na założony cel związany z finansowaniem naby-
cia przez podmioty z Grupy Kapitałowej KRUK 
pakietów wierzytelności. Przez to emisja obligacji 
w istotnym stopniu przyczyniła się do wzrostu na-
szej głównej linii biznesu, jaką jest zarządzanie 
wierzytelnościami, a w efekcie do wzrostu warto-
ści Grupy KRUK. Zakładamy, że ta forma finan-
sowania będzie również w przyszłości stanowić 
dla nas jedno z ważnych źródeł pozyskiwania kapitału 
dla rozwoju naszej działalności, a zmiany regulacji 
na rynku Catalyst powinny sprzyjać atrakcyjności 
tej formy”.

Best Spółka Akcyjna

BEST S.A. funkcjonuje w branży windyka-
cyjnej, specjalizuje się w inwestycjach w port-
fele wierzytelności nieregularnych, a także 
świadczy usługi windykacyjne na zlecenie. 
W 2010 roku, jako pierwszy podmiot na pol-
skim rynku, spółka otrzymała zezwolenie KNF 
na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelno-
ściami funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. 
jest aktywnym emitentem na rynku obliga-
cji korporacyjnych. Do tej pory z notowanych 
na Catalyst serii obligacji spółka pozyskała ponad 
188,7 mln zł. 

 
Krzysztof Borusowski

Prezes Zarządu Best Spółka Akcyjna:

„BEST już od 18 lat jest spółka notowaną 
na GPW, a od 4 lat jest także aktywnym emitentem 
na rynku obligacji. Komunikujemy się z inwesto-
rami w sposób przejrzysty i wypełniamy wszystkie 
standardy związane z obowiązkami informacyj-
nymi. Zmiany regulacji dotyczące ASO Catalyst 
nie dotykają nas zatem bezpośrednio, mają jednak 
istotne znaczenie dla transparentności całego rynku 
obligacji. 

Zgodnie z założeniami, obowiązek dzielenia 
się bardziej szczegółowymi informacjami, czy ko-
nieczność przygotowywania rocznego sprawozdania 
finansowego przez emitentów przeprowadzających 
nawet niewielkie emisje, sprawi, że inwestorzy będą 
lepiej informowani, a w rezultacie ich decyzje in-
westycyjne podejmowane będą bardziej świadomie. 
Trzeba pamiętać, że obecność na rynku obligacji jest 
w pewnym sensie przywilejem, z którego korzystać 
powinni tylko ci emitenci, którzy zobowiązania za-
ciągane wobec inwestorów traktują bardzo poważ-
nie, a tymczasem niektórzy wciąż zdają się o tym 
zapominać. Jako emitentowi obligacji, zależy nam 
na dobrej reputacji rynku Catalyst. Im mniej będzie 
sytuacji budzących wątpliwości na rynku długu, 
tym częściej obligacje korporacyjne będą postrzegane 
jako bezpieczna i atrakcyjna inwestycja.”
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Podsumowanie

Rok 2014 bez wątpienia był rokiem, który 
zapoczątkował trend zapowiadanych już wcze-
śniej zmian. W kontekście funkcjonowania 
całego rynku, zarówno nowa Ustawa, jak i nowe 
brzmienie Regulaminu ASO, z pewnością zwró-
cą uwagę wszystkich zainteresowanych rynkiem 
dłużnych instrumentów finansowych stron. 
Niewątpliwie można wnioskować, że wprowa-
dzone zmiany są odbierane jako krok w kierunku 
poprawy efektywności rynku, zarówno z punktu 
widzenia emitentów, jak i firm doradczych. 

Według opinii wybranych uczestników ryn-
ku obligacji nowa Ustawa o obligacjach z dnia 
15 stycznia 2015 roku może usprawnić jego 
działanie, jednak rozwiązania przez nią wpro-
wadzane nie są poczytywane jako bardzo zna-
czące. W założeniu przywołany akt prawny 
ma zmniejszyć bariery pozyskania kapitału po-
przez emisję obligacji dzięki m.in. zwiększeniu 
przejrzystości samej procedury emisji i umoż-
liwieniu dokonywania późniejszych zmian 
w Warunkach Emisji, co nadaje jej elastyczności. 
Jednocześnie zastosowane rozwiązania mające 
na celu ułatwienie interpretacji przepisów, ta-
kie jak na przykład pogrupowanie zagadnień 
w działy tematyczne, a także podjęcie próby do-
precyzowania brzmienia niektórych przepisów 
wynikających z Ustawy, powinny pozwolić unik-
nąć niedomówień i błędnego odczytywania pły-
nących z nich wniosków. 

Zmiany w zakresie regulacji mogą po-
zytywnie wpłynąć na polski rynek obligacji, 
jak i całą gospodarkę, ponieważ ich celem jest 
rozwój segmentu obligacji korporacyjnych, tak, 

by zyskał jeszcze większe grono przychylnych 
inwestorów, dla których tego typu inwestycja jest 
złotym środkiem pomiędzy nisko dochodowymi 
depozytami bankowymi a obarczonymi więk-
szym ryzykiem akcjami. Ponadto zwiększenie 
zakresu uprawnień obligatariuszy poprzez możli-
wość powoływania Zgromadzenia Obligatariuszy 
na kształt Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
w spółkach akcyjnych, czyni z tego typu papie-
rów wartościowych ciekawą alternatywę dla akcji, 
jednak przy zachowaniu mniejszego poziomu ry-
zyka i charakteru instrumentu dłużnego. Samych 
emitentów zainteresować może natomiast możli-
wość emisji obligacji wieczystych, a także wpro-
wadzania zmian w Warunkach Emisji, zwłaszcza 
tych mogących przynieść pozytywny efekt dla 
emitenta, np. w zakresie oprocentowania, zabez-
pieczenia, czy nawet wartości nominalnej obli-
gacji, które dotychczas było możliwe, ale raczej 
skomplikowane.

W przeciwieństwie do nowych regulacji wpro-
wadzanych przez ustawę o obligacjach, zmiany 
w przepisach regulujących funkcjonowanie ryn-
ku Catalyst dotyczą przede wszystkim obecnych, 
ale i przyszłych emitentów obligacji, które są, lub 
będą przedmiotem obrotu w Alternatywnym Sys-
temie Obrotu na Catalyst. Wśród ważniejszych 
nowych regulacji, na jakie zwróciły uwagę pod-
mioty, których opinię zaprezentowano powyżej, 
znalazł się wymóg określenia dolnej granicy war-
tości emisji obligacji wprowadzanych do obrotu 
na rynek Catalyst na poziomie 1,0 mln zł, a także 
podniesienie opłat związanych z tym procesem. 
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Oczekuje się zatem, że wspomniane zmiany 
zwiekszą transparentnosć podmiotów oferują-
cych obligacje o podwyższonym ryzyku, a tym 
samym wzrośnie zaufanie inwestorów do emiten-
tów obligacji korporacyjnych. Tu należy zwrócić 
uwagę, iż w Analizowanym Okresie udział de-
faultów był na dość wysokim poziomie 6,83%, 
większym niż do tej pory w stosunku do wszyst-
kich wprowadzonych do obrotu emisji. Ponad-
to na bezpieczeństwo obrotu na rynku obligacji 
w dużym stopniu powinien wpłynąć wymóg 
zawierania umowy z Autoryzowanym Doradcą 
w przypadku zamiaru wprowadzenia na rynek 
Catalyst emisji obligacji o mniejszej wartości niż 
5,0 mln zł, a także zwiększenie transparentności 
emitentów poprzez dostosowanie zasad wypeł-
niania obowiązków informacyjnych do aktualnie 
obowiązujących emitentów na rynku NewCon-
nect. 

Czy jednak nowe regulacje będą miały od-
zwierciedlenie w praktyce i przyniosą oczeki-
wane korzyści? Czy może ich zakres nadal nie 
jest wystarczający, aby zwiększyć zainteresowa-
nie instrumentem jakim jest obligacja? Podję-
cie próby oceny wprowadzonych zmian, a tak-
że sposobu ich zastosowania w praktyce będzie 
możliwe zapewne dopiero w okresie późniejszym.  
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Analizowana Grupa 
Emisje obligacji komunalnych, spółdzielczych i korporacyjnych (z wyłączeniem emisji BGK, 
EBI i euroobligacji).

Analizowany Okres Okres od 30.09.2009 roku do 31.12.2014 roku.

ASO, Alternatywny 
System Obrotu

System obrotu dokonywany poza rynkiem regulowanym w ramach Catalyst i NewConnect, 
którego przedmiotem są papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego.

Catalyst 
System obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi powstały 30.09.2009 roku, 
prowadzony na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
i BondSpot S.A.

Dokument 
Informacyjny

Dokument sporządzony na potrzeby wprowadzenia instrumentów finansowych do Alter-
natywnego Systemu Obrotu na NewConnect/Catalyst zgodnie z wymogami Załącznika 
nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

EBI Europejski Bank Inwestycyjny.

FESE
Federation of European Securities Exchanges /Europejska Federacja Giełd Papierów War-
tościowych.

Główny Rynek GPW

Rynek regulowany i podstawowy podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego 
i wskazany Komisji Europejskiej jako rynek regulowany. Przedmiotem handlu na Głównym 
Rynku GPW są: akcje, prawa poboru, prawa do akcji (PDA), certyfikaty inwestycyjne, instru-
menty strukturyzowane oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje i jednostki 
indeksowe. 

GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

GUS Główny Urząd Statystyczny.

JST Jednostka Samorządu Terytorialnego, emitent obligacji komunalnych.

Memorandum 
Informacyjne

Dokument o charakterze informacyjnym skierowany do akcjonariuszy i potencjalnych in-
westorów. Tryb zastosowania Memorandum Informacyjnego został zdefiniowany w Ustaw-
ie o ofercie. Formę i zakres Memorandum Informacyjnego określa Rozporządzenie Minis-
tra Finansów z dnia 6 lipca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno 
odpowiadać memorandum informacyjne Dz.U. Nr 132 poz.916 ze zm.), o którym mowa 
w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Słownik pojec˛ ´
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NewConnect
Zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., prowadzony 
poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu.

Nowa Ustawa 
o obligacjach 

Ustawa z dn. 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U.2015 Nr 84 poz. 238).

Oferta prywatna 
obligacji

Proponowanie nabycia obligacji skierowane do najwyżej 149 imiennie wskazanych inwestorów.

Nota Informacyjna

Dokument przygotowany na potrzeby wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie 
Obrotu na Catalyst dłużnych instrumentów finansowych emitenta, którego dłużne lub inne 
instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu: 
a) na krajowym rynku regulowanym lub w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym 
przez Organizatora Alternatywnego Systemu lub BondSpot S.A., lub
b) na zagranicznym rynku regulowanym, lub
c) na innym rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż Alternatywny Sys-
tem Obrotu prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu lub BondSpot 
S.A., sporządzony zgodnie z wymogami Załącznika nr 1 Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu.

Oferta publiczna 
obligacji

Udostępnianie, co najmniej 150 osobom lub nieoznaczonym adresatom, w dowolnej formie 
i w dowolny sposób, informacji o tych obligacjach i warunkach dotyczących ich nabycia, 
stanowiących dostateczną podstawę do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu tych obligacji.

Organizator 
Alternatywnego 
Systemu Obrotu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Ostatni dzień 
Analizowanego Okresu

Dzień 31 grudnia 2014 roku.

Przedsiębiorstwo
Na potrzeby Raportu „przedsiębiorstwem” określono wszystkich emitentów obligacji 
korporacyjnych, niebędących bankami.

Raport Niniejszy Raport Catalyst 2014.

Regulamin 
Alternatywnego 
Systemu Obrotu

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym 
Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 roku, z późn. zm.

RPP Rada Polityki Pieniężnej.

Ustawa o obligacjach Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. 1995 Nr 83 poz. 420).

Warunki Emisji Warunki emisji obligacji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.

Wprowadzenie
Przyjęte w Raporcie określenie procesu upublicznienia instrumentów finansowych zarówno 
na Głównym Rynku GPW, jak i w ASO.

zł
Złoty – prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym 
od dnia 1 stycznia 1995 roku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku o denominacji złote-
go (Dz.U.94.84.383 z późniejszymi zmianami).

Zasady Działania 
Catalyst

Dokument zatytułowany Zasady Działania Catalyst z dn.1 września 2014 roku.

ZO/Zgromadzenie Zgromadzenie Obligatariuszy.
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O Grant Thornton

Grant Thornton na świecie

Jesteśmy jedną z najbardziej renomowanych 
organizacji audytorsko-doradczych. Wiedza, do-
świadczenie i zaangażowanie ponad 2 600 partne-
rów oraz 31 000 pracowników Grant Thornton 
dostępne są dla klientów w ponad 110 krajach 
na świecie.

Grant Thornton w Polsce

Ponad 300 osobowy zespół oraz sieć biur w 6 mia-
stach Polski umożliwia nam realizację złożonych 
projektów bez względu na wielkość, rodzaj biz-
nesu i lokalizację Klienta. Nasi klienci to ponad 
1000 podmiotów z kapitałem polskim i zagra-
nicznym. W tym gronie jest kilkadziesiąt spółek 
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych oraz firm z listy 500 największych przedsię-
biorstw w naszym kraju.

Zakres kompetencji Grant Thornton

Audyt
Doradztwo 

gospodarcze

Doradztwo 
podatkowe

Outsourcing 
rachunkowości

Doradztwo 
europejskie
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Kontakt

Maciej Richter
Partner Zarządzający
T  +48 61 62 51 463
M +48 607 679 096
E  maciej.richter@pl.gt.com

Paulina Zalewska
Doradca w ASO nr 97/2011
Konsultant
T +48 32 721 37 71
M +48 693 141 395
E paulina.zalewska@pl.gt.com

Agnieszka Ambrożewicz
Doradca w ASO nr 63/2011
Senior Konsultant
T +48 61 62 51 473
M +48 697 890 942
E agnieszka.ambrozewicz@pl.gt.com

Mikołaj Kurlit
Asystent
E mikolaj.kurlit@pl.gt.com

Olga Dziurawiec
Analityk
E olga.dziurawiec@pl.gt.com

Błażej Filipczak
Asystent
E blazej.filipczak@pl.gt.com



WARSZAWA

ul. Chłodna 52
00-872 Warszawa
T +48 22 20 54 800
F +48 22 20 54 801 
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WROCŁAW

ul. Włodkowica 21 lok 12 
50-072 Wrocław
T +48 71 73 37 560 
F +48 71 73 37 561 

POZNAŃ

ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E, Budynek F                
61-131 Poznań
T +48 61 62 51 100
F +48 61 62 51 101 

KATOWICE

ul. Francuska 34 
40-028 Katowice
T +48 32 72 13 700 
F +48 32 72 13 701 

KRAKÓW

ul. Kamieńskiego 51 
30-653 Kraków
T +48 12 37 64 100 
F +48 12 37 64 101 

TORUŃ

ul. Grudziądzka 46-48
87-100 Toruń
T +48 56 663 70 40
F +48 56 663 70 41 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają jedynie charakter ogólny i poglądowy. Nie stwarzają one stosunku handlowego ani stosunku 
świadczenia usług doradztwa finansowego, inwestycyjnego, podatkowego, prawnego, rachunkowego lub innego profesjonalnego doradztwa. 
Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady dostosowanej do indywidualnych 
potrzeb.
 
Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dołożyła wszelkich starań, aby informacje znajdujące się w niniejszym 
dokumencie były kompletne, prawdziwe i bazowały na wiarygodnych źródłach. Grant Thornton nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentu-
alne błędy lub braki zawarte w dokumencie oraz błędy wynikające z nieaktualności przedstawionych w nim danych. Grant Thornton nie ponosi 
odpowiedzialności za skutki będące rezultatem użycia tych informacji.
 
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie przeznaczone są do wiadomości odbiorcy i nie mogą być wykorzystywane do innych celów, w szcze-
gólności komercyjnych. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie części lub całości niniejszego dokumentu wymaga pisemnej zgody Grant Thornton.
 
 


