
1. Jak wygląda polityka lokowania nadwyżek płynnościowych w Spółce?  

Spółka nie posiada w pełni sformalizowanych procedur związanych z lokowaniem nadwyżek 

płynnościowych. Nadwyżki finansowe Spółki lokowane są okresowo w różne instrumenty finansowe 

w zależności od bieżących potrzeb Spółki. We wcześniejszych okresach takie nadwyżki finansowe 

Spółki lokowane były głównie w lokaty bankowe, jednakże z uwagi na niskie oprocentowanie 

depozytów bankowych, Spółka podjęła w pierwszej połowie 2020 roku decyzję (w drodze uchwały 

Zarządu, następnie zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą) o możliwości lokowania środków (w 

charakterze inwestycji krótko- i średnioterminowych) w akcje spółek notowanych na GPW, 

wchodzących w skład WIG20 i do tego indeksu pretendujących. Dokonanie każdej inwestycji 

poprzedzone jest przeprowadzeniem przez Zarząd Spółki szczegółowej analizy dostępnych 

informacji dotyczących spółki, której ma dotyczyć inwestycja, oraz jej kondycji finansowej, 

korzystając ze źródeł dostępnych publicznie oraz innych źródeł zewnętrznych. W ramach oceny pod 

uwagę brane będą w szczególności rating oraz ryzyko upadłości danego emitenta. Wskazać należy 

jednak, że działalność inwestycyjna Spółki ukierunkowana była na umożliwienie osiągnięcia zwrotu 

z posiadanych środków na poziomie nie powodującym spadku realnej wartości aktywów Spółki.   

 

2. Czy Pan Prezes posiada odpowiednie wykształcenie bądź doświadczenie pozwalające 

aktywnie dokonywać inwestycji giełdowych? 

Zarząd Spółki podejmując decyzje inwestycyjne odnośnie do transakcji na konkretnych 

instrumentach finansowych dokonuje analizy zgodnie z przyjętymi w Spółce kryteriami (wskazanymi 

w odpowiedzi na pytanie nr 1), bazując na ogólnodostępnych źródłach informacji na temat spółek 

giełdowych, w szczególności na analizach przedstawianych przez renomowane firmy inwestycyjne 

i biura maklerskie banków.  

 

3. Czy według Pana Prezesa statut Spółki pozwala Prezesowi Zarządu na prowadzenie 

spekulacyjnej działalności inwestycyjnej?  

Zarząd Spółki nie prowadzi spekulacyjnej działalności inwestycyjnej. Odpowiednie organy Spółki 

podjęły wymagane statutem Spółki uchwały w celu umożliwienia nabywania przez Spółkę akcji 

wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym. 

 

4. Czy Pan Prezes posiada analizę bądź wyliczenia, które doprowadziły do wyboru udziałowych 

instrumentów finansowych, jako źródła lokaty? Co wpłynęło na relatywną atrakcyjność akcji 

w porównaniu do obligacji, jednostek funduszy inwestycyjnych bądź instrumentów rynku 

pieniężnego?  

Zarząd Spółki nie zlecał sporządzenia indywidualnych analiz, raportów, prezentacji oraz podobnych 

opracowań do wykonania osobom trzecim i przy dokonywaniu wyboru nabywanych papierów 

wartościowych bazował na ogólnodostępnych źródłach, w szczególności na rekomendacjach 

publikowanych przez instytucje finansowe. Zarząd Spółki nie posiada pisemnej analizy 

porównawczej instrumentów finansowych. 

W obecnej sytuacji rynkowej i przy praktycznie zerowych stopach procentowych rynek obligacji nie 

jest alternatywą dla rynku akcji i nie daje realnych możliwości uzyskania odsetek na poziomie inflacji. 

To samo dotyczy innych instrumentów rynku pieniężnego. 

 

5. Czy Pan Prezes kupując akcje kierował się analizą techniczną czy fundamentalną. Jaka 

metoda/metody zostały wykorzystane do wyceny instrumentów kupowanych przez spółkę? 

Zarząd Spółki starannie zbadał sytuację finansową oraz rynkową instrumentów kupowanych przez 

spółkę (opierając się głównie na analizie fundamentalnej) i stwierdził, że wiarygodność emitentów 

nabywanych akcji nie budzi wątpliwości, zaś nabycie akcji w ramach obrotu na rynku regulowanym 

prowadzonym przez GPW odbędzie się na warunkach rynkowych.  

 

6. Jak zdefiniowane zostały zasady, według których stworzony został portfel inwestycyjny 

Spółki? Czy Pan Prezes analizował każdą z inwestycji osobno, czy też wykorzystał teorię 

portfelową w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu dywersyfikacji?  

Zarząd Spółki analizował każdą z inwestycję indywidualnie. 

 

7. Czy Spółka posiada komitet inwestycyjny, czy Pan Prezes był jedyną osobą odpowiedzialną 

za dokonywanie inwestycji?  



Z uwagi na rodzaj oraz charakter prowadzonej przez Spółkę działalności, a także biorąc pod uwagę 

fakt, że działalność inwestycyjna Spółki ma charakter wyłącznie dodatkowy oraz ułamkowy w całej 

skali działalności Spółki, Spółka nie widziała dotychczas potrzeby wyodrębniania w swoich 

strukturach organizacyjnych komórek odpowiedzialnych za ten obszar aktywności gospodarczej 

Spółki (np. komitetów inwestycyjnych). Spółka nie jest funduszem inwestycyjnym, a prowadzenie 

nabywania akcji spółek publicznych nie wpływa na podstawowy przedmiot jej działalności. Zarząd 

Spółki jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji inwestycyjnych w zakresie dokonywania 

transakcji na notowanych instrumentach finansowych na rachunek Spółki.  

 

8. Jaka jest według Pana Prezesa godziwa wycena akcji CD Projekt?  

Zarząd Spółki nie udziela informacji, a także nie wypowiada się publicznie na temat wyceny akcji 

notowanych na rynku regulowanym, gdyż takie wypowiedzi mogłyby stanowić rekomendację lub 

nawet szeroko pojętą formę doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. Niezależnie od tego Zarząd zwraca uwagę, że zgodnie z obowiązującymi 

standardami rachunkowości, na potrzeby sprawozdawczości finansowej wartością godziwą akcji 

CD Projekt jest co do zasady ich aktualny kurs rynkowy. 

 

9. Czego spodziewa się Pan po wynikach półrocznych CD Projektu? Czy posiada Pan prognozy 

wyników dla dokonanej inwestycji na najbliższe okresy?  

Zarząd Spółki oceni wyniki półroczne CD Projekt po zapoznaniu się z nimi. Spółka nie sporządza 

własnych prognoz i opiera się wyłącznie na ogólnodostępnych rekomendacjach. Spółka ponadto 

nie udziela informacji, a także nie wypowiada się publicznie na temat przewidywanych wyników 

spółek notowanych na rynku regulowanym, gdyż takie wypowiedzi mogłyby stanowić rekomendację 

lub nawet szeroko pojętą formę doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego.  

 

10. Jakie są Pana oczekiwania sprzedażowe dla tytułu Cyberpunk w 2021 roku?  

Zarząd Spółki nie sporządzał prognoz sprzedaży tego tytułu. 

 

11. Czy Pan Prezes posiada poziom stop-loss, przy który zamierza zrezygnować z inwestycji w 

akcje CD Projekt?  

Taki poziom nie został formalnie ustalony przez Zarząd Spółki. 

 

12. Jaka jest według Pana Prezesa godziwa wycena akcji Mercator Medical?  

Zarząd Spółki nie udziela informacji, a także nie wypowiada się publicznie na temat wyceny akcji 

notowanych na rynku regulowanym, gdyż takie wypowiedzi mogłyby stanowić rekomendację lub 

nawet szeroko pojętą formę doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. Niezależnie od tego Zarząd zwraca uwagę, że zgodnie z obowiązującymi 

standardami rachunkowości, na potrzeby sprawozdawczości finansowej wartością godziwą akcji 

Mercator Medical jest co do zasady ich aktualny kurs rynkowy. 

 

13. Jakie argumenty merytoryczne przemawiały za inwestycją w Mercator Medical?   

Za inwestycją w spółkę Mercator Medical S.A. przemawiała przede wszystkim branża, w której 

spółka ta prowadzi swoją działalności oraz okres pandemii koronawirusa, który spowodował 

wzmożony wzrost zapotrzebowania m.in. na materiały produkowane oraz dystrybuowane przez tę 

spółkę. W ubiegłym roku Mercator Medical S.A. był jedną z najbardziej płynnych oraz dynamicznie 

rozwijających się spółek notowanych na GPW S.A., co potwierdza m.in. wejście spółki do głównego 

indeksu warszawskiego WIG20. O wysokim potencjale rozwojowym tej spółki pisano w ramach 

licznych komentarzy oraz ogólnodostępnych analiz branżowych. Potencjał ten został dostrzeżony 

również przez Zarząd Spółki, w wyniku czego podjął on decyzję o inwestycji w spółkę. 
 

14. Czego spodziewa się Pan po wynikach półrocznych Mercator Medical? Czy posiada Pan 

prognozy wyników dla dokonanej inwestycji na najbliższe okresy?  

Zarząd oceni wyniki Mercator Medical po zapoznaniu się z nimi. Zarząd Spółki ponadto nie udziela 

informacji, a także nie wypowiada się publicznie na temat przewidywanych wyników spółek 

notowanych na rynku regulowanym, gdyż takie wypowiedzi mogłyby stanowić rekomendację lub 

nawet szeroko pojętą formę doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego.  



 

15. Jak według Pana Prezesa będą kształtować się ceny rękawic nitrylowych oraz lateksowych 

w najbliższej przyszłości?  

Zarząd Spółki nie dysponuje własnymi prognozami kształtowania cen rękawic nitrylowych oraz 

lateksowych w najbliższej przyszłości.  

 

16. Czy Pan Prezes posiada poziom stop-loss, przy który zamierza zrezygnować z inwestycji w 

akcje Mercator Medical? 

Taki poziom nie został formalnie ustalony przez Zarząd Spółki. 

 

17. W jakiej formie dokonywane były transakcje na giełdzie. Czy akcje kupowane były w 

transakcjach pakietowych, wolumenowych czy też wykorzystana została inna forma nabycia. 

W przypadku, gdy akcje nabywane były w sposób inny niż w klasycznym zleceniu rynkowym, 

czy Pan Prezes posiada wiedzę, jaki podmiot sprzedawał akcje do Spółki?  

Akcje były nabywane w ramach klasycznych zleceń giełdowych na rynku regulowanych za 

pośrednictwem firmy inwestycyjnej prowadzącej rachunek maklerski na rzecz Spółki. W związku z 

tym Zarząd Spółki nie posiada wiedzy co do tego kto był stroną transakcji giełdowych. 

 

18. Jaki Dom Maklerski zajmuje się prowadzeniem rachunku inwestycyjnego Spółki. Jaką 

prowizję płaci Spółka za dokonywanie zleceń. Czy ze względu na wysoki wolumen zleceń 

Panu Prezesowi udało się wynegocjować z Domem Maklerskim zniżkę na pobierane 

prowizje?  

Informację dotycząca domu maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski na rzecz Spółki, 

Zarząd Spółki uważa za informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Zarząd Spółki 

informuje, iż firma inwestycyjna umożliwia Spółce negocjowanie prowizji za dokonywane transakcje 

na instrumentach giełdowych.   

 


