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PLUS

44 spółki i ćwierć wieku historii

FOT. W. KOMPAŁA

25 lat „Parkietu” › Co działo się na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, gdy na rynku
pojawiał się „Parkiet”? Postanowiliśmy to przypomnieć. Okazuje się, że na początku 1994 r. notowane
były tylko 22 spółki, ale w ciągu roku ich liczba dzięki debiutom się podwoiła. Sprawdźmy, co się dziś z tymi
firmami dzieje – ile z nich nadal jest na GPW, a które zostały przejęte lub upadły.

Anna Ogonowska-Rejer
anna.ogonowska@parkiet.com

Na początku 1994 r. sesje odbywały się tylko
trzy razy w tygodniu, od połowy roku cztery, a
pod koniec roku pięć razy w tygodniu. W sumie
odbyło się 188 sesji, o 36 sesji więcej niż w 1993 r.
Wzrost liczby giełdowych dni zmniejszył obroty na sesję, ale poprawił równowagę rynkową i
ograniczył wahania kursów akcji.
Na giełdzie brakowało koordynacji, duże
trudności sprawiała prawidłowa wycena akcji.
Błędom sprzyjała długa procedura przygotowania emisji. Warunki gry rynkowej psuło
uprzywilejowanie niektórych emisji akcji lub

GPW
na koniec 2018 r.

cen dla różnych grup inwestorów. Jednak
zdecydowana postawa instytucji odpowiedzialnych za organizację i regulacje rynku papierów
wartościowych położyła kres tego rodzaju
praktykom.
Pod koniec 1993 r. na GPW było notowanych
21 spółek na rynku podstawowym i 1 na rynku
równoległym. W 1994 r. liczba spółek wzrosła
do 44, z czego 36 było na rynku podstawowym, a
osiem na równoległym. Wzrost liczby spółek na
ryku równoległym umożliwił wprowadzenie od
początku 1995 r. indeksu rynku równoległego
WIRR. Warto wspomnieć, że na 44 spółki notowane na giełdzie na koniec 1994 r. 34 zbierały
kapitał na rynku pierwotnym – łącznie pozyskały około 600 mln USD.
Z 44 spółek, które notowane były na GPW
w 1994 r., nadal na giełdzie jest 19. Przy czym
tylko 12 z nich funkcjonuje pod nazwą z 1994 r.,
a siedem nazwę zmieniło lub w wyniku fuzji i
przejęć, jakie następowały w kolejnych latach,
stało się częścią innej firmy. Dotyczy to głównie
banków. Z firm debiutujących w 1994 r. nadal na
GPW znajdziemy 12.
Pierwszy debiutant z 1994 r. z giełdy zniknął
już w 1997 r. – był to Polifarb Wrocław, który po-

łączył się z Polifarbem Cieszyn. Z rynku w wyniku przejęcia zniknęły DomPlast, Amerbank
oraz Kredyt Bank. Nie istnieją także Espebepe
Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego.
Pierwsza ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych przewidywała wykluczenie z rynku
jedynie wskutek niedopełnienia obowiązków
informacyjnych – czyli pierwotne wykluczanie
mogło mieć wyłącznie charakter sankcyjny.
Na tej podstawie w 1999 r. została wykluczona
z obrotu nieistniejąca już spółka Universal.
W 1997 r. zgodnie z ustawą o publicznym
obrocie papierami wartościowymi emitenci
nabyli prawo do występowania do Komisji
Papierów Wartościowych i Giełd z wnioskiem
o wykluczenie akcji z obrotu publicznego, co
skutkowało wykluczeniem także z obrotu giełdowego. Pierwsza spółką, która skorzystała z
takiej możliwości, był Wedel, który opuścił
GPW w 1998 r.
Rok 1994 rozpoczął się w trakcje ostatnie fazy
hossy. W tym okresie składano ponad 100 tysięcy zleceń, a rekordowe obroty osiągnęły 400
mln zł na sesję. Łączne obroty wyniosły 23 mld

zł, blisko trzykrotnie więcej niż w 1993 r. Połowa obrotów przypadła na I kwartał roku. Spadek cen i wzrost zysków spółek doprowadziły
do znacznego obniżenia wskaźnika C/Z z 33 na
początku roku do 9 pod koniec roku. Wskaźnik
C/WK obniżył się z 5 do 2. Jednak tendencje
na GPW nie odbiegały zbytnio od sytuacji na
innych giełdach środkowoeuropejskich.
Znaczny wzrost zysków spółek z GPW nie
wystarczył, by utrzymać wyśrubowane podczas
hossy kursy akcji na warszawskiej giełdzie. WIG
w 1994 r. spadł o ponad 40 proc.
W 1994 r. giełda przyciągała nowych inwestorów, potroiła się liczba rachunków inwestycyjnych, sięgając ponad 831 tys. Liczba biur
maklerskich – członków GPW – wzrosła z 24 do
29. Znacznie poprawiła się jakość obsługi inwestorów w zakresie przyjmowania i rozliczania
transakcji. Słabą stroną obsługi rynku były usługi doradcze oraz zarządzanie portfelem klienta.
W październiku podjęto decyzję o wprowadzeniu podatku od sprzedaży akcji na giełdzie
od początku 1995 r. Ogłoszenie na początku
grudnia stawki podatku transakcyjnego
w wysokości 0,2 proc. wartości obrotu tylko
pogłębiło negatywne nastroje inwestorów.

Na koniec ubiegłego roku na GPW było notowanych 465 spółek, z czego 359 na rynku podstawowym, a 106 na równoległym.
51 to firmy zagraniczne. W 2018 r. na giełdzie zadebiutowało siedem przedsiębiorstw, a 25 zostało wycofanych.

SPÓŁKI NOTOWANE NA GIEŁDZIE 25 LAT TEMU – W PRZESZŁOŚCI I TERAZ
Nazwa spółki w 1994 r.

Aktualna nazwa
i miasto siedziby

Debiut Data
Przychody
Zysk/
Przychody
Zysk/strata Zysk/strata Zatrudnienie Aktywa
na GPW wyjścia ze sprzedaży /strata ze sprzedaży na działalności
netto
z GPW (bez akcyzy) netto (bez akcyzy)
operacyjnej
2014
2014
2017
2017
2017
2017
2017

Kapitały
własne

Opis

2017

Agros Holding

Wyborowa, Warszawa

1994

2003

105 725

15 703

1 197 127

35 631

25 744

370

497 310

216 658

AmerBank

DZ Bank Polska, Warszawa

1994

2010

39 977

8 504

—

—

—

—

—

—

Bank Inicjatyw Gospodarczych

Bank Millennium, Warszawa

1992

nadal

349 376

45 311

3 417 847

2 649 551

681 227

5 830

71 141 415

7 772 599

Bank Rozwoju Eksportu

mBank SA, Warszawa

1992

nadal

223 339

53 452

5 711 747

4 421 372

1 095 070

6 455

131 424 019

14 291 556

Bank Śląski

ING Bank Śląski, Katowice

1994

nadal

972 071

218 647

5 640 900

4 755 900

1 403 100

7 612

126 013 900

11 794 800

Bydgoska Fabryka Kabli

Tele-Fonika Kable, Myślenice

1994

2002

182 249

3 383

3 417 909

171 111

39 778

2544

3 308 875

926 274

Dębica

Firma Oponiarska Dębica, Dębica

1994

nadal

325 789

21 456

1 823 744

122 391

119 574

2 763

1 648 632

1 112 218

DomPlast

Rubbermaid

1994

1999

41 486

6 887

—

—

—

—

—

—

Drosed

Drosed, Siedlce

1994

2004

67 857

4 774

1 441 401

46 915

34 401

2 380

578 127

318 283

Elektrim Towarzystwo
Handlowe

Elektrim, Warszawa

1992

2008

597 877

51 978

2 594 323

325 624

-75 154

6 174

8 057 286

2 075 440

ESPEBEPE Szczecińskie
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego

ESPEBEPE Szczecińskie Przedsiębiorstwo 1994
Budownictwa Przemysłowego,
Szczecin

2003

46 542

3 835

—

—

—

—

—

—

Exbud

Grupa Skanska, Warszawa

1991

2 002

125 588

9 617

3 852 400

b.d.

b.d.

5 456

b.d.

b.d.

Huta Szkła Gospodarczego Irena Irena Holding Group, Inowrocław

1992

2011

40 529

4 541

33 781

3 410

1 590

171

75 983

43 573

Indykpol

Indykpol, Olsztyn

1994

nadal

78 576

3 248

1 297 098

13 887

7 568

1 218

583 418

219 051

Jelfa

Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne
Jelfa, Jelenia Góra

1994

2006

102 350

15 927

154 377

18 765

-43 410

499

1 143 817

1 079 909

Agros został przejęty przez Pernod Ricard. Obecnie Wyborowa to spółka
dystrybucyjna prowadząca marketing i sprzedaż marek dostępnych
w ramach Grupy Pernod Ricard. Ponadto odpowiada za produkcję,
dystrybucję i sprzedaż polskich marek wódek.
Bank Amerykański w Polsce AmerBank zmienił nazwę na DZ Bank
Polska. W 2013 r. nastąpiło przekształcenie DZ Bank Polska w polski
oddział DZ Bank, podlegający niemieckiemu urzędowi nadzoru
finansowego. W 2015 r. oddział w Polsce zakończył prowadzenie
działalności i został zlikwidowany.
W 1997 r. nastąpiła fuzja BIG z Bankiem Gdańskim, w wyniku której
powstał BIG Bank Gdański, przekształcony następnie w 2003 r. w Bank
Millennium.
Założony w 1986 r. bank uniwersalny. W 1992 r. został sprywatyzowany.
W 1998 r. BRE przejął Polski Bank Rozwoju. W 2013 r. doszło do
zastąpienia trzech dotychczasowych marek: MultiBank, BRE Bank,
mBank przez jedną mBank. Głównym udziałowcem mBanku jest
niemiecki Commerzbank.
Bank Śląski powstał w 1988 r. w wyniku wyodrębnienia z NBP. W 1991 r.
został przekształcony z banku państwowego w spółkę akcyjną.
Od 1996 r. większościowym udziałowcem banku jest holenderska
ING Group. W 2001 r. Bank Śląski połączono z ING Bank.
Fabryka założona w 1920 r., od 2003 r. należąca do grupy kapitałowej
Tele-Fonika Kable. Najstarsza istniejąca fabryka kabli w Polsce oraz
największy producent kabli elektroenergetycznych średnich i wysokich
napięć w Europie.
Przedsiębiorstwo przemysłu chemicznego z siedzibą w Dębicy,
wytwarzające opony i prefabrykaty do produkcji opon. Od 1995 r. spółka
wchodzi w skład koncernu Goodyear.
W 1999 r. firma została przejęta przez Rubbermaid, największego
amerykańskiego producenta wyrobów plastikowych.
Spółka jest jednym z największych w kraju producentów w branży
drobiarskiej. Koncentruje się głównie na produkcji i przetwórstwie
mięsa kurzego i obejmuje wylęg piskląt i produkcję żywca drobiowego
oraz ubój i przetwórstwo drobiu. Od 2000 r. inwestorem strategicznym
jest francuska firma L.D.C.
Spółka powstała w wyniku prywatyzacji dawnego PTHZ Elektrim.
W pierwszym okresie po prywatyzacji Elektrim prowadził bardzo
rozległą i zróżnicowaną działalność za pośrednictwem ponad 140
spółek powiązanych (od produkcji turbin po produkcję rolną), jednakże
działalność ta uległa gruntownej reorganizacji począwszy od 1999 r.
Obecnie sytuacja Elektrimu się stabilizuje, a głównym celem jest rozwój
w branży energetycznej i nieruchomości.
Nieistniejąca szczecińska firma, zajmująca się budownictwem
przemysłowym. W ramach działalności w 1997 r. wybudowała
w Toruniu most przez Wisłę – most autostradowy
im. Armii Krajowej.
Przedsiębiorstwo budowlane, powstałe w 1977 r. jako Przedsiębiorstwo
Eksportu Budownictwa i Usług Technicznych w Kielcach.
Sprywatyzowane i przekształcone w spółkę Exbud w 1990 r. Od 2000 r.
należy do Grupy Skanska.
Istniejąca od 1924 r. spółka jest jednym z najbardziej doświadczonych i
największych polskich producentów kryształów oraz szklanek
i kieliszków ze szkła sodowego. Zajmuje się wytwarzaniem wyrobów
ze szkła. Większość produkcji kieruje na eksport, przede wszystkim
do Iranu.
Historia firmy Indykpol rozpoczęła się w 1951 r. wraz z powstaniem
Ekspozytury Centrali Jajczarsko-Drobiarskiej w Olsztynie. To największy
w Polsce producent mięsa i przetworów indyczych. Specjalizuje
się w hodowli i przemysłowym tuczu indyków, sprzedaży hurtowej
i detalicznej tuszek, elementów z drobiu, mięsa indyczego i jego
przetworów.
W 2006 r. spółka została przejęta od Skarbu Państwa przez litewską
grupę farmaceutyczną Sanitas Group, a 2011 r. przez międzynarodową
korporację Valeant Pharmaceuticals International. Obecnie Jelfa
wytwarza ponad 120 produktów w różnych formach.

