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Rynek IPO 2011 na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie

Rynek IPO

Informacje ogólne:

Wartość ofert:

Rynek pierwszych ofert publicznych (IPO) w roku

2011 roku zdominowały relatywnie małe oferty.

2011 ustabilizował się po okresie dekoniunktury

Może to być związane z dalszymi trudnościami

związanym z kryzysem i załamaniem rynków

w pozyskiwaniu finansowania. Świadczą o tym

finansowych. Zarówno w ujęciu wartościowym

także odwołane pod koniec roku oferty publiczne.

plasowanych ofert jak i liczby debiutów 2011 rok
był podobny do roku poprzedniego.
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z najwyższą liczbą debiutów. W dużej mierze jest

pozyskały w procesie IPO łącznie około 1,7 mld zł.
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wyemitowanych akcji wyniosła 3,2 mld zł.

na rynku regulowanym wyniosła 38, z których 5
wynikało ze zmiany rynku spółek notowanych
wcześniej w ramach NewConnect.

Wartość pozyskanego kapitału
w 2011 roku wyniosła 1,7 mld zł.

Liczba IPO na GPW w Warszawie:
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Źródło: www.gpw.pl. Dane dla rynku regulowanego.
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względem 5,50% rok wcześniej.
Zmiana ta wynika przede wszystkim z innej
struktury wielkości ofert. W 2010 roku średnia
wielkość oferty była kilka razy większa od tych
z 2011 roku. Jak pokazują statystyki duże oferty
wiążą się z istotnie niższymi kosztami (w ujęciu
procentowym).
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DORADZTWO TRANSAKCYJNE:

OFERTA CMT:

CMT Advisory oferuje kompleksową obsługę procesu transakcyjnego

CMT Advisory specjalizuje się w następujących obszarach:

począwszy od poszukiwania inwestora bądź atrakcyjnego podmiotu









do przejęcia, poprzez wycenę, doradztwo biznesowe, prawne
i podatkowe, a skończywszy na zapewnieniu wsparcia podczas
negocjacji oraz finalizacji.
MISJA CMT ADVISORY:
Doradzamy na każdym etapie realizacji transakcji, zarówno po

Doradztwo transakcyjne
Rynki kapitałowe
Wyceny przedsiębiorstw
Wyceny znaków towarowych
Restrukturyzacje i przekształcenia
Zarządzanie ryzykiem finansowym
Szkolenia

stronie kupującego, jak i sprzedającego. Celem podejmowanych

Szczegóły naszej oferty są dostępne pod adresem

przez nas działań jest maksymalizacji korzyści naszych Klientów oraz

internetowym www.cmt-advisory.pl.

ochrona ich interesów.

OSOBA KONTAKTOWA:
Dariusz Zawadka +48 609 721 655
email: zawadka@cmt-advisory.pl

