
KAPITAŁ 
DLA ROZWOJU BIZNESU

PRAWNICY I INWESTYCJE
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FORBES: Podczas dyskusji o barierach rozwoju pol-
skich firm przywoływana jest trudna sytuacja na ryn-
ku pracy, zmienność prawa i niepewność dotycząca 
globalnej gospodarki. A jak z dostępem do kapitału?
PIOTR KOCHAŃSKI, adwokat, założyciel firmy prawniczej K&P: 
Dostęp do kapitału jest źle oceniany przez przedsiębior-
ców. Na takim samym lub niższym poziomie jest tylko 
w krajach takich jak Cypr, Grecja, Włochy, Litwa, Malta 
i Słowenia. To wiemy z badań przeprowadzanych wśród 
państw UE, opublikowanych w EIB Investment Report 
2018/2019.

Czy to nie jest zbyt su biektywna ocena przedsiębior-
ców? Banki mają raczej kłopot z nadpłynnością.
Można dyskutować, jak dalece jest to subiektywna oce-
na, bo przecież pomimo trudności i obaw związanych 
z ekspansją zagraniczną, od początku lat 90. Polska jest 
jednym z państw europejskich, które najszybciej zwięk-
sza swój udział w handlu zagranicznym. Istotne jest, że 
wiele firm stojących przed problemem sukcesji osiągnę-
ło pozycję pozwalającą im zarówno na oferowanie pro-
duktów czy usług na rynkach zagranicznych, ale również 
na pozyskiwanie tam kapitału. Wspominam tu o proble-
mach sukcesji, bo ze względów demograficznych jeste-
śmy w okresie, gdy w wielu firmach, które powstawały 
na początku polskiej transformacji, dokonuje się zmia-
na pokoleniowa. To zawsze są trudne decyzje. Zmienia-
ją się zarządy firm, ale też ich wizja i strategia. Jedno-
cześnie jest to otwarcie na transakcje M&A, a te firmy, 
które chcą się rozwijać organicznie muszą szukać kapi-
tałowych sposobów na ekspansję.

Jak ocenia pan dostępność rynków kapitałowych dla 
polskich firm?
Zagraniczne rynki kapitałowe nie są już hermetyczne i nie-
dostępne dla polskich przedsiębiorców oraz polskich do-
radców obsługujących procesy pozyskania kapitału. Jako 
firma prawnicza Kochański i Partnerzy w 2016 roku prze-
prowadziliśmy dual listing Work Service SA na londyń-
skiej giełdzie, a była to odpowiedź tej polskiej firmy
 – największej w obszarze doradztwa personalnego w Eu-
ropie Środkowej – i jej CEO Tomasza Misiaka na wyzwa-
nia kapitałowe po światowym kryzysie gospodarczym.
Akcje Work Service denominowane w złotych i funtach 
są notowane na GPW i London Stock Exchange (LSE). 
Obecność na najważniejszym europejskim parkiecie po-
zwoliła spółce oddzielić kurs akcji od niezbyt korzystnych 
trendów na warszawskiej giełdzie i pokazać prawdziwy 
potencjał. Dzięki operacji technicznego dual listingu Work 
Service zwiększyła swą atrakcyjność w oczach inwesto-
rów i obniżyła ryzyko inwestycyjne. Była to pierwsza tego 
rodzaju transakcja po zmianie przepisów prawa polskie-
go, umożliwiającej spółkom przeprowadzanie dual listin-
gów na rynkach zagranicznych. 
Wspominam o tej transakcji także dlatego, bo współpra-
cujemy z kancelarią Pinsent Masons, kojarzoną z London 
Stock Exchange. Jednocześnie działa globalnie, mając  biu-
ra w Europie, na Bliskim Wschodzie, Afryce i Azji. Według 
Adviser Rankings 2019 to czwarta największa kancelaria 
pod względem liczby klientów giełdowych w Wielkiej Bry-
tanii. Według North West Rainmaker Awards 2019 prze-
prowadziła transakcję roku na rynku kapitałowym. 

Europa czy USA – gdzie szukać kapitału? Amerykań-
ska giełda miała historycznie rekordowe indeksy 
w 2019 r. I tylko można żałować, że GPW jest wśród 
najgorszych giełd zeszłego roku i całej dekady…
Pomijając problemy warszawskiej giełdy, to jednak pra-
wie 90 proc. inwestorów uważa, że Europa stała się w ostat-
nich latach bardzo atrakcyjnym rynkiem pod względem 
inwestycji. I to pomimo obaw o ryzyka inwestycyjne zwią-
zane z Brexitem. Taką ocenę wystawioną przez inwesto-

Zagraniczne rynki kapitałowe nie są 
niedostępne dla polskich przedsiębiorców, 
oraz polskich doradców obslugujących 
procesy pozyskania kapitału. Jako firma 
prawnicza Kochański i Partnerzy poruszamy 
się na nich nie mniej sprawnie, jak na 
polskim rynku. Wiemy, z kim rozmawiać
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fundusze private equity zainwestowały w spółki mające 
siedzibę w UE 300 mld euro. Aż 24 588 spółek z krajów 
UE pozyskało finansowanie z takich funduszy!
Ponieważ zaczęliśmy rozmowę od problemów polskich 
firm rodzinnych z pozyskaniem kapitału, to jest coś, co 
dla mnie jest jeszcze szczególnie istotne. Gdy analizuje-
my, jakie firmy pozyskały kapitał od private equity, to oka-
zuje się, że 84 proc. z nich miało status małych i średnich 
przedsiębiorstw. W latach 2014-2018 inwestycje private 
equity   w polskie przedsiębiorstwa dotyczyły tylko
354 firm. To jedynie ok. 1,4- 1,7 procent europejskiego ryn-
ku private equity. Zbyt mało, ale dynamika wzrostu jest 
bardzo perspektywiczna.
To jednocześnie wyjaśnia, dlaczego naszym strategicz-
nym partnerem w poszukiwaniu kapitału dla polskich firm 
jest Pinsent Masons. Zajmujemy się aranżowaniem kon-
taktów z funduszami private equity. Naszą wspólną rolą 
jest, żeby przygotować biznes do tego, by sprostał finan-
sowym, rynkowym, technologicznym i prawnym wyzwa-
niom. I także do tego, aby przewidział zagrożenia, także 
te związane z sukcesją, zanim się pojawią. Możliwość spro-
stania tym wyzwaniom zależy od dostępu do kapitału i umie-
jętności jego pozyskiwania. Budowanie przewagi kon-
kurencyjnej w dobie globalizacji procesów produkcyjnych 
i sprzedażowych nie jest możliwe bez zaangażowania znacz-
nych zasobów kapitałowych. Bez nich nie da się zaplano-
wać skutecznej ekspansji rynkowej.

Niskie kursy akcji wielu spółek notowanych na GPW 
mają ten pozytywny aspekt, że mogą one przeprowa-
dzić buyback, by doprowadzić do wyższej dywiden-
dy przypadającej na akcję.
Organizujemy programy skupu akcji własnych. Takie trans-
akcje są nieliczne w wykonaniu spółek z GPW, choć rze-
czywiście warunki są sprzyjające. To pokazuje, że poma-
gamy w pozyskaniu kapitału na bardzo różne sposoby. 
Działamy ze świadomością, że wszystkie procesy, którym 
podlegają firmy, będą bardzo przyspieszać. Gospodarka 
4.0 z jej sztuczną inteligencją i chmurą stała się sednem 
strategii Kochański i Partnerzy. Nasza firma prawnicza 
kilka lat temu postawiła na takie zmiany i w ich wprowa-
dzaniu jesteśmy na zaawansowanym etapie. Nastawiamy 
się na zautomatyzowane doradztwo prawne z wykorzy-
staniem sztucznej inteligencji. Pracujemy w interdyscy-
plinarnych zespołach, złożonych z prawników mających 
doświadczenie oraz wiedzę z zakresu technologii. Jedno-
cześnie specjalizujemy się w cyberbezpieczeństwie, bo 
z Gospodarką 4.0 związane są wielkie nadzieje, ale też je-
steśmy świadomi, że powstają nowe zagrożenia. 

rów można znaleźć w Invest Europe’s Global Investment 
Decision Makers Survey 2018.

Czy fundusze private equity wyznaczają dziś nowo-
czesne podejście do pozyskiwania kapitału?
Kapitał pozyskany na London Stock Exchange w 2018 r.,  
to ponad 36,6 mld euro. I dla porównania – w tym samym 
roku fundusze private equity z siedzibą w Londynie zain-
westowały w Europie 80,6 mld euro. W latach 2014-2018 
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Rozmawiał: Zbigniew Grzegorzewski
Materiał powstał we współpracy z fi rmą Kochański i Partnerzy

Procesy, którym podlegają 
firmy, będą przyspieszać. 

Gospodarka 4,0, ze sztuczną 
inteligencją i chmurą, stała 
się sednem naszej strategii
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