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Wrocław, dnia 30 sierpnia 2011 r. 

 

Szanowni Państwo. 

Mamy przyjemność przekazać Państwu półroczne sprawozdanie finansowe MCI.PrivateVentures FIZ 
zarządzanego przez MCI Capital TFI SA, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2011 r., 
obejmujące dane finansowe dwóch subfunduszy inwestycyjnych: MCI.TechVentures 1.0 i 
MCI.EuroVentures 1.0. 

W niniejszym sprawozdaniu zawarte zostały szczegółowe informacje o strukturze portfela 
inwestycyjnego i zasady polityki inwestycyjnej poszczególnych subfunduszy Funduszu. 
Do sprawozdania finansowego załączony jest raport z badania przeprowadzonego przez biegłego 
rewidenta oraz oświadczenie banku depozytariusza. 

Wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszy (czyli wyceny aktywów na dzień 30 czerwca 2011 
przypadających na certyfikat inwestycyjny) kształtowały się następująco: 

1. Wartość certyfikatu inwestycyjnego subfunduszu MCI.TechVentures 1.0 serii A-I spadła o 
2,8%, a serii J wzrosła o 17,87%. Wartość całkowitych aktywów tego subfunduszu spadła z 
199.125 tys. PLN na 31/12/2010 do 194.731 tys. PLN; 

2. Wartość certyfikatu inwestycyjnego subfunduszu  MCI.EuroVentures 1.0 spadła o-6,3%. 
Wartość aktywów netto  tego subfunduszu 30 czerwca 2011 r. wyniosła  256.981 tys. PLN 
podczas gdy na dzień 31 grudnia 2010 r. była równa 274.192 tys. PLN.  

Wartość skonsolidowanych aktywów funduszu MCI. PrivateVentures FIZ na dzień badania wyniosła 
451.712 tys. PLN, co daje spadek o 21.605 tys. PLN (-4,56%) w stosunku do danych na rok 2010. 

Spadek wartości aktywów netto MCI.TechVentures 1.0 spowodowany był jedynie księgowym ujęciem 
rezerwy w wysokości 14,4 mln PLN na przewidywane wynagrodzenie uzależnione od wzrostu 
wartości aktywów netto Subfunduszu na certyfikat inwestycyjny. Natomiast oficjalna wycena 
certyfikatów na 30.06.2011 r., która nie uwzględnia tej rezerwy jest wyższa w stosunku do oficjalnej 
wyceny na 31.12.2010 r. 

W okresie sprawozdawczym największy wzrost wartości osiągnęła spółka Mall.cz (wzrost od 
31/12/10 o  12,36%, tj. 5.329 tys. PLN) - spółka jest liderem detalicznej sprzedaży internetowej dóbr 
konsumpcyjnych w Czechach i regionie.  

Mniejsze wzrosty wartości zanotowały też inne spółki z portfela MCI.TechVentures -  głównie 
Neptress (o 1.580 tys. PLN, tj. 150,3%) – dystrybutor e-booków i audiobooków,  NaviExpert (o 1.419 
tys. PLN, tj. 7,4%) oferująca usługi GPS na telefonach komórkowych wszystkich znaczących sieci 
telefonii w Polsce oraz Geewa (o 4.774 tys. PLN, tj. 42,2%) – wydawca i deweloper gier 
internetowych. 

Do najważniejszych wydarzeń w portfelu MCI.TechVentures, jakie miały miejsce w II kwartale 2011 r. 
zaliczyć należy przede wszystkim sukces spółki Geewa, której gra Pool Live Tour w kwietniu br. 
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znalazła się w pierwszej setce najpopularniejszych gier dostępnych na Facebooku. Obecnie jest to 
najpopularniejsza gra typu "pool" na Facebooku, z uczestnikami ze 190 krajów, a sama Geewa 
znajduje się w pierwszej dziesiątce producentów gier synchronicznych na Facebooku.  

Potencjał wzrostu obecnego portfela oraz analizowanych przez fundusz projektów inwestycyjnych 
pozwala wierzyć, że w dalszym ciągu zostanie zachowana dynamika wzrostu wartości certyfikatów 
inwestycyjnych. 

Z powodzeniem również zostały przeprowadzone dwie transakcje całkowitych wyjść ze spółek: One-
2-One (portfel subfunduszu MCI.TechVentures 1.0) oraz Grupa Lew (portfel MCI.EuroVentures 1.0),  
na łączną kwotę 4,5 mln PLN.  

Wyjście z One-2-One było zakończeniem inwestycji w Spółce, poprzez sprzedaż wszystkich 
pozostających w posiadaniu MCI.TechVentures 1.0 akcji O2O, stanowiących 1,51% kapitału Spółki. 
Była to realizacja deklarowanej wcześniej strategii wyjścia z O2O, jako jednej z najstarszych inwestycji 
MCI.  

Następujące zdarzenia w portfelu MCI.EuroVentures 1.0 należy uznać za ważne dla dalszego wzrostu 
jego wartości: 

• ABC Data SA, znajdująca się w portfelu MCI.EuroVentures 1.0, w styczniu br. przedstawiał 
prognozę wyników finansowych na 2011 r. (przychody ze sprzedaży – 3,4 mld PLN; zysk na 
działalności operacyjnej powiększony o amortyzację – 72 mln PLN; zysk netto – 46 mln PLN). 
Prognoza wyników finansowych spółki na 2011 r. została przygotowana przede wszystkim na 
podstawie planów sprzedaży aktualnego portfolio produktów i została sporządzona przy 
założeniu zwiększenia przychodów Spółki w związku ze wzrostem sprzedaży na 
dotychczasowych rynkach zbytu, jak i planowanym rozwojem działalności na rynku litewskim 
i rumuńskim.  

• ABC Data została wyłącznym dystrybutorem produktów konsumenckich Huawei w Polsce. 
Oferta Huawei dostępna w  ABC Dacie zawiera kompletną listę produktów konsumenckich 
tego producenta, obejmującą telefony komórkowe, smartfony i tablety oraz modemy GSM.  

• ABC Data rozpoczęła sprzedaż materiałów eksploatacyjnych pod marką własną (Colorovo), 
wprowadzając je na rynek polski, litewski, czeski i słowacki. 

• Znacznie wzrosła też wartość spółki zarządzającej aktywami (Asset Managera) znajdującej się 
w portfelu MCI.EuroVentures 1.0 (wzrost od 31/12/10 o 95%, tj. 14.600 tys. PLN). 

Towarzystwo jest zadowolone z kształtowania się oficjalnych wycen wartości certyfikatów i portfela 
funduszy w pierwszej połowie 2011 roku. Działo się tak dzięki zaangażowaniu zespołu zarządzającego 
oraz istnieniu w portfelu stabilnych i rozwojowych inwestycji, których wartość nie jest silnie 
skorelowana z wahaniami nastrojów na rynkach kapitałowych. Koniunktura na GPW w pierwszym 
półroczu 2011 r. uległa spowolnieniu - WIG i WIG20 wzrosły o ok. 1,3%, mWIG40 zyskał ok. 1,2%, a 
sWIG80 spadł o 1,4%.  

MCI.PrivateVentures FIZ jest jednym z sześciu funduszy zarządzanych obecnie przez MCI Capital TFI 
S.A. MCI.PrivateVentures FIZ składa się z dwóch subfunduszy: 
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� subfundusz MCI.TechVenutres 1.0 jest funduszem typu venture capital inwestującym do 5 
mln EUR w spółki inwestycjach w sektorach: e-commerce, Internet mobilny, TMT i media 
cyfrowe; Środki funduszu są przeznaczone na finansowanie wzrostu i ekspansji. 

� subfundusz MCI.EuroVentures 1.0 jest funduszem typu „buy out” inwestującym do 35 mln 
EUR w spółki z Polski i Europy Centralnej. Środki funduszu są przeznaczone na finansowanie 
ekspansji i buy-outu (replacement capital). Do tego funduszu wniesione zostały spółki ABC 
Data SA, będącej przykładem wykupu lewarowanego. 

Zamierzeniem strategicznym Towarzystwa jest osiągnięcie znaczącej pozycji na rynku funduszy inwestycji 
alternatywnych, działającym na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Towarzystwo dołoży wszelkich 
starań, aby przyczynić się do wzrostu wartości posiadanych przez subfundusze portfeli. W przypadku 
pojawiających się pytań i wątpliwości jesteśmy zawsze gotowi udzielić Państwu niezbędnych wyjaśnień. 

Przekazując niniejsze sprawozdania finansowe chcielibyśmy jednocześnie podziękować Państwu 
za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli. 

Z poważaniem, 

 

 


























