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Wrocław, 31 sierpnia 2009 r. 

 

Szanowni Paostwo. 

Mamy przyjemnośd przekazad Paostwu sprawozdanie finansowe MCI.PrivateVentures FIZ 
zarządzanego przez MCI Capital TFI SA, za okres półroczny (od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 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. 

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 
(31/12/2008 – 30/06/2009) wyniosła 22,63% dla subfunduszu MCI.TechVentures 1.0, a w przypadku 
subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0: -9,65%. Wartośd aktywów netto Funduszu na dzieo 30 czerwca 
br. wyniosła 226.795 tys. zł, tj. odpowiednio: 87.907 tys. zł w subfunduszu MCI.TechVentures 1.0 i 
138.888 tys. zł w subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. 

Wzrost wartości aktywów netto MCI.PrivateVentures FIZ osiągnięty był głównie poprzez wzrost 
wycen spółek niepublicznych z portfela subfunduszu, na który znaczący wpływ miała poprawa 
efektywności tych spółek, a także pośrednio wzrost wartości porównywalnych spółek notowanych na 
rynkach regulowanych.. 

 
Z powodzeniem przeprowadzone zostały transakcje dezinwestycji na łączną kwotę 15,8 mln zł - w 
tym całkowite wyjście ze spółki Bankier.pl SA (portfel subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0) i częściowe 
z One-2-One SA (portfel subfunduszu MCI.TechVentures 1.0). Proces wyjścia z jednej z najstarszych 
inwestycji: Bankier.pl S.A. zakooczył się dużym sukcesem. Ostateczna cena w wezwaniu wyniosła 9,00 
zł, a cena całkowita za akcję uwzględniająca cenę z wezwania oraz dywidendę: 9,39 zł. Oznacza to 
20,4% premii w stosunku do średniej ceny akcji spółki Bankier z ostatnich sześciu miesięcy 
poprzedzających ogłoszone wezwanie. 

Spółki znajdujące się w portfelu MCI.TechVentures 1.0 doskonale wykorzystały panujący kryzys 
w celu własnego rozwoju. W czerwcu 2009 r. spółka INVIA.CZ przejęła 100% udziałów w spółce 
NetTravel umacniając silną pozycję lidera na czeskim i słowackim rynku e-travel. Przejęcie pozwoli 
spółce kontrolowad ok. 60% rynku e-travel w Czechach i Słowacji szacowanego na ok. 170 mln € oraz 
zachowad wysokie tempo wzrostu na poziomie 30% rocznie. 

Spadek wartości aktywów netto na certyfikat w subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 wynika 
z rozwodnienia udziału subfunduszu w ABC Data Holding S.A. spowodowanego przez konwersję 
obligacji zamiennych na akcje, wyemitowanych przez spółkę w celu częściowego sfinansowania 
inwestycji. Jednakże na największą uwagę zasługuje fakt, że ABC Data w pierwszym półroczu, w 
porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, odnotowała wzrost wskaźnika EBITDA o 32%. 
Jednocześnie, cykl konwersji gotówki został skrócony o 27%, co skutkowało, znaczącym obniżeniem 
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wykorzystania kredytów obrotowych w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Z uwagi 
na to MCI konsekwentnie podtrzymuje zapowiedź wprowadzenia tej spółki na główny parkiet Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 r. Wierzymy, że nie pozostanie to bez pozytywnego 
wpływu na wycenę spółki w kolejnych okresach sprawozdawczych. 

Podsumowując - zasadniczy wpływ na zaprezentowane wyniki finansowe Funduszu miały takie 
czynniki jak: znaczne polepszenie sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 
sytuacja na zagranicznych rynkach kapitałowych oraz transakcje dezinwestycji przeprowadzone przez 
fundusze MCI. Zdaniem wielu analityków szanse na trwałe odwrócenie spadkowego trendu z lat 
2007-2008 są coraz silniejsze i coraz wyraźniejsze są oznaki zbliżającego się kooca okresu 
spowolnienia gospodarczego.  W ciągu I półrocza 2009 r. WIG zyskał blisko 12%, WIG20 wzrósł nieco 
ponad 4%, mWIG40 zyskał trochę powyżej 17%, a sWIG80 wzrósł o 36%. 

MCI.PrivateVentures FIZ jest jednym z czterech funduszy zarządzanych obecnie przez MCI Capital TFI 
S.A. MCI.PrivateVentures FIZ składa się z dwóch subfunduszy: 

 subfundusz MCI.TechVenutres 1.0 jest funduszem typu venture capital skupionym 
na inwestycjach w sektorze nowoczesnych technologii w Polsce i na rynkach Europy 
Centralnej;  

 subfundusz MCI.EuroVentures 1.0 jest funduszem typu „buy out” inwestującym do 25 mln 
EUR w spółki z Polski i Europy Centralnej. Środki funduszu są przeznaczone na inwestycje o 
charakterze wykupów menadżerskich, wykupów lewarowanych, inwestycje 
na rozwój/ekspansję, inwestycje typu preIPO lub inwestycje restrukturyzacyjne. Do tego 
funduszu wniesione zostały akcje spółek na późniejszym etapie rozwoju w tym również spółki 
ABC Data Holding SA będącej przykładem wykupu lewarowanego. 

Zamierzeniem strategicznym Towarzystwa jest osiągnięcie znaczącej pozycji na rynku funduszy 
inwestycji alternatywnych, działającym na terenie Europy Środkowo – Wschodniej. W 2009 r. MCI 
Capital TFI S.A. rozpoczęła niepubliczną sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych zarządzanych funduszy, 
proponując indywidualnym inwestorom możliwośd bezpośredniej inwestycji w zarządzany portfel 
inwestycji typu private equity/venture capital. 

Dodatkowo, miło nam poinformowad, że zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej MCI Capital TFI SA, 
badania sprawozdao finansowych funduszy zarządzanych przez MCI Capital TFI SA oraz 
potwierdzenie wycen kwartalnych w roku 2009 dokonywane są przez Ernst&Young Audit Sp. z o.o. 

Towarzystwo dołoży wszelkich starao, aby przyczynid sie do dalszego wzrostu wartości posiadanych 
przez subfundusze portfeli. W przypadku pojawiających się pytao i wątpliwości jesteśmy zawsze 
gotowi udzielid Paostwu niezbędnych wyjaśnieo. 

Przekazując niniejsze sprawozdania finansowe chcielibyśmy jednocześnie podziękowad Paostwu 
za zaufanie, jakim nas Paostwo obdarzyli. 

Z poważaniem, 

Beata Stelmach  Roman Cisek  Tomasz Czechowicz  Konrad Sitnik 

Prezes Zarządu  Członek Zarządu Członek Zarządu  Członek Zarządu 


