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Warszawa, 26.03.2019 r. 

 

 

Szanowni Państwo, 

w związku z Państwa inwestycją w certyfikaty inwestycyjne subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. (dalej: 

,,Subfundusz”, ,,MCI.TechVentures”), wydzielonego w ramach funduszu MCI.PrivateVentures 

Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (,,Fundusz”) jako jego zarządzający, chciałbym omówić wyniki 

Subfunduszu na bazie opublikowanego w dniu 26 marca 2019 r. sprawozdania rocznego. Przedstawię 

spółki, które miały największy wpływ na wycenę aktywów Subfunduszu dokonaną na koniec 2018 roku, 

a także przybliżę strategię portfelową na kolejny rok oraz priorytety gotówkowe Subfunduszu. 

 

WYNIKI 2018 

Największy pozytywny wpływ na wynik MCI.TechVentures miała sprzedaż spółki iZettle, która 

kontrybuowała dodatkowe 90 milionów PLN do wyniku funduszu w 2018 roku (całkowita uzyskana 

przez Subfundusz wartość ze sprzedaży spółki to 148 milionów PLN). Sprzedaż tego aktywa do PayPal 

(globalnego lidera rynku fintech) okazała się bardzo zyskowna – cena uzyskana w transakcji była ok. 

50% wyższa niż spodziewana cena w przygotowywanym procesie debiutu na giełdzie w Sztokholmie. 

Dla uczestników Subfunduszu oznacza to także 3,5-krotny wzrost wartości spółki w czasie, gdy 

znajdowała się ona w portfelu Subfunduszu (od 2015 roku).  

W segmencie e-commerce Subfundusz odnotował znaczące wzrosty wycen Grupy Morele/Pigu (ponad 

30 milionów PLN) oraz spółki Wearco Sp. z o. o. , właściciela marki Answear, o prawie 20 milionów PLN. 

Niestety w segmencie e-commerce odnotowaliśmy również dwa największe spadki w wycenie 

aktywów. Zdecydowaliśmy o zredukowaniu do zera wyceny inwestycji w niemiecką spółkę Windeln.de 

(co spowodowało zmniejszenie wyceny tej spółki o 38 milionów PLN). Zmniejszyła się również wycena 

rosyjskiej spółki KupiVip o 35,6 miliona PLN. Obie te spółki są w głębokiej restrukturyzacji. Dziś już 

wiemy, że Windeln.de z sukcesem zakończył w lutym bieżącego roku proces zbierania nowego kapitału 

do spółki (ok. 10 milionów EUR). Dzięki pozyskaniu finansowania od inwestorów z Chin, który to region 

jest najbardziej dochodowym rynkiem dla Windeln.de, spółka będzie mogła zintensyfikować swój 

rozwój właśnie w Azji. Jest to koronny dowód, że redukcja wyceny inwestycji do zera, nie oznacza jej 

bankructwa, a samo aktywo może w dalszym ciągu mieć wpływ na wzrost wyceny wartości 

certyfikatów inwestycyjnych związanych z Subfunduszem. 

Pozostałe - oprócz iZettle - aktywa Subfunduszu w obszarze fintech (Azimo oraz Marketinvoice) 

wykazały wzrosty odpowiednio 11% i 30%. 
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Subfundusz również podszedł konserwatywnie do portfela spółek w segmencie gier. Jako że te aktywa 

charakteryzują się dużą niepewnością co do wycen w stosunku do rozmiaru samego biznesu, 

zdecydowano się zredukować wycenę spółek w tym segmencie łącznie o 14 milionów PLN, by lepiej 

odzwierciedlała istniejące ryzyka. 

Rok 2018 nie przyniósł dużej zmiany w obszarze wyceny spółek z segmentu podróży i wakacji. 

Mimo dużego, dwucyfrowego wzrostu samych biznesów i dojściu do progu operacyjnej rentowności, 

Subfundusz nie odnotował znaczących pozytywnych zmian w wycenach swoich aktywów. Wiąże się to 

w dalszym ciągu z niepewną sytuacją makroekonomiczną zarówno w Rosji (spółka Travelata), jak i w 

Turcji (spółka Tatilbudur). Rynki te są obecnie w zastoju inwestycyjnym, jeśli chodzi o spółki 

technologiczne w obszarze wzrostu. Jednocześnie zanotowano bardzo duże spadki kursów walut tych 

krajów w 2018 roku, które zniwelowały znaczną część wzrostów spółek, co łącznie nie pozwoliło na 

rozpoznanie znacząco wyższej wartości w walucie Funduszu – PLN (ok. 20% spadku kursu RUB do PLN 

oraz 46% spadku kursu TRY do PLN). 

Pragniemy podkreślić, że w 2018 roku Subfundusz nie dokonywał inwestycji w nowe przedsięwzięcia, 

a zespół zarządzający koncentrował się na intensywnej pracy ze spółkami portfelowymi w celu budowy 

i ochrony ich wartości, w wyniku czego Subfundusz doinwestował spółki portfelowe kwotą 77,5 

milionów PLN. Dzięki temu Subfundusz i jego inwestorzy mogą utrzymać, często uprzywilejowaną, 

pozycję w poszczególnych akcjonariatach. 

 

PLAN NA LATA 2019-2020 

W latach 2019-2020 Subfundusz w dalszym ciągu będzie się koncentrował przede wszystkim na 

wspieraniu obecnych spółek portfelowych i doprowadzeniu do sprzedaży części portfela zapewniając 

wymaganą płynność dla Subfunduszu. 

MCI.TechVentures będzie dążyć do wyjść z inwestycji portfelowych w wysokości co najmniej około 200 

milionów PLN w latach 2019-2020. Środki z wyjść z inwestycji w pierwszej kolejności będą 

przeznaczane na spłatę zadłużenia MCI.TechVentures i niezbędne inwestycje w spółki portfelowe 

Subfunduszu w celu ochrony ich wartości. W drugiej kolejności będziemy dążyć do tego, aby część 

środków pozyskanych z wyjść z aktywów mogła być przeznaczona na oczekiwane przez uczestników 

wykupy certyfikatów inwestycyjnych związanych z Subfunduszem. 

Zarząd Towarzystwa i zespół zarządzający Subfunduszem podejmują działania, których celem jest 

zapewnienie właściwej płynności, niezbędnej do optymalnego wsparcia kapitałowego spółek 

portfelowych i ich optymalnej sprzedaży w celu maksymalizacji wartości inwestycji uczestników 

Subfunduszu.  
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Jeszcze raz chciałem Państwu w imieniu całego zespołu zarządzającego bardzo podziękować za wybór 

naszego Subfunduszu i za zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni. 

W przypadku pytań zachęcam do kontaktu z infolinią, dedykowaną dla inwestorów Funduszu, pod 

numerem telefonu 22 652-60-39, czynną w godzinach od 9.30 do 16.30 w dni robocze.  

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Tomasz Danis 

Zarządzający MCI.TechVentures 1.0. 

Członek Zarządu MCI Capital TFI S.A. 

 

 

 

 

Nota Prawna: 

MCI.TechVentures 1.0 („Subfundusz”) jest subfunduszem wydzielonym w MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjnych 

Zamknięty zarządzanym jest przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Plac Europejski 1; 00-844 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS 0000004542, NIP: 899-22-96-521, kapitał zakładowy 21.125.000,00zł, opłacony w całości („Towarzystwo”), które działa 

na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 lipca 2007 roku (Nr decyzji DFL/4030/29/12/07/V/KNF/44-1/AG). 

Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem jest Komisja Nadzoru Finansowego.  

O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie są źródła własne Towarzystwa, 

a dane są aktualne na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu.  

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego Subfunduszu ani uzyskania określonego wyniku 

inwestycyjnego. Wartość aktywów netto Subfunduszu, a także wartość certyfikatu inwestycyjnego Subfunduszu, z uwagi na 

prowadzoną politykę inwestycyjną, może charakteryzować się wysoką zmiennością. Uczestnik powinien liczyć się z 

możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków. Informacje dotyczące zasad polityki inwestycyjnej, szczegółowy 

opis ryzyka związanego z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Subfunduszu oraz informacje na temat wysokości 

pobieranych opłat zostały zamieszczone odpowiednio w statucie Funduszu oraz warunkach emisji certyfikatów 

inwestycyjnych Funduszu udostępnianych osobom, do których kierowana jest propozycja nabycia certyfikatów 

inwestycyjnych. Osiągane przez Subfundusz wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w 

przyszłości. Należy mieć na względzie, iż wynik inwestycyjny Funduszu (Subfunduszu) nie jest tożsamy z wynikiem 

inwestycyjnym uczestnika Funduszu (Subfunduszu), z uwagi na możliwość ponoszenia dodatkowych opłat manipulacyjnych 

lub zapłaty podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz (Subfundusz).  


