
Komentarz do wyników MCI.TechVentures – 3Q 2019: 
 
Wycena aktywów wydzielonego w ramach MCI.PrivateVentures FIZ subfunduszu MCI.TechVentures 
1.0 („MCI.TechVentures”) w trzecim kwartale bieżącego roku spadła o 1,45%. 
 
Inwestycje private equity charakteryzują się długim okresem inwestycyjnym od 5 do 10 lat, i w takim 
horyzoncie czasowym powinny być oceniane. W sytuacji realizacji całego cyklu, inwestycje te 
charakteryzują się atrakcyjniejszymi w stosunku do rynku publicznego stopami zwrotu* oraz niską 
korelacją z  rynkiem kapitałowym czy pieniężnym.  
 
Długoterminowy zwrot z całego portfela w okresie ostatnich 5 lat wynosi 52% (wg stanu na koniec 
grudnia 2018 roku). 
 
W trzecim kwartale bieżącego roku nie odnotowaliśmy istotnych zmian w wycenie portfela 
MCI.TechVentures poza dalszym zwiększeniem [o 10 mln PLN (25%)] ostrożnościowego odpisu 
wartości spółki KupiVIP. Odpis został dokonany w związku z prowadzonym procesem restrukturyzacji 
aktywa mającym na celu doprowadzenie do jego samofinansowania się, efektem czego jest znaczne 
obniżenie przychodów spółki w ostatnich miesiącach.  
 
Dodatkowo, w odniesieniu do Spółki Telematics Technologies, w związku z trudniejszą niż zakładano 
sytuacją finansową spółki i dużymi opóźnieniami w komercjalizacji projektu w zakresie ubezpieczeń 
motoryzacyjnych, w których wysokość składki zależy od stylu jazdy wraz z funkcjonalnością 
automatycznego powiadamia służb ratunkowych o wypadku, inwestycja w spółkę została zamknięta 
poprzez podpisanie warunkowej umowy sprzedaży z funduszem, który dostarczył finansowania 
dłużnego do spółki, a które to finansowanie zostało w 2017 roku wypłacone w gotówce subfunduszowi 
z tytułu umorzenia udziałów. Ponadto globalne obniżenie wycen większości aktywów, które wyceniane 
są po coraz niższych mnożnikach również miało wpływ na niższe wyceny aktywów subfunduszu, gdyż 
korygowało w dół wzrost wartości wynikający z organicznego rozwoju spółek. 
 
Największy pozytywny wpływ na wyniki MCI.TechVentures miał wzrost wartości Frisco (32%) – lidera 
internetowego rynku spożywczego w Polsce. Spółka z sukcesem przeniosła całość operacji ze starego 
magazynu do nowego, automatycznego. Systematycznie z miesiąca na miesiąc poprawia dynamikę 
wzrostu sprzedaży. Ponadto od 1 września spółka ma nowego Prezesa, którym został Pan Jacek Palec 
(ostatnio odpowiedzialny za rozwój kategorii spożywczej w Allegro). Przez ostatnie lata udało nam się 
rozwinąć Frisco do skali i pozycji rynkowej, która jest atrakcyjna dla najwyższej klasy managerów. Jacek 
dołączył do nas w niezwykle ciekawym momencie i wierzymy, ze jego doświadczenie, wiedza i 
entuzjazm wniosą Frisco na kolejny etap dynamicznego rozwoju. 
 
Pozytywnie do wyników subfunduszu w omawianym kwartale kontrybuowała również spółka Travelata 
(26%, sektor e-travel), rozwijająca się na poziomie EBITDA powyżej przyjętego na 2019 rok planu.  
 
Trzeci kwartał był również ciekawy pod względem wydarzeń operacyjnych w naszych spółkach 
portfelowych. Poza wspomnianym Frisco, również Answear (fashion e-commerce) z sukcesem, w ciągu 
niespełna 24 godzin, przeniósł całość swych operacji magazynowych do nowego centrum, bez żadnego 
negatywnego wpływu na jakość obsługi swoich klientów. Pigu – leader rynku e-commerce w krajach 
bałtyckich uruchomił swój marketplace, który pozwala oferować klientom Pigu znacznie szerszą ofertę 
produktową, a przez to osiągnąć dynamiczniejszy wzrost przychodów oraz umocnić się na pozycji 
lidera. Dzięki tej inicjatywie, w czasach przyspieszonej migracji z tradycyjnych kanałów sprzedaży do 
elektronicznych, Pigu stanie się bardzo ważnym kanałem sprzedaży dla rosnącej rzeszy sprzedawców.  
 
Reasumując, 60% spółek portfelowych subfunduszu systematycznie poprawia swoje wyniki finansowe, 
w szczególności przychody, umacniając swoje pozycje rynkowe. W pozostałych przypadkach przychody 



za ostatnie 12 miesięcy kończące się w czerwcu 2019 roku są albo na poziomie analogicznego okresu 
roku ubiegłego albo nieco poniżej. Sytuacja ta w większości przypadków dotyczy spółek, w których 
zdecydowaliśmy się położyć nacisk na poprawę efektywności modelu biznesowego i zbilansowanie 
prowadzonych operacji gospodarczych tak aby firmy były w stanie docelowo same się finansować. 
 
W trzecim kwartale na wyniki funduszu wpływ miała też podwyższona zmienność na rynku walutowym. 
Łączny wpływ zmian kursów walutowych zadziałał pozytywnie na wycenę subfunduszu, a wartość tego 
wpływu wyniosła 3,8%. Stopa zwrotu z portfela subfundusz oczyszczona z wpływu zmian kursów 
walutowych wyniosła w trzecim kwartale -4,3%.  
 
W dniu 25 września 2019 roku Zgromadzenie Inwestorów przegłosowało zmianę statutu subfunduszu 
MCI.TechVentures i w konsekwencji zmianę modelu z subfunduszu o niezdefiniowanej dacie jego 
likwidacji na subfundusz, którego likwidacjia rozpocznie się we wrześniu 2024 roku. Zgodnie z nowym 
statutem subfundusz nie będzie mógł przeprowadzać nowych inwestycji. W ciągu najbliższych 5 lat 
zarządzający subfunduszem będą koncentrowali się na kontynuacji budowy  wartości istniejącego 
portfela spółek oraz na systematycznym sprzedawaniu poszczególnych inwestycji w optymalnym 
czasie, tak z punktu widzenia ich rozwoju jak i sytuacji rynkowej. Nie wykluczamy, że w przypadku 
niektórych inwestycji subfunduszu będą wymagane tzw. inwestycje kontynuacyjne, wynikające bądź 
to z zawartych umów inwestycyjnych, bądź uzasadnione biznesowo (przyspieszenie wzrostu, 
zwiększenie skali działalności, zdobycie większego udziału rynkowego, doprowadzenie do zyskowności 
modelu biznesowego, itp.).  
Po wejściu w życie wskazanych powyżej zmian statutu i na zasadach wynikających z tych zmian  w 
trakcie najbliższych pięciu lat subfundusz będzie też dokonywał automatycznego umarzania 
posiadanych przez Państwa certyfikatów, w miarę pojawiania się nadwyżki środków płynnych w 
subfunduszu (powyżej 1 mln zł). W cyklach miesięcznych TFI będzie Państwa informowało czy taka 
nadwyżka w danym miesiącu zaistniała oraz w jakiej wysokości. 
 
 
 
Spółka Profil działalności Prowadzący inwestycję 

AGAN  

Lider internetowego handlu odnowionym sprzętem 
elektronicznym wysokiej jakości w Niemczech 

Tomasz Danis 

Azimo  

Przelewy on-line, pośrednictwo w transferze pieniędzy za 
granicę 

Łukasz Wierdak 

Frisco  

Lider internetowego rynku spożywczego, najszybciej 
rozwijający się gracz w branży w Polsce 

Krzysztof Konopiński 

GameDesire  

Produkcja gier on-line oraz gier na urządzenia mobilne Maciej Bogaczyk 

Geewa 

Czeski deweloper gier mobilnych, m in. Smashing Four Maciej Bogaczyk / 
Wojciech Walniczek 

Gett  

Aplikacja taxi, operacje w Izraelu, Rosji, Wlk. Brytanii oraz 
USA; lider rynku rosyjskiego oraz izraelskiego 

Maciej Kowalski / 
Tomasz Danis 

GMZ  
Sprzedaż odzieży on-line Maciej Bogaczyk 

KupiVip  

Sprzedaż on-line odzieży marek premium off-season Maciej Bogaczyk / 
Wojciech Walniczek 

Marketinvoice  

Największa w Europie platforma online oferująca 
przedsiębiorcom finansowanie w modelu faktoringu 

Łukasz Wierdak 

Pigu (MoreleGroup) 
Sprzedaż on-line, w tym sprzętu RTV i AGD; lider rynku e-
commerce w segmencie dystrybucji IT w Polsce 
(Morele.net) oraz na Litwie (Pigu) 

Maciej Kowalski 

Tatilbudur  

Travel on-line, gracz #2/3 w segmencie wakacyjnych 
pakietów dla tureckich turystów 

Tomasz Danis 

Telematics  

Insurtech, lider na polskim rynku rozwiązań w zakresie 
telematyki ubezpieczeniowej i UBI (Usage Based Solutions) 

Krzysztof Konopiński 
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Travelata  

Travel on-line, dystrybucja pakietów turystycznych online 
(e-travel), lider rynku rosyjskiego 

Tomasz Danis 

Answear (Wearco) 
Największy w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej 
multibrandowy sklep odzieżowy online 

Krzysztof Konopiński / 
Maciej Bogaczyk 

windeln  

Sprzedaż on-line produktów dla dzieci Tomasz Danis  

 
 
 
Nota prawna: 
 
MCI.PrivateVentures FIZ („Fundusz”) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego 
wydzielonego w Funduszu subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. („Subfundusz”) ani uzyskania 
określonego wyniku inwestycyjnego przez Subfundusz. Wartość aktywów Subfunduszu, z uwagi na 
prowadzoną politykę inwestycyjną, może charakteryzować się wysoką zmiennością. Osoba 
rozważająca objęcie certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu musi liczyć się z ryzykiem utraty co 
najmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy 
od dnia nabycia i dnia zbycia (umorzenia) certyfikatu inwestycyjnego Subfunduszu, od pobranych opłat 
w związku z zapisami i umorzeniem certyfikatu inwestycyjnego oraz od ewentualnie wysokości 
należnego podatku. Prezentowane dane są wyłącznie informacjami historycznymi i nie stanowią 
gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. W związku z faktem, iż Fundusz nie zamierza 
ubiegać się o dopuszczenie certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu do obrotu na rynku regulowanym 
ani o wprowadzenie certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu do obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu, uczestnik musi liczyć się z ograniczoną płynnością certyfikatów inwestycyjnych. W szczególności 
może okazać się, że uczestnik nie będzie w stanie zakończyć inwestycji w certyfikaty inwestycyjne w 
inny sposób niż (i) poprzez ich umorzenie, na zasadach przewidzianych w statucie Funduszu, które nie 
gwarantują umorzenia certyfikatów w każdym czasie lub (ii) w procesie likwidacji Subfunduszu. 
Informacje dotyczące zasad polityki inwestycyjnej oraz szczegółowe opisy ryzyka związanego z 
inwestowaniem w Subfundusz zamieszczone są odpowiednio w statucie Funduszu oraz w warunkach 
emisji certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu, które są dostępne w okresie przyjmowania zapisów 
na certyfikaty inwestycyjne Subfunduszu, w siedzibie MCI Capital Towarzystwa Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. oraz u podmiotów pośredniczących w przyjmowaniu zapisów na certyfikaty 
inwestycyjne. 
 
 
 
* źródło: „Does Private Equity Really Beat the Stock Market?” By Paul J. Davies ;Feb. 17, 

2018 https://www.wsj.com/articles/does-private-equity-really-beat-the-stock-market-readers-react-

and-our-columnist-responds-

1518868801?mod=cx_immersive&cx_navSource=cx_immersive&cx_tag=collabctx&cx_artPos=1&ns=

prod/accounts-wsj 
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