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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”) przesyłamy poniższy komentarz do wyników 

Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2020 roku. 

 

Komentarz do wyników MCI.TechVentures – 4Q 2020 

 

Średnia stopa zwrotu MCI.TechVentures w czwartym kwartale 2020 roku (odzwierciedlająca zmianę 

wartości aktywów netto Subfunduszu w okresie od 30 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku) 

wyniosła 1,0%, natomiast stopa zwrotu dla serii O1 Subfunduszu w takim ujęciu czasowym to 1,1%. 

Średnia stopa zwrotu MCI.TechVentures w okresie 8-letnim (grudzień 2012 roku – grudzień 2020 roku) 

wyniosła 27,1%, z kolei w przypadku wyemitowanej w czerwcu 2012 roku serii O Subfunduszu jest to 

wynik na poziomie 39,4% w 8-letniej perspektywie czasowej.2 

 

Inwestycje typu private equity charakteryzują się długim okresem inwestycyjnym od 5 do 10 lat i w 

takim horyzoncie czasowym poszczególne projekty powinny być oceniane. W sytuacji realizacji całego 

cyklu, inwestycje te są atrakcyjniejszym rozwiązaniem w stosunku do rynku publicznego3 oraz wykazują 

niską korelacją z rynkiem kapitałowym czy pieniężnym.  

 

Na 31 grudnia 2020 r. w dalszym ciągu większość wartości portfela inwestycji MCI.TechVentures 

(łącznie 60%) stanowiły spółki z sektora e-commerce działające w regionie Europy Środkowo-

Wschodniej – Morele.net Sp. z o.o. (,,Morele”), Pigu.lt (,,Pigu”) oraz Answear.com S.A. (,,Answear”) 

Segment e-commerce charakteryzował się dynamicznym wzrostem przychodów, co wynikało zarówno 

z normalnej specyfiki sprzedaży w tej części roku (IV kwartał w poprzednich latach odpowiadał za 

ponad 30% rocznych przychodów) jak i dodatkowego popytu związanego z drugą falą zakażeń COVID-

19 oraz obostrzeniami dotyczącymi poruszania się i operowania fizycznych sklepów. 

 

W IV kwartale Morele i Pigu osiągnęły r/r blisko 50% wzrost przychodów i ponad dwukrotny wzrost 

marży, co wynikało nie tylko z dalszej dywersyfikacji produktowej, ale także z uzupełnienia modeli 

biznesowych obu spółek o rozwiązania marketplace (3P), które poprzez dynamiczny wzrost stają się 

ważnym czynnikiem rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej. 

 

Answear zwiększył w IV kwartale przychody o 33% (r/r). Najważniejszym wydarzeniem dla tej spółki 

był zakończony w grudniu proces przygotowania IPO. W ramach IPO Subfundusz sprzedał blisko 1,4 

mln akcji po cenie 25 PLN za akcję, co dla sprzedanego pakietu oznaczało zwrot na inwestycji 2,7x CoC. 

 
1 Pierwsza seria certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu oferowana przez dystrybutorów inwestorom indywidualnym 
2 Wyliczenia własne MCI Capital TFI S.A. 
3 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 

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
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
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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Po IPO Subfundusz posiada 21% akcji Answear objętych 12-miesięcznym lock-upem. Warto zauważyć, 

że po debiucie na GPW na początku 2021 r., posiadany przez Subfundusz pakiet akcji istotnie zwiększył 

swoją wartość, co jest pochodną utrzymującego się korzystnego kursu akcji Answear. 

 

W związku z bardzo dobrymi perspektywami dla rynku e-commerce oraz rosnącym apetytem 

inwestycyjnym w 2021 roku Subfundusz planuje przygotowanie wyjścia z inwestycji w spółki Morele i 

Pigu. 

 

Istotny wpływ na wartość portfela MCI.Techventures miała również spółka GT Gett Limited (,,Gett”), 

odpowiadająca za 14% jego wartości. W porównaniu do e-commerce, segment transportu B2B i B2C 

był w większym stopniu dotknięty przez drugą falę zakażeń COVID-19, jaką obserwowaliśmy w IV 

kwartale. Pomimo tego, spółka z powodzeniem zrealizowała budżet na poziomie EBITDA, jednak z 

uwagi na obostrzenia w poruszaniu się oraz okresowe lockdowny we wszystkich krajach, w których 

operuje, spółka odnotowała spadek obrotów i przychodów. Ten spadek przełożył się na wycenę spółki, 

która przygotowana jest w oparciu o mnożniki tych wartości. Z drugiej strony w IV kwartale 

odnotowaliśmy również wzrost wyceny inny spółek transportowych (ceny akcji Uber i Lyft wzrosły w 

tym czasie odpowiednio o 40 i 78%). Ten wzrost oraz rosnące zainteresowanie sektorem transportu 

spowodowały, że spółka oraz główni akcjonariusze rozważają rozpoczęcie prac nad do IPO Gett. 

 

W listopadzie 2020 roku spółka Asgoodasnew sfinalizowała rundę finansowania w wysokości 18 mln 

EUR, w której głównym inwestorem był Verdane, fundusz growth stage inwestujący w spółki z Europy 

Północnej. Środki z rundy posłużą na zdynamizowanie wzrostu i wzmocnienie struktury finansowania 

spółki. 

 

W omawianym okresie pozostałe spółki w portfelu MCI.Techventures nie zmieniły istotnie swojej 

wartości. 

 

Czwarty kwartał 2020 roku na rynkach walutowych upłynął pod znakiem relatywnej zmienności kursów 

w dosyć szerokim przedziale, przy czym polski złoty umocnił się w omawianym okresie o ok. 3% w 

stosunku do USD, a osłabił o ok. 2% w stosunku do EUR i o ok. 3,5% w stosunku do GPB. Łączny wpływ 

netto zmian walutowych na wyniki Subfunduszu wyniósł ok. 0%, a więc był neutralny. Stopa zwrotu 

MCI.TechVentures przy wyłączeniu zmian walut oraz kosztów Subfunduszu (stopa zwrotu wynikająca 

ze wzrostu/spadku wartości spółek portfelowych przy stałych kursach walutowych) wynosiłaby w 

czwartym kwartale 2020 roku około 2,1%.  

 

W dniu 4 stycznia 2021 roku Subfundusz podpisał z Raiffeisen Bank International (RBI) umowę kredytu 

odnawialnego (3-letnią) o wartości finansowania 12 mln EUR. Finansowanie zostanie wykorzystane w 

celu spłaty istniejącego zadłużenia Subfunduszu. 

W roku 2021 roku planowany jest wykup obligacji serii P1C wyemitowanych przez Fundusz w lutym 

2018 roku, o łącznej wartości 40.000.000,00 zł. Obligacje serii P1C z pierwotnym terminem 

zapadalności 21 luty 2022 roku zostaną wykupione przez Fundusz w ramach skorzystania z opcji 
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dobrowolnego przedterminowego wykupu obligacji w dniu 21 lutego 2021 roku, o czym Fundusz 

poinformował w raporcie bieżącym z dnia 3 lutego 2021 roku.  

Według stanu na grudzień 2020 w Subfunduszu występowała ujemna wartość „Nadwyżki Środków 

Płynnych” w wysokości -49,9 mln PLN („Nadwyżka”)4. Z uwagi na częściowe wyjście z inwestycji 

Answear, wartość ujemnej Nadwyżki uległa zmniejszeniu w porównaniu ze stanem na wrzesień 2020 

r. (-59,6 mln PLN). Jeżeli uda się zrealizować wyjścia z inwestycji zaplanowane na rok 2021 r. i uzyskać 

spodziewane przez zarząd MCI Capital TFI S.A. środki z tego tytułu, to już w 2021 r. Nadwyżka powinna 

osiągnąć dodatni poziom, co w konsekwencji pozwoli umożliwić przeprowadzenie wykupu 

certyfikatów Subfunduszu. Oznaczałoby to, że inwestorzy w 2021 r. otrzymaliby częściowy zwrot 

środków zainwestowanych w Subfundusz w oparciu o mechanizm automatycznego wykupu, 

wprowadzony do statutu Funduszu w grudniu 2019 r.  

W związku z pojawiającymi się pytaniami, chcielibyśmy Państwu przypomnieć, że w dniu 25 września 

2019 roku Zgromadzenie Inwestorów przegłosowało zmianę statutu Funduszu w zakresie dotyczącym 

MCI.TechVentures i w konsekwencji zmianę modelu z Subfunduszu o niezdefiniowanej dacie likwidacji 

na Subfundusz, którego likwidacja rozpocznie się we wrześniu 2024 roku, chyba że Inwestorzy 

zdecydują o wydłużeniu tego okresu. Istotną zmianą statutu Funduszu jest również zrównanie praw 

wszystkich uczestników Subfunduszu, co oznacza, iż wszystkie certyfikaty inwestycyjne Subfunduszu 

reprezentują taką samą liczbę głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu, a wykup jest 

realizowany na tych samych zasadach dla wszystkich serii certyfikatów Subfunduszu. Zgodnie z nowym 

brzmieniem statutu Funduszu, obowiązującym od 5 grudnia 2019 r., Subfundusz nie będzie mógł co do 

zasady przeprowadzać nowych inwestycji. W ciągu najbliższych lat zarządzający Subfunduszem będą 

koncentrowali się na kontynuacji budowy wartości istniejącego portfela spółek oraz na systematycznej 

sprzedaży 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.), nie mniej 

jednak ich poziom ograniczamy do niezbędnego minimum. 

 

Udział Grupy MCI Capital ASI S.A. w Subfunduszu, zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2020 roku, stanowi 

48,6%, a wszystkie posiadane przez MCI Capital ASI S.A. certyfikaty inwestycyjne Subfunduszu mają 

identyczne prawa z pozostałymi certyfikatami. 

 

W trakcie najbliższych lat Subfundusz będzie też dokonywał automatycznego, proporcjonalnego 

wykupu posiadanych przez Państwa certyfikatów inwestycyjnych, w sytuacji, jeżeli w Subfunduszu 

pojawi się „Nadwyżka środków płynnych” w wysokości powyżej 1 mln zł. W związku z powyższym, nie 

ma potrzeby, aby składali Państwo żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu. W 

cyklach miesięcznych MCI Capital TFI S.A. przekazuje Państwu informację, czy taka Nadwyżka w danym 

 
4 Definicja tego pojęcia znajduje się w art. 24 ust. 4 pkt 2 statutu Funduszu. 
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miesiącu zaistniała oraz w jakiej wysokości. Szczegółowe zasady wykupu certyfikatów Subfunduszu 

zostały opisane w art. 24 zmienionego statutu Funduszu. 

 
 
Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

Maciej Kowalski 

Zarządzający MCI.TechVentures 1.0. 

Członek Zarządu MCI Capital TFI S.A. 

 
 

Nota prawna: 
 
MCI.TechVentures 1..0 („Subfundusz”) jest subfunduszem wydzielonym w MCI.PrivateVentures Funduszu 
Inwestycyjnym Zamkniętym zarządzanym przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Plac Europejski 1; 00-844 Warszawa, wpisaną 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 21.125.000,00 zł, 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). Niniejszy materiał ma charakter 

reklamowy.  

 


