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Jeszcze niedawno firmy
windykacyjne korzystały
z finansowania venture
capital i private equity.
Teraz częściej decydują
się na papiery dłużne.
Popularna stała się emisja ob
ligacji, na co już wcześniej zde
cydował się Magellan, emituj ąc
obligacje krótkoterminowe.
Teraz do podobnego kroku
przymierza się Electus, który
zamierza wyemitować obliga
cje 10-letnie. Wiele firm decy
duje się na giełdę. Przykładami
mogą być Best (jedyna na gieł
dzie spośród największych
spółekwindykacyjnych), Cash
Flow, Kredyt Inkaso, Grupa Fi
nansowa Premium czy Magel
lan, specjalizujący się w re
strukturyzacji długów służby
zdrowia. Na New Connect no
towana jest poznańska firma
windykacyjną GPPI. Wejście
na giełdę zapowiedział Elec
tus. Podobny krok rozważają
branżowe tuzy — Kruk i EGB
Investments.
• Z dala od parkietu: Gietda nie jest dobrym sposobem na zdobycie kapitału dta polskich firm windykacyjnych - - wyjaśnia AnZdaniem ekspertów opera drzej Roter, dyrektor w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, [FOT. MP]
torzy windykacyjni będą mo
gli rozszerzyć działalność windykacyjne. Od kilku lat za przekroczyć 800 mld zł (w wa
— Najczęściej wskazywany w otoczeniu prawnym — su
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mi błędami, niejasnościami muje Andrzej Roter.
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— Nie da się zaplanować ze
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przygotowane cji. To ważne, ponieważ ma ona czenia prawnego rynku seku- wierzytelności w sposób syzarządzania wierzytelnościa na zlecenie Konferencji kapitalne znaczenie nie tylko rytyzacyjnego.
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mi jest oparty w dużej części Przedsiębiorstw Finanso dla wpierania poziomu moral
— Liczymy na to, iż przy twiejszy do przewidzenia.
na portfelach wierzytelności wych przez Instytut Rozwo ności finansowej, lecz także gotowywane zmiany wprzepi- Zdynamizuje to rozwój sek
zbywanych
wierzycielom ju Gospodarczego, pokazują, oszacowania ryzyka dla przed sach ustawy o funduszach in tora, również sekurytyzacyjwtórnym, wśród których znaj - że w 2015 roku saldo tych kre siębiorców i konsumentów westycyjnych rozwiążą co naj nego i może to zmienić sposób
dują się profesjonalne firmy dytów może nawet solidnie — opowiada Andrzej Roter.
mniej kilka z tych problemów patrzenia także na giełdę.

Rusza
trzecia fala
finansowania
• Do momentu wejścia
na rynek funduszy sekurytyzacyjnych podstawowym
środkiem finansowania
branży windykacyjnej byty
fundusze venture capital
i private equity. Takiego in
westora mają do tej pory
między innymi Kruk (Enter
prise Investors), Ultimo (je
den z funduszy AIG, potem
fundusz Advent) oraz EGB
Investments. Pieniądze
uzyskane w ten sposób
przeznaczono gtównie
na rozbudową firm.
Druga faza finansowania
rozpoczęta się, gdy na pol
ski rynek trafiły duże portfe
le wierzytelności. Do finan
sowania przystąpiły fundu
sze związane np. z Lehman
Brothers, Bank of America,
Goldman Sachs.
Jesteśmy u progu trzeciej
fazy finansowania, która
oznacza sięganie po kapitat
dtużny. Jednak
amerykański kryzys poży
czek subprime nie sprzyja
otwieraniu rynku sekurytyzacyjnego w Polsce. Zagra
niczni inwestorzy nie chcą
inwestować w takie papiery.
Powoli jednak rynek sekurytyzacyjny zaczyna sią rozwi
jać, tworzą sią portfele
w głównych funduszach sekurytyzacyjnych obsługiwa
nych przez spótki Best,
Kruk, Presco, Ultimo, które
w przyszłości będzie moż
na poddać sekurytyzacji.
Poza tym istnieje grupa
firm, które myślą o wejściu
na giełdą. Moim zdaniem,
giełda jest najdroższym źró
dłem kapitału. Dlatego fi
nansowanie portfeli za po
mocą giełdy uważam
za nieefektywne. Powinno
sią sięgać raczej po papiery
dłużne.

