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Sześć procent z pożyczek
Finanse › Były wiceprezes Ipopema TFI chce przybliżyć inwestorom nad Wisłą nową klasę aktywów
– portfele pożyczek dla mikroprzedsiębiorstw, a firmom ułatwić życie przy pozyskiwaniu finansowania.

GOSPODARKA:

Wprowadzenie stawki
dla składek na ZUS
uzależnionej od dochodu
może zmniejszyć liczbę
mikroprzedsiębiorstw.
> Czytaj w „Rzeczpospolitej”

MEDIA:

Stabilne
prognozy
dla płatnej
telewizji
Znacznie szybciej niż
płatna TV w Polsce będą
jednak rosły serwisy
wideo w sieci – podaje
PwC.
> Czytaj w „Rzeczpospolitej”
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W październiku wystartuje
pilotażowa wersja Polskiej
Platformy Kredytowej – kojarzącej małe firmy potrzebujące
kredytu z inwestorami gotowymi im takiego finansowania
udzielić.

Bez żadnych dokumentów
Przedsiębiorcy, logując się na
stronie kredytmarket.com, będą
udostępniali platformie część
swoich danych elektronicznych, np. z konta bankowego
(wyłącznie tych dotyczących
zawieranych transakcji) lub profilu na Allegro. Pożyczki mają
kosztować 10 proc. odsetek w
skali roku plus 1 proc. prowizji
i będą udzielane na okres od
trzech do sześciu miesięcy. Decyzję algorytm wyda w ciągu 10
minut na podstawie wspomnianych danych oraz informacji
z Biura Informacji Kredytowej,
bez wymiany ani jednego
dokumentu papierowego czy
konieczności złożenia choćby
jednego podpisu. Kredytowane
firmy będą się musiały wykazać
przynajmniej dwuletnią historią
działalności, udokumentowaną
elektronicznie.
– Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii
są pełnoprawną klasą aktywów.
Platforma Funding Circle,
na której się wzorowaliśmy,
udzieliła pożyczek o wartości
1,5 mld funtów. Większość tej

kwoty sfinansowały firmy zarządzające aktywami – mówi
Aleksander Widera, założyciel
Polskiej Platformy Kredytowej
i były wiceprezes Ipopema TFI.

6 proc. zysku w skali roku
Założona przez niego spółka
nie będzie finansowała pożyczek, skupi się na weryfikacji
przedsiębiorców i egzekwowaniu należności. Pieniądze
na kredyty mają wyłożyć
inwestorzy. Finansowanie dla
pierwszych przedsiębiorców,
którzy zalogują się na platformie, będzie pochodzić od
akcjonariuszy Polskiej Platformy Kredytowej. Widerze udało
się od nich zabrać 6 mln zł na
kapitały spółki.
– Wkrótce jednak będą
potrzebni kolejni finansujący.
Rentowność takiej inwestycji
ma wynieść 10 proc. pomniej-

1,5 mld GBP
pożyczek sfinansowali
inwestorzy przez
platformę Funding Circle.

10 proc.
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Ozusowanie
dochodów
wykończy
małe firmy

ma kosztować pożyczka
za pośrednictwem
Kredytmarket.com.

szone o około 3–4 proc. „kosztów ryzyka kredytowego”
– mówiąc wprost, mniej więcej
tyle będzie trzeba zapłacić za
problematycznych pożyczkobiorców. Polska Platforma
Kredytowa pobierze jedynie
wspomniany 1 proc. marży od
firm oraz 1 proc. od inwestorów. Stopa zwrotu netto dla
finansujących może więc wynieść około 6 proc. Szacujemy,
że minimalna kwota inwestycji
powinna wynieść około 200
tys. zł – zapowiada Widera.
Potencjalny zysk z inwestycji jest więc wyższy niż możliwy do uzyskania z inwestycji
w stosunkowo bezpieczne
obligacje korporacyjne. Dodatkowo pieniądze pochodzące od
inwestorów będą dzielone na
wszystkich pożyczkobiorców
zalogowanych na kredytmarket.com (jedna firma ma
dostawać pożyczkę od wielu

finansujących), będzie to więc
inwestycja zdywersyfikowana
na starcie.

„Pożyjemy, zobaczymy”
Widerze zaufali – są w radzie nadzorczej jego spółki
i wyłożyli pieniądze na start
Polskiej Platformy Kredytowej
– Wiesław Thor, wieloletni wiceprezes mBanku, Artur Kawa,
założyciel i przewodniczący
rady nadzorczej Emperii, Paweł Zylm, były prezes BRE
Ubezpieczenia TUiR, i Marcin
Bartczak, partner w kancelarii
Dentons.
Natomiast zdobycie zaufania
inwestorów instytucjonalnych
będzie wymagało czasu. – Inwestycje w portfele kredytów
dla małych przedsiębiorstw
mogą się w Polsce rozwinąć,
ale proces może potrwać lata.
Podobnie było z funduszami in-

westującymi w wierzytelności
– zwraca uwagę Olaf Pietrzak,
zarządzający funduszami dłużnymi w Trigon TFI. – Inwestor
instytucjonalny, żeby ulokować
pieniądze w tego typu aktywach, potrzebuje odpowiednio
długiej historii działania takiej
platformy weryfikującej zdolność kredytową przedsiębiorców i właściwych gwarancji
jakościowych. O jakie gwarancje
chodzi? Są na przykład portfele
wierzytelności bankowych,
które mają ocenę od głównych
agencji ratingowych – wskazuje
Pietrzak.
– Doskonale zdajemy sobie
sprawę, że aby uzyskać dostęp
do inwestorów instytucjonalnych, potrzebujemy wykazać
się sukcesami we właściwym
zarządzaniu ryzykiem kredytowym – zapewnia Widera.
– Przykładamy do tego ogromną wagę i mam nadzieję, że
wkrótce będziemy mogli
udokumentować pozytywną
historię produktu – zapowiada.
Zwraca przy tym uwagę, że na
świecie nawet szef JP Morgan,
Jamie Dimon, docenił sektor
fintech właśnie za stosowanie
technologii w procesach oceny
ryzyka. – Coraz częściej obserwujemy współpracę wielkich
banków i firm, na których
wzoruje się Polska Platforma
Kredytowa. Funding Circle było
w stanie nawiązać współpracę
zarówno z rządowymi agendami (British Business Bank),
jak i bankami komercyjnymi
oraz zarządzającymi aktywami
– konkluduje Widera.

UE › Zwolennicy umowy handlowej z USA zwierają szeregi.

Uderzenie w Bank Grecji

TTIP ma obrońców, ale słabych

Policja przeszukała biura
firmy należącej do Liny Nikolopoulou-Stournaras, żony
prezesa greckiego banku centralnego Yannisa Stournarasa.
Szef Banku Grecji wcześniej
wielokrotnie wchodził w spory z obecnym greckim rządem
zdominowanym przez radykalnie lewicową partię Syriza.
Śledztwo, w ramach którego
doszło do przeszukania, dotyczy wyprowadzania pieniędzy
z Helleńskiego Centrum
Prewencji i Kontroli Chorób.
Firma żony prezesa banku
centralnego wykonywała
usługi PR dla tego instytutu
medycznego. Zaprzecza ona,
by miała związki z nieprawidłowościami w Centrum.
– Wszyscy rozumiemy, że
prawdziwym celem jest mój
mąż i że służy to określonym
celom – twierdzi pani Nikolopoulou-Stournaras. Prezes
Banku Grecji rozmawiał z
premierem Aleksisem Ciprasem na temat tego śledztwa i
wspólnie oświadczyli oni, że
nie będzie ono miało wpływu
na działalność systemu bankowego kraju. Nie jest jednak
żadną tajemnicą, że prezes
banku centralnego od dłuższego czasu jest w złych relacjach
z rządem.
Stournaras kieruje Bankiem
Grecji od czerwca 2014 r. Mianował go na to stanowisko
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Grecja › Rewizja w firmie żony prezesa banku centralnego.

Yannis Stournaras,
prezes Banku Grecji.

centroprawicowy rząd Antonisa Samarasa. Gdy w styczniu 2015 r. do władzy doszła
Syriza, szef banku centralnego
kontestował jej politykę. Politycy tej partii oskarżali go zaś
o zbytnie sprzyjanie interesom zagranicznych wierzycieli
oraz o zapewnienie parasola
ochronnego bankom należącym do oligarchów. Gdy Stournaras został wezwany przez
parlament na przesłuchanie
w sprawie praktyk korupcyjnych niemieckiego koncernu
Siemens, długo się opierał,
twierdząc, że ma za dużo
pracy. W zeszłym tygodniu
doszło nowe zdarzenie – szef
banku centralnego zablokował
rządowe nominacje we wła-

dzach Attica Banku, jednego
z małych pożyczkodawców.
Oficjalnie nominacje te zostały zablokowane dlatego,
że nie spełniały one nowych,
zaostrzonych wymogów dotyczących zarządzania bankami.
Obecny szef greckiego banku centralnego był wcześniej
związany z centroprawicową
partią Nowa Demokracja,
która mogłaby odebrać władzę
Syrizie. Jako minister finansów w latach 2012–2014 podejmował wiele niepopularnych
decyzji dotyczących podwyżek
podatków i cięć fiskalnych.
Wcześniej był m.in. jedną z
osób przygotowujących wejście Grecji do strefy euro. W
latach 1994–2000, jako przewodniczący Rady Doradców
Ekonomicznych, pomagał
kolejnym rządom tworzyć
programy gospodarcze mające doprowadzić do akcesji.
Zakończyło się to sukcesem,
ale będącym zapowiedzią
późniejszego kryzysu – Grecja została przyjęta do Eurolandu, mimo że nie do końca
spełniała kryteria dotyczące
akcesji. W latach 1998–2000
Stournaras kierował Biurem
Zarządzania Długiem Publicznym, a w latach 2000–2004 był
prezesem Emporiki Banku i
zarazem wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Greckich
HK
Banków.

Kraje Unii Europejskiej są
głęboko podzielone w kwestii
porozumienia o wolnym handlu z USA. Najnowszym przejawem tego pęknięcia jest list
do unijnej komisarz ds. handlu
Cecilii Malmström, wystosowany przez przedstawicieli
państw UE opowiadających się
za kontynuowaniem negocjacji
z Amerykanami. Wśród jego 12
sygnatariuszy brakuje ministrów z największych unijnych
gospodarek, Niemiec i Francji,
ale także z Polski.
Samej Malmström do transatlantyckiego partnerstwa w
dziedzinie handlu i inwestycji
(TTIP), jak oficjalnie nazywać
się ma umowa między UE a
USA, przekonywać nie trzeba.
Komisarz utrzymuje, że w
toczących się od 2013 r. rokowaniach w sprawie TTIP widać
postępy i że wciąż prawdopo-

dobne jest ich zakończenie do
stycznia przyszłego roku. To
ważne, bo wtedy kończy się
druga kadencja prezydenta
USA Baracka Obamy, a jego
możliwi następcy są do TTIP
nastawieni krytycznie lub
wręcz wrogo.
Ministrowie Czech, Danii,
Estonii, Finlandii, Hiszpanii,
Irlandii, Litwy, Łotwy, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii
i Włoch w liście do Malström
podkreślili, że w ich ocenie UE
może wciąż osiągnąć cele, których oczekiwała po liberalizacji
handlu z USA. Innego zdania
są jednak Francja i Niemcy.
Francuski sekretarz stanu ds.
handlu zagranicznego Matthias Fekl pod koniec sierpnia
oświadczył, że negocjacje
należy przerwać, bo Amerykanie nie są skłonni do żadnych
ustępstw. Zapowiedział, że

takie stanowisko Paryża przedstawi na spotkaniu unijnych
ministrów odpowiedzialnych
za handel zagraniczny, które
ma się odbyć w przyszłym
tygodniu w Bratysławie. Mniej
więcej w tym samym czasie
wicekanclerz i minister gospodarki Niemiec Sigmar Gabriel
ocenił, że negocjacje w sprawie
TTIP zakończyły się fiaskiem.
Więcej światła na dalsze losy
porozumienia handlowego z
USA rzuci proces ratyfikacji
umowy między UE a Kanadą
(CETA), który ma się rozpocząć pod koniec października.
Dokument wymaga akceptacji
nie tylko Brukseli, ale również
narodowych i lokalnych parlamentów państw UE.
W siedmiu niemieckich miastach w sobotę miały się odbyć
protesty przeciwko CETA i
GS
TTIP.
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Ogłoszenie o wystąpieniu przyczyny rozwiązania
EIP 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego
EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 247
ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2014 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, Nr 157 z późn. zm.) („Ustawa”), informuje, że w dniu 16 września
2016 roku wystąpiła przyczyna rozwiązania EIP 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego
Funduszu Sekurytyzacyjnego wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy
w Warszawie pod numerem RFI 1203 („Fundusz”), o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 5) Ustawy – podjęcie przez
zgromadzenie inwestorów Funduszu uchwały o rozwiązaniu Funduszu.
Otwarcie likwidacji Funduszu nastąpi z dniem 1 października 2016 roku.

