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PARKIET - MILESTONE MEDICAL: UDANY DEBIUT
O 49,5 proc. wzrósł w czwartek (28 listopada) na otwarciu na NewConnect kurs Milestone Medical. Oznacza to, że za
jedną akcję amerykańskiej spółki trzeba było płacić 6,95 zł. Przed południem było to już nawet 10 zł, co oznaczało
115-proc. zwyżkę.
Ostatecznie na zamknięciu kurs wyniósł 6,99 zł. W ciągu całej sesji właścicieli zmieniło 66 tys. akcji. Do obrotu
dopuszczonych jest 2 mln papierów, które biotechnologiczna spółka wyemitowała w październikowej ofercie
prywatnej po 4,65 zł za sztukę. Nowe walory stanowią 9,1 proc. w podwyższonym kapitale. Licząc po czwartkowym
kursie zamknięcia jej kapitalizacja wynosi 147 mln zł.
Milestone Medical to pierwsza spółka z USA, która pozyskała kapitał w Polsce i zadebiutowała na NewConnect. Od
początku tego roku na małym rynku zadebiutowało (łącznie z Milestonem) 40 spółek. Pod tym względem bieżący rok
będzie wyraźnie słabszy od 2012 r., kiedy na NewConnect weszło 89 spółek. Rekordowy był 2011 r., kiedy
zadebiutowały 172 firmy.
Trwająca hossa na rynku ofert pierwotnych (IPO) na GPW nie przełożyła się jednak na NewConnect. Świadczy o tym
fakt, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy na małej giełdzie zadebiutowały tylko cztery firmy: jedna w październiku i
trzy w listopadzie, a wrzesień był pierwszym miesiącem od stycznia 2009 r., kiedy NewConnect nie powiększył się o
ani jednego emitenta. Tymczasem na GPW od września zadebiutowało już sześć spółek, a kolejne trzy zrobią to w
grudniu. Od początku roku na GPW weszło 18 spółek.
Jakie są perspektywy debiutów na NewConnect w końcówce tego roku? W środę zarząd giełdy dopuścił do obrotu
260 tys. akcji Cereal Planet. Ta ukraińska spółka spożywcza wyceniana jest na ok. 4,7 mln euro (ok. 20 mln zł) i
zdaniem jej przedstawicieli debiut możliwy jest w pierwszej połowie grudnia. Wniosek o wprowadzenie do obrotu 760
tys. swoich akcji złożył też Agromep, który zajmuje się serwisem oraz sprzedażą ciągników, maszyn rolniczych i
części zamiennych. Pod koniec roku planowany jest debiut Vakomtek, polsko-malezyjskiego dostawcy akcesoriów
komputerowych i elektroniki użytkowej.
Natomiast prawdopodobnie na początku przyszłego roku zadebiutuje Telewizja Niezależna, wydawca TV Republiki
(niedawno zakończyła się oferta publiczna).
Być może na mały parkiet wkroczy któraś ze spóźnialskich spółek. We wrześniu zadebiutować miały
teleinformatyczna SferaNET i produkujący suplementy diety Nutri Pharmax. Opóźniają się też debiuty spółek Tokol,
zajmującej się przetwórstwem parafiny, i Global Audit and Finance.

