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TWÓJ ZAUFANY PARTNER W REKLAMIE
// YOUR TRUSTED ADVERTISING PARTNER

Witam Państwa,
Zapraszam do współpracy z nowym magazynem „Stock Market”. Wprowadzamy na
rynek całkowicie nową koncepcję „thinkzine” - ekskluzywnego magazynu o giełdzie,
biznesie i lifestyle dla elitarnej grupy menedżerów wyższego szczebla polskich
przedsiębiorstw oraz zagranicznych korporacji działających na polskim rynku. „Stock
Market” będzie wydawany jednocześnie w polskiej i angielskiej wersji językowej.
O warstwę merytoryczną dbają specjaliści o uznanej renomie na rynku kapitałowym.
Z kolei o szatę graficzną specjaliści z doświadczeniem na rynku medialno-reklamowym

Sebastian Gawłowski

w Nowym Jorku. W efekcie będziemy kreować trendy na polskim rynku w kontekście

Red. Naczelny // Editor

treści biznesowych i lifestyle oraz luksusowego stylu magazynu dla najbardziej
atrakcyjnej z punktu reklamodawców grupy klientów.
Oferujemy znane Państwu formaty reklamowe, ale w całkowicie nowej oprawie
drukowanego magazynu dla elity oraz z gwarancją bezpośredniego dotarcia do
najbardziej decyzyjnej i zasobnej grupy społecznej, która poprzez luksus definiuje
swój życiowy sukces.

// Dear Valued Customers,
Let me invite you to cooperate with the new Stock Market magazine. We launch
a completely new concept of “thinkzine” - an exclusive magazine about the stock
exchange, business and lifestyle for an elite group of senior managers of Polish enterprises
and foreign corporations operating on the Polish market. “Stock Market” will be published
simultaneously in Polish and English language version.
Specialists of recognized reputation on the capital market take care of the substantive
layer and for the side of the graphic design specialists with experience in the media and
advertising market in New York. As a result, we will create trends on the Polish market in
the context of business content and lifestyle as well as the luxury style of the magazine for
the most attractive group of clients from the point of view of advertisers.
We offer advertising formats known to you, but in a completely new frame of a printed
magazine for the elite and with the guarantee of direct access to the most decisive and
rich social group that defines its life success through luxury.
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LET’S COLLABORATE
IN A MOST CONVENIENT WAY FOR YOU!

“

Na tym musi właśnie polegać cały
twój marketing: na wytłumaczeniu
potencjalnym nabywcom, w jaki sposób
możesz uczynić lepszym ich własne życie.
Do tego wszystko się sprowadza. Zawsze!”
// ” This should be all the marketing you do:
explaining potential clients how you can
improve their lives”
Angus McLeod
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KONTAKT // CONTACT
Sebastian Gawłowski
s.gawlowski@stockmarket.com.pl
(+48) 450.08.48.48

2 P I E RWS Z E S T RO N Y
PRE MIUM
// 2 FIRST PAGES

OKŁADKA TYŁ PRE MIUM
// BACK COVER

Wyjątkowe miejsce dla wyjątkowej
reklamy, która na długo zapadnie
czytelnikowi głęboko w pamięć.

Unikalne miejsce dla reklamodawcy, który
wie że jego przekaz ma ponadczasowy
charakter.

// A unique place for unique advertising
that will long be remembered by the
reader.

// A unique place for an advertiser who
knows that his message has a timeless
character.

R E K L A M A W E W N ĄT R Z
PRE MIUM
// AD INSIDE - PREMIUM

R E K L A M A W E W N ĄT R Z
S TA N DA R D
// AD INSIDE - STANDARD

Miejsca reklamowe towarzyszące
ekskluzywnemu kontentowi, który
ekscytuje ludzi sukcesu. Wielkie idee
biznesowe nadadzą nowy wymiar
przekazowi reklamy.

Dział „Lifestyle” to przestrzeń stworzona,
aby inspirować wyobraźnię. Najwyższej
jakości fotografie mówią więcej niż tysiąc
słów i wzbogacają najwyższej jakości
teksty opisujące pasje życiowe ludzi
sukcesu.

// Advertising spots accompanying
exclusive content that excites people of
success. Big business ideas will give a new
dimension to the message of advertising.

// The “Lifestyle” section is a space created
to inspire the imagination. The highest
quality photographs speak more than a
thousand words and enrich the highest
quality texts describing the life passions of
successful people.
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PODSTAWOWE INFORMACJE I WARUNKI

// STOCK MARKET ADVERTISING
GENERAL INFORMATION AND TERMS
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CMYK ISO COATED V2
300 DPI

LIVE AREA

A4

5 mm do wewnątrz strony. Zachowaj ważne elementy (logo, tekst, etc.) wewnątrz tego obszaru
5 mm inside of trim box. Keep all important graphic elements (logo, text, etc.) inside of this box.

(210mm x 297mm)

TRIM BOX

Ostateczny rozmiar strony magazynu
Actuall size of the magazine.

BLEED

3 mm na zewnątrz od krawędzi cięcia
3 mm outside from the trim area.

CROP MARKS

Wszystkie teksty powinny być złożone ze 100% czarnego w CMYK
All texts supposed to be made of 100% black in CMYK

5 mm na zewnątrz od krawędzi cięcia (lub zostawić bez znaków).
5 mm outside from the trim area (or leave w/o the marks).
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B. SPREAD
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BLEED (SPADY)

A

210 x 297 mm

204 x 291

216 x 303 mm

B

420 x 297 mm

414 x 291 mm

426 x 303 mm

C
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Mam nadzieję, że warszawska giełda
jest bliżej końca okresu nieefektywności
podyktowanej niepewnością i zmuszaniem
OFE do sprzedaży akcji“
// “I hope that the Warsaw Stock Exchange is closer
to the end of the period of inefficiency dictated by
uncertainty and forcing OFE to sell shares“
Marek Dietl
Prezes GPW // CEO of WSE
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// The end of the „lost decade” on the WSE
Dr Sylwester Radomski
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// Five questions to... CEO of PKO BP
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26 Plaga przeglądów opcji strategicznych na GPW
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// The epidemic of strategic options reviews
Piotr Żółkiewicz

O realizację strategii firm

Polskie firmy koncentrują się na formułowaniu strategii, ale mają problem z egzekucją planów. Uważam, że lepiej doprowadzić
końca
32doKoniec
ery prezesa Miłka
nawet średni pomysł, niż nie wykonać najlepszego.

// The end of the president Miłek era

O błędne koło wzrostu firm

Sebastian Gawłowski

W Polsce brakuje dużych firm z ponad 1 mld zł rocznego obrotu, a takie podmioty są po prostu skuteczniejsze w konkurencji międzynaro34 Serca inwestorów biją wolniej do MedTech
dowej. Nie ma ich, bo kiedy menedżerowie chcieliby zaciągnąć więcej długu, żeby rosnąć, my jako bank mówimy im: podwyższcie kapitał.
Odpowiadają: nie ma takiej możliwości. Wtedy bank sugeruje: łączcie się, a firmy często są niechętne również takiemu rozwiązaniu.// Investors' hearts beat slower for MedTech
Piotr Żółkiewicz

O strategę rynku kapitałowego

50
na GPW: między boomem, a bańką
Strategia rynku kapitałowego nie zostanie wykonana przez GPW czy resort finansów. W jej realizację musi być zaangażowany
cały Gaming
rynek.
// Gaming: between the boom and the bubble

O PPK

Artur Zaręba

Nie docenia się dwóch elementów PPK - wpływu na przyszłe świadczenia emerytalne dla Polaków i znaczenia tego systemu dla gospodarki.

O przyszłoś rynku giełdowego
Polska giełda budowała się dotychczas wokół prywatyzacji. Gospodarki o większej tradycji wytworzyły bardziej różnorodne ekosystemy
kapitałowe. To jest proces, który nas czeka.
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P I Ę Ć P Y TA Ń D O. ..
Prezesa PKO Banku Polskiego

Z B I G N I E W J AG I E Ł ŁO
FIVE QUESTIONS TO...
CEO of Polish National Bank PKO BP

GIEŁDA

About the implementation of business strategies

STO CKS

GIEŁDA

Polish companies focus on the formulation of strategies, but they have problems with their execution.
I believe it is better to carry through even an average idea than not to execute the best one.

STO CKS

About the vicious circle of company growth

Poland lacks large
businesses
with over PLN 1 billion annual turnover, and such companies are simply more
in the context
//effective
ENTER
AIR: 10-20% GROWTH RATE IS OPTIMAL
ENTER AIR: 10-20% TEMPO ROZWOJU
JEST
OPTYMALNE
of international competition. There aren't any of these, because whenever managers want to increase their debt in order to grow, as a

Stock Market rozmawia z Grzegorzem Połanieckim, członkiem zarządu Enter Air

Dostarczamy cały samolot z załogą.
W efekcie nie jesteśmy narażeni na
większość czynników ryzyka biznesu
lotniczego, jak wahania cen paliw,
wypełnienie samolotu czy wahania
kosztów i opłat. Dzięki mitygacji czynników
ryzyka możemy stosować niskie marże,
stając się preferowanym partnerem biur
turystycznych.

1

// We do not have the function of the
president. Each member of the board is
responsible for his part of the business.
We make the most important decisions in
the company together. The goal is to conduct
business on reasonable terms that have
allowed us to become market leaders.

About the capital market strategy

7

około 10–20-proc.
The capital market strategy will not be implemented by the WSEUważamy,
or by theżeMinistry
of Finance.
tempo rozwoju
jest dla nas
The entire market must be involved
in its implementation
Działamy intensywnie w Europie,
optymalne. Moglibyśmy założyć,
skąd pochodzi ok. 30% przychodów.
że rozwijamy się dużo szybciej, ale
About PPK (Employees' Capital
Pension
Schemes)
Nasze samoloty docierają do 250
uważamy,
że zbyt szybkie
tempo wzrostu
portów w blisko
40 aspects
krajach Europy,
Two
of PPK are underestimated: their impact on theodbywa
future się
pensions
for Polish
zwykle kosztem
marżpeople
i bardzo
Afryki i Azji. Zrealizowaliśmy pierwsze
and the importance
of this
system
for the
economy.
często
kończy
kłopotami
finansowymi.
zagraniczne przejęcie, wchodząc na intratny
Robimy swoje, obserwując pojawianie się i
rynek. W dalszej perspektywie planujemy
About the future ofznikanie
thekonkurentów.
stock exchange
rozszerzyć
działalność
na
inne
rynki
// We deliver the whole plane with crew. As a
To date, the Polish stock exchange has
been
built
privatisation.
// We
believe
thataround
about 10%
-20% growth
niemieckojęzyczne.
result, we are not exposed to the majority of Economies
with longer traditions have created much more diverse capital ecosystems.rate
This
is the process
is optimal
for us. Wethat
couldawaits
assumeus.
// We work intensively in Europe, where
aviation business risks, such as fluctuations
that we are growing much faster, but we
approx. 30% of revenues come from. Our
in fuel prices, the risk of aircraft filling, or
think that too fast growth is usually at the
planes reach 250 ports in nearly 40 countries
fluctuations in costs and fees. Thanks to
expense of margins and very often ends
in Europe,
mitigation of risks, we can24
use lowSTO
margins,
C K MARKET LATO
2019Africa and Asia. We have made
with financial problems. We do our own by
our first foreign acquisition by entering the
becoming the preferred partner of tourist
observing the appearance and disappearance
lucrative market and, in the long term, other
offices.
of competitors.
German-speaking markets.

3
Nie mamy funkcji prezesa.
Każdy z zasiadających w zarządzie
odpowiada za swoją część biznesu.
Najważniejsze decyzje w firmie
podejmujemy wspólnie. Prowadzenie
działalności na rozsądnych zasadach
pozwoliło nam zdobyć pozycję lidera rynku.

Stock Market rozmawia z Grzegorzem Połanieckim, członkiem zarządu Enter Air
bank, we tell them to increase their capital. They say that it is not possible.
The bank suggests that they merge, and businesses are often reluctant to accept such a solution.

5

9

Pozycja lidera oraz duży wolumen
operacji umożliwiają nam stworzenie
optymalnego rozkładu lotów. Wzrost
wyników to głównie efekt ciągłego
zwiększania skali i większej liczby samolotów
we flocie, pozwalających na wzrost liczby
oferowanych foteli.
//The position of the leader and a large
volume of operations enable us to create
an optimal flight schedule. The increase in
results is mainly the result of the continuous
increase in the scale and the greater number
of aircraft in the fleet that allow an increase
in the number of seats offered.

STO CK MAR KET
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10
Jesteśmy w pierwszej piątce linii
czarterowych w Europie. Posiadamy 6
stałych baz operacyjnych w: Warszawie,
Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Paryżu
i Zurychu oraz kilka baz sezonowych,
m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel
Awiwie. Jesteśmy liderem przewozów dla rynku
turystycznego w Polsce. Największa przewaga
konkurencyjna spółki to skuteczny model
biznesowy, konserwatywne podejście do biznesu i
konsekwencja w działaniu.

6

2

//We are the top five charter airlines in Europe.
We have 6 permanent operating bases in Warsaw,
Katowice, Poznań, Wrocław, Paris and Zurich, as
well as several seasonal bases, including in London,
Madrid, Prague and Tel Aviv. We are the leader
of transport for the tourist market in Poland. The
biggest competitive advantages of the company
are an effective business model, a conservative
approach to business and consistency in action.

50
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Umowy są długoterminowe, dzięki
czemu z dużym wyprzedzeniem
możemy oszacować przewidywane
przychody, ale co najważniejsze, jesteśmy
też w stanie dopasowywać flotę i zasoby do
zapotrzebowania. Enter Air współpracuje z
największymi, mającymi stabilną sytuację
finansową biurami podróży w Polsce.
//The contracts are long-term, so we can
estimate the expected revenues well in
advance, but most importantly, we can also
match the fleet and resources to the demand.
Enter Air cooperates with the largest, having
stable financial situation, travel agencies in
Poland.

Istotnym elementem strategii
Grupy jest utrzymanie trwałej
rentowności poprzez dopasowanie
bazy kosztowej do zapotrzebowania
rynku i koncentrację na dochodowej części
rynku przewozów czarterowych oraz
pilnowanie odpowiedniej struktury kosztowej
pozwalającej na prowadzenie działalności w
oparciu o dodatnie marże.
// An important element of the Group's
strategy is to maintain stable profitability by
adjusting the cost base to the market demand
and focusing on the profitable part of the
charter market and keeping an eye on the
appropriate cost structure that allows it to
operate on the basis of positive margins.

Wyniki finansowe Enter Air
Biznes od pierwszego roku
działalności jest rentowny i generuje
pozytywne przepływy pieniężne
z działalności operacyjnej.
W 2018 r. wypracowane zostały
rekordowe przychody i zysk netto,
odpowiednio 1,3 mld zł i 66,3 mln zł.

ENGLISH HERE
Biznes od pierwszego roku
działalności jest rentowny i generuje
pozytywne przepływy pieniężne z
działalności operacyjnej.
W 2018 r. wypracowane zostały
rekordowe przychody i zysk netto,
odpowiednio 1,3 mld zł i 66,3 mln zł.

Inwestorzy powinni zwrócić szczególną
uwagę na to, że nasz biznes jest mocno
sezonowy. Analizowanie wyników przez
pryzmat poszczególnych kwartałów jest
niewłaściwe. Ze względu na specyfikę rynku
turystycznego osiągamy wyższe przychody w II
i III kw., a niższe w I i IV kw. W zimie jest niższy
popyt, a duża część floty podlega przeglądom
technicznym. Im więcej latania i większa flota
w lecie, tym więcej przeglądów w zimie i tym
większe różnice wyników między sezonami.

8

// Investors should pay special attention to the fact
that our business is very seasonal. Analyzing the
results through the prism of individual quarters is
inappropriate. Due to the specificity of the tourist
market, we achieve higher revenues in Q2 and Q3,
and lower in Q1 and Q4. In winter there is lower
demand and a large part of the fleet is subject to
technical inspections. The more you fly and the
larger the fleet in the summer, the more winter
surveys and the greater the differences between
the seasons.

Flota Enter Air to 23 samoloty Boeing
737, które mają identyczną konfigurację
189 miejsc, co daje przewagę operacyjną
i ułatwienie przy planowaniu rejsów.
Mamy konserwatywne podejście i najpierw
kontraktujemy loty, a dopiero potem powiększamy
flotę. Ze względu na zwiększony popyt ze
strony touroperatorów i podpisane większe
kontrakty w tym sezonie wykonujemy rejsy
także na 4 dodatkowych wynajętych samolotach.
Wszystkie maszyny są w leasingu finansowym lub
operacyjnym. W najtańszym leasingu finansowym
jest 7 samolotów.
// The Enter Air fleet consists of 23 Boeing 737
planes, which have an identical configuration of 189
seats, which gives an operational advantage and
easier planning of cruises. We have a conservative
approach and we first contract flights, and then we
expand the fleet. Due to the increased demand from
the tour operators and the larger contracts signed
this season, we also make trips on 4 additional,
rented aircraft. All machines are in financial or
operational leasing. The cheapest financial leasing
is 7 aircraft.

STO CK M ARKET
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
// LET’S COLABORATE

BIZ NES

nych państw do globalnego systemu wymiany towarowej
będzie rósł dobrobyt, a współzależność łańcuchów dostaw
spowoduje, że wojny staną się nieopłacalne.

BIZNES

BUSINE SS

walki z którym przygotowywały się ledwie kilkanaście lat
wcześniej; rok później miały miejsce ataki na WTC – pierwsza zapowiedź końca „końca historii”.

commodity exchange system will grow prosperity, and
the interdependence of chains supplies will make wars
unprofitable.

BUSINESS

a dozen years earlier; a year later, attacks on the WTC took
place - the first announcement of the end of the "end of
history".

KONIEC „KOŃCA HISTORII”

THE END OF THE "END OF HISTORY"

ERA WOJUJĄCYCH KRÓLESTW

THE AGE OF MILITANT KINGDOMS

Zresztą, takie przekonanie o stałości i trwałości zastanej sytuacji jest zrozumiałe – szczególnie jeżeli przyzwyczajamy
się do dobrobytu! Amerykański politolog i geopolityk George
Friedman zaproponował interesujące ćwiczenie intelektualne, pokazujące zarówno efemeryczność sytuacji międzynarodowej, jak i jej stałą fluktuację.

Anyway, such a belief about the stability and durability of
the existing situation is understandable - especially if we
get used to well-being! The American political scientist
and geopolitist George Friedman proposed an interesting
intellectual exercise, showing both the ephemerality of
the international situation and its constant fluctuation.

Wyobraźmy sobie świat w roku 1913, u szczytu potęgi Europy, dzielącej między siebie całe kontynenty, świat wydający jeden za drugim zupełnie przełomowe wynalazki, świat dobrobytu, wysokiej kultury
i optymizmu. Teraz wyobraźmy sobie świat 20 lat później –
straumatyzowany rzezią Wielkiej
Wojny, pogrążony w kryzysie finansowym - świat w którym Adolf Hitler właśnie dochodzi do władzy w
Republice Weimarskiej – ale świat,
w którym wciąż jeszcze to Europa
rozdaje karty. Mija kolejne 20 lat i
świat po raz kolejny zmienia się nie
do poznania; właśnie kończy się
wojna w Korei. Wpływy na świecie
dzielą między siebie już nie kraje
Europy, które dwie kolejne hekatomby relegowały do roli statystów,
ale państwa, których rywalizacja
zdefiniuje kolejne 4 dekady – Stany
Zjednoczone i Związek Radziecki.
Wyobraźmy sobie teraz świat w roku
1980 – u szczytu zimnej wojny. Do
władzy w USA wkrótce dojdzie Ronald Reagan, Sowieci rok wcześniej
weszli do Afganistanu, za rok w
Polsce wprowadzony zostanie stan
wojenny.

Imagine the world in 1913, at the peak of the power of
Europe, sharing all continents between us, the world
issuing, one by one, groundbreaking inventions, a world
of prosperity, high culture and optimism. Now, imagine
the world 20 years later - traumatized by the slaughter of
the Great War, plunged into a financial crisis - the world in which
Adolf Hitler just comes to power
in the Weimar Republic - but the
world where Europe is still giving
away cards. Another 20 years
pass and the world once again
changes beyond recognition; the
Korean war is just about to end.
The world is no longer divided by
the countries of Europe, which
two successive hecatombs have
relegated to the role of extras, but
states whose competition will be
defined by another four decades
- the United States and the Soviet
Union. Imagine now the world
in 1980 - at the height of the Cold
War. Ronald Reagan will soon
come to power in the US, the
Soviets entered Afghanistan a
year earlier, and martial law will
be introduced in Poland in a year.

Ten świat, wraz z systemem jednobiegunowym, który definiował sytuację międzynarodową od wczesnych lat 90, już
nie istnieje. Ba, nie można tak naprawdę wykluczyć, że era
Pax Americana zakończyła się w 2008, wraz z początkiem
globalnego kryzysu finansowego i inwazją Rosji na Gruzję
– po prostu teraz szeroka publika zaczyna zdawać sobie z
tego sprawę.

This world, together with the unipolar system that has
defined the international situation since the early 1990s,
no longer exists. Indeed, it can not be ruled out that
the Pax Americana era ended in 2008, with the onset
of the global financial crisis and Russia's invasion of Georgia - it is just now that the broad public is beginning to
realize this.

Nawiasem mówiąc, niektórzy krytycy popełniają błąd logiczny winiąc „powrót geopolityki”, czy myślenia geopolitycznego za obecny rozwój sytuacji międzynarodowej.
Jest to mylenie przyczyny ze skutkiem

Incidentally, some critics make a logical mistake by blaming "the return of geopolitics" or geopolitical thinking for
the current development of the international situation.
It is the confusion of cause and effect

“

“

KTÓŻ, Z WYJĄTKIEM MOŻE PRZYWÓDCÓW
ZSRR MAJĄCYCH DOSTĘP DO REALNYCH
DANYCH EKONOMICZNYCH ICH KRAJU,
PRZYPUSZCZAŁBY, ŻE IMPERIUM
PRZESTANIE ISTNIEĆ ZA
LEDWIE DEKADĘ?"

WHO, WITH THE EXCEPTION OF PERHAPS THE
LEADERS OF THE USSR HAVING ACCESS TO THE
REAL ECONOMIC DATA OF THEIR COUNTRY,
WOULD SUPPOSE THAT THE EMPIRE
WOULD CEASE TO EXIST
IN A MERE DECADE?"

Z pewnością w każdym z tych przypadków przytłaczająca
większość była przekonana, że stan, w którym się znajdują,
nie zmieni się – a przynajmniej nie będzie to zmiana fundamentalna. A jednak, również świat roku 1980 zmienił się
w przeciągu dwudziestu lat – jednej generacji – diametralnie. W roku 2000, świat od dekady miał hegemona – Stany
Zjednoczone. Projekt postępującej federalizacji Unii Europejskiej trwał w najlepsze. Świat był bogatszy i spokojniejszy niż kiedykolwiek wcześniej – i tak miało być już zawsze.
W roku 2000 Stany Zjednoczone wydawały na zbrojenia
więcej niż kolejne 17 państw świata (a Chiny tyle samo co
Włochy). W roku 2000 w upadającej wtedy Rosji (zresztą,
niekończący się upadek i próba powstawania się w dopełniających się cyklach jest cechą permanentną Rosji) do
władzy doszedł Władimir Putin. Rok wcześniej Polska i trzy
inne kraje naszego regionu weszły do NATO – sojuszu, do
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“

GEOPOLITYKA WRACA DO ŁASK,
BO JEST SKUTECZNA W WYJAŚNIANIU
RZECZYWISTOŚCI, A NIE DLATEGO ŻE
UŻYWANIE INSTRUMENTARIUM PRZEZ
NIĄ OFEROWANEGO PRZYCZYNIA SIĘ
DO ZACHWIANIA DOTYCHCZASOWEGO
LIBERALNEGO STATUS QUO"

Trzeba też jasno powiedzieć, że proces ten nie jest odwracalny. Niezależnie od tego, czy wojna handlowa będzie
eskalować, czy zakończy się podpisaniem porozumienia,
czy Wielkiej Brytanii uda się wyjść z UE w sposób zorganizowany, zasadnicza dynamika sytuacji się nie zmieni.
Trump może potrzebować sukcesów przed wyborami prezydenckimi w USA w roku 2020; Chiny być może skupią
się na budowaniu klasy średniej. Ale relacje tych dwóch
państw nie ulegną zasadniczej zmianie. Fakt ten został
już odnotowany w oficjalnych dokumentach rządu USA,
BIZNES BUSINE SS
formatywnych dla prowadzonej przez ten kraj polityki
strategicznej - na przykład opublikowana pod koniec 2017
roku National Security Strategy otwarcie definiuje zarówno
Chiny, jak i Federację Rosyjską jako strategicznych rywali,
prowadzących agresywną i - co szczególnie istotne - rewizjonistyczną politykę zagraniczną mającą na celu złamać
dominację i status w systemie międzynarodowym USA.

STARTUPY I KORPORACJE
// STARTUPY I KORPORACJE

“

GEOPOLITICS RETURNS TO FAVOR,
BECAUSE IT IS EFFECTIVE IN EXPLAINING
REALITY, NOT BECAUSE USING THE
INSTRUMENTARIUM BY OFFERED TO IT
CONTRIBUTES TO UNDERMINING
THE CURRENT LIBERAL
STATUS QUO"

It must also be clearly stated that this process is not reversible. Regardless of whether the trade war will escalate, whether it will end with the signing of an agreement,
whether the UK will be able to leave the EU in an organized manner, the basic dynamics of the situation will not
change. Trump may need success before the presidential
election in the US in 2020; China may be focused on building the middle class. But the relations of these two countries will not change fundamentally. This fact has already
been noted in official US government documents, formative for the country's strategic policy - for example, the
National Security Strategy published at the end of 2017
explicitly defines both China and the Russian Federation
as strategic rivals, conducting aggressive and - what is
particularly important - revisionist foreign policy aimed
at breaking the dominance and status in the US international system.
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Paula Pul

Certainly in each of these cases the overwhelming majority
Partner
Zarządzający w Lawmore, założycielka grupy firm kompleksowo obsługujących startupy i fundusze inwestycyjne.
were convinced that the state they are in will not
change
Specjalizuje
- or at least it will not be a fundamental change.
And yet, się w obsłudze inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym.
also the world of 1980 changed within twenty years
- one Partner at Lawmore, founder of a group of companies comprehensively serving startups and investment funds.
// Managing
generation - diametrically. In 2000, the world had
a heShe specializes
in servicing investments on private equity.
gemon for over a decade - the United States. The project
of the progressing federation of the European Union has
been at its best. The world was richer and calmer than ever
before - and it was supposed to be that way forever. In 2000,
the United States spent more than 17 other countries on
armaments (China the same as Italy). In 2000, in the then-declining Russia (indeed, the endless fall and the attempt
Korporacje i startupy to z założenia dwa przeciwne bieguny
Corporations and startups are by design two opposite poles
to emerge in complementary cycles is a permanent feature
działalności ekonomicznej. Korporacje kojarzone są
of economic activity. Corporations are associated with great
of Russia) Vladimir Putin came to power. A year earlier Poz ogromnym doświadczeniem, dużym kapitałem, ale również
experience, large capital, but also lack of flexibility and a
land and three other countries of our region joined NATO
brakiem elastyczności i długim procesem decyzyjnym,
long decision-making process, while startups with creativity,
- an alliance, to fight with which they were preparing only
natomiast startupy z kreatywnością, innowacyjnością
innovation and new technologies, but also with very limited
i nowymi technologiami, ale także z bardzo ograniczonym
capital. Is cooperation between such extremely different
kapitałem. Czy współpraca między tak skrajnie różnymi
entities possible and profitable?
podmiotami jest możliwa i opłacalna?

J

ak pokazuje rynek – tak i wbrew pozorom relacja taka
nie nie musi być intratna tylko dla jednej ze stron, wręcz
przeciwnie - może okazać się win-win dla wszystkich, także w dłuższej perspektywie czasu. To właśnie dzięki korporacjom startupy są w stanie szybciej się przeskalować,
a z kolei korporacje mogą otrzymać taniej i szybciej innowacyjne rozwiązanie pozwalające przyspieszyć cyfrową
transformację ich biznesu. Jako potwierdzenie tej tezy
wystarczy chociażby sprawdzić, jak duża liczba korporacji
w ostatnich latach rozwijała swoje wewnętrzne programy
współpracy ze startupami – od najprostszych konkursów,
przez inkubatory i akceleratory, po CVC (ang. corporate
venture capital) czy partnerstwa biznesowe.

INWESTYCJA

INVESTMENT
Currently, all major companies invest in startups. More
and more often, we can also find information about professionally active CVC also in Poland. Corporate funds invest
in startups usually for two reasons: technological and financial. They allow, among others expand individual areas in the company or create new complementary services.
Often such transactions are a way of entering the corporation into an innovative market dominated by young and
dynamically developing technology companies. We can
find a lot of examples - in Poland it is even the acquisition
of ZenCard by PKO BP or the investment (acquisition of a
minority package) of Grupa Pracuj in Coders Lab. I give
two different examples, because a corporation investment
in a startup can be understood in several ways. It is also
worth mentioning the phenomenon of "aquihire" - taking
over a team of startup's employees, not the technology itself. The main goal here is to acquire teams with unique
competences, not technologies (the technology is not developed further). This phenomenon is currently the most
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s the market shows - yes, contrary to appearances,
such a relationship does not have to be profitable only
for one of the parties, on the contrary - it can turn out to
be win-win for everyone, also in the long run. It is thanks
to corporations that startups are able to scale up faster,
and corporations can receive a cheaper and faster innovative solution to accelerate the digital transformation of
their business. As confirmation of this thesis, it is enough
to check how many corporations in recent years have developed their internal programs of cooperation with startups - from the simplest competitions, through incubators
and accelerators, to CVC (corporate venture capital) or business partnerships.

Aktualnie wszystkie większe firmy inwestują w startupy.
Coraz częściej też możemy znaleźć informacje o profesjonalnie działających CVC również w Polsce. Fundusze
korporacyjne inwestują w startupy zazwyczaj z dwóch powodów: technologicznych i finansowych. Pozwalają one
m.in. rozwinąć poszczególne obszary w firmie czy stworzyć nowe komplementarne usługi. Nierzadko też takie
transakcje są sposobem wejścia korporacji na innowacyjny
rynek zdominowany przez młode i dynamicznie rozwijające się spółki technologiczne. Przykładów możemy znaleźć
całe mnóstwo – w Polsce to chociażby przejęcie ZenCard
przez PKO BP czy inwestycja (nabycie pakietu mniejszościowego) Grupy Pracuj w Coders Lab. Podaję dwa różne
przykłady, ponieważ inwestycja korporacji w startup może
być rozumiana na kilka sposobów. Warto w tym miejscu
również wspomnieć o zjawisku „aquihire”, czyli przejęcia
zespołu pracowników startupu, a nie samej technologii.
Głównym celem jest tu pozyskanie zespołów o unikalnych
kompetencjach, a nie technologii (nabywana technologia
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Ferrari Portofino. Due facce di perfezione.
Perfekcyjne połączenie osiągów, wszechstronności i niezrównanej
przyjemności z jazdy i komfortu.

Osoby zainteresowane marką zapraszamy do kontaktu z salonami Ferrari Warszawa lub Ferrari Katowice
Ferrari Katowice, +48 32 797 34 34
info@ferrarikatowice.pl

Ferrari Warszawa, +48 22 627 76 70
info@ferrariwarszawa.com

Ferrari.com
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
// LET’S COLABORATE

BIZ NES

BIZNES

BUSINE SS

film, na którym Prezydent Barack Obama wypowiada się
z pełną i wiarygodną mimiką twarzy. Nie byłoby w tym nic
dziwnego, gdyby nie fakt, że cały film został cyfrowo spreparowany. Tak jak kiedyś można było używać programów
do obróbki zdjęć, żeby pokazywać sytuacje, które nie miały
nigdy miejsca, tak dzisiaj przy wykorzystaniu technologii
można podszywać się pod głos i wizerunek ludzi. Mając na
względzie fakt, że tzw. fake newsy mogą mieć wpływ nawet
na rezultaty wyborcze, to z czym możemy mieć do czynienia w przypadku spółek giełdowych?

GIEŁDA NA TWEETER.. OD MUSKA DO TUSKA
// STOCK MARKET ON TWEETER .. FROM MUSK TO TUSK
Wojciech Mróz
Licenjonowany Doradca inwestycyjny nr 219. Od blisko dziesięciu lat aktywnie związany z rynkiem
kapitałowym i rynkiem inwestycji typu Private Equity/Venture Capital.

Nałóżmy na to jeszcze jeden element. Jednym z największych zagrożeń w świecie IT jes tcyberprzestępczość. Czy
to jest temat wyłącznie dla specjalistów IT? Niekoniecznie.
W styczniu 2019 roku mieliśmy do czynienia z wyciekiem
danych należących do ok. tysiąca niemieckich polityków.
Z łatwością można wyobrazić sobie sytuację, kiedy haker
przejmuje dane prezesa spółki giełdowej i w mediach społecznościowych publikuje fałszywe oświadczenie dotyczące firmy. Żeby wszystko było bardziej wiarygodne, używa
do tego filmu i nagrania głosowego samego prezesa, który
w tym czasie przebywa na urlopie. Dzisiaj to realne zagrożenia, z którymi należy się mierzyć! Dlatego „ABC osobistego cyberbezpieczeństwa” to:

// Licensed Investment Advisor No. 219. For almost ten years, actively associated with the capital
market and Private Equity / Venture Capital investment market.

Każda informacja, która może mieć wpływ na cenę akcji,
powinna być niezwłocznie komunikowana do inwestorów.
W końcu równy i uczciwy dostęp do komunikatów jest
fundamentem efektywności rynków kapitałowych. Choćby
z tego powodu każda spółka giełdowa powinna sprawnie
zarządzać informacją, także tą poufną. Czy tak jest w
rzeczywistości? Nie zawsze.

Any information that may affect the price of shares should
be immediately communicated to investors. After all, equal
and fair access to communications is the foundation of the
efficiency of capital markets. For this reason, any listed
company should efficiently manage information, including
confidential information. are this is in reality?
Not always.

K

W

to 7 sierpnia 2018 roku obserwował media społecznościowe, zarobił. Wystarczył krótki tweet Elona Muska
skierowany do 25 milionów obserwatorów jego konta na
Twiterze, o treści:

“

1. WERYFIKACJA KAŻDEJ APLIKACJI
ZAINSTALOWANEJ NA URZĄDZENIU MOBILNYM,
BY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE NIE POSIADAJĄ UPRAWNIEŃ
POZWALAJĄCYCH NA WYKRADANIE DANYCH Z
URZĄDZENIA/INNYCH APLIKACJI.

ho watched social media on August 7, 2018 earned.
A short tweet by Elon Muska to the 25 million followers of his Twitter account was enough:

2. PEWNOŚĆ, ŻE KAŻDE POŁĄCZENIE
WYCHODZĄCE Z URZĄDZEŃ VIPA
JEST ZASZYFROWANE PRZY UŻYCIU
PROGRAMOWANIA, NP. VPN, BY NIE ZOSTAWIAĆ
ŚLADÓW PO SWOJEJ AKTYWNOŚCI W SIECI
I ZAPOBIEGAĆ RYZYKU PRZECHWYCENIA
POŁĄCZEŃ CZY WSTRZYKNIĘCIA ZŁOŚLIWEGO
KODU.

I’AM CONSIDERING TAKING TESLA PRIVATE AT $420. FUNDING SECURED”

Jeden tweet potrafi zrobić jeszcze więcej zamieszania. Udowodniła to amerykańska gwiazda programów typu reality
show, Kylie Jenner, która opublikowała krótką sentencję
wyrazów: „ooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad”. Choć celebrytka
nie działała celowo, jedynie wyraziła swoje zdanie, w wyniku jej tweeta spółka giełdowa Snapchat straciła tego dnia
1,3 miliarda dolarów na kapitalizacji!

3. ANGAŻOWANIE OSÓB Z BLISKIEGO
OTOCZENIA VIPA W EDUKACJĘ DOT.
ŚWIADOMOŚCI O CYBERZAGROŻENIACH,
PAMIĘTAJĄC, ŻE CZĘSTO WŁAŚNIE TE OSOBY SĄ
LIFE STYLE
HACKOWANE I UŻYWANE CELEM DOTARCIA DO
DANYCH VIPA.

TWEET PRAWDĘ CI POWIE!

Ciekawe ilu z członków Zarządów polskich spółek giełdowych z czystym sumieniem może powiedzieć, że dokładnie wie, jak zabezpieczać wrażliwe informacje i dostępy?
A ile osób stosuje się do tych prostych wytycznych? Nawet
powyższe ABC nie jest wystarczające, a jedynie sygnalizuje
pewną problematykę. W końcu cyberprzestępcy mają coraz to nowsze sposoby na hackowanie dostępów do wrażliwych danych. Kluczem jest więc systematyczny, stały,
nieprzerywany monitoring bezpieczeństwa spółek i osób
mających dostęp do kluczowych informacji.

Magazyn MIT Technology przeanalizował prawie 10 million tweetów, opublikowanych od 2008 roku i wskazał, jak
mogą być one używane do przewidywania kursów akcji nawet z 6 dniowym wyprzedzeniem. Podobne badania przeprowadził w 2016 roku Uniwersytet Oxford. Nie dziwi więc
fakt, że obecnie normą jest posiadanie automatycznych
systemów transakcyjnych, które śledzą media społecznościowe pod kątem opinii na temat poszczególnych spółek.
W momencie pojawienia się informacji, systemy te automatycznie zaczynają realizowanie zleceń. Czy jest w tym
coś złego lub jakieś większe zagrożenie?

Łatwo jest wywnioskować, że sposobów na manipulowanie
cenami akcji spółek giełdowych będzie coraz więcej. Przyczynia się do tego technologia, rozwój mediów społecznościowych i niestety brak świadomości wielu zagrożeń
wśród bardzo ważnych ludzi, których one dotyczą. Oczywiście, tak jak rośnie liczba sposobów na atakowanie, tak
samo równolegle będzie rosła liczba sposobów na obronę
przed cyberatakami i manipulacjami wynikającymi z fake

Żyjemy w świecie, w którym dzięki dostępowi do mediów
społecznościowych informacja może docierać do milionów
osób w ciągu sekund. Zarówno ta zweryfikowana, jak też ta
niezweryfikowana. Spójrzmy choćby na olbrzymi rozwój
technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji. Już w 2017
roku naukowcy na uniwersytecie Washingtona pokazali
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One tweet can do even more confusion. It was proved by the
American star of reality show programs, Kylie Jenner, who published a short sentence of the words: “ooo does anyone else not
open Snapchat anymore? Or is it just me ... ugh this is so sad. “
Although the celebrity did not act deliberately, she only expressed her opinion, as a result of her tweet the stock exchange company Snapchat lost $ 1.3 billion on capitalization that day!

TWEET WILL TELL YOU THE TRUTH!
MIT Technology magazine has analyzed nearly 10 million tweets published since 2008 and indicated how they can be used
to predict stock prices even 6 days in advance. Similar studies
were carried out by the University of Oxford in 2016. It is not
surprising then that the current standard is to have automated
transaction systems that track social media in terms of opinions
about individual companies. When the information appears,
these systems automatically start to execute orders. Is there something wrong with it or some greater threat?
We live in a world where information can reach millions of people in seconds thanks to access to social media. Both verified
and unverified. Let us look at the enormous development of
digital technologies and artificial intelligence. Already in 2017,
scientists at Washington University showed a film on which President Barack Obama speaks with full and credible face mimicry. It would not be surprising if it was not for the fact that the
entire movie was digitally crafted. Just as it used to be possible
to use photo editing software to show situations that never took
place, today, using technology, you can impersonate the voice
and the image of people. Bearing in mind the fact that the so-called fake news can affect even the election results, what can
we deal with in the case of listed companies?
Let’s put one more element on it. One of the biggest threats in
the world of IT is tcybercrime. Is this a topic only for IT specialists? Not necessarily. In January 2019, there was a leak of data
belonging to about a thousand German politicians. It is easy to
imagine a situation when a hacker takes over the data of the
president of a listed company and on social media publishes a
false statement about the company. To make everything more
reliable, he uses a video and a voice recording of the president
himself, who is on vacation during this time. Today are real threats that must be measured! Therefore, “ABC of personal cybersecurity” is:

2. ASSURANCE THAT EVERY CALL COMING FROM
VIP DEVICES IS ENCRYPTED USING SOFTWARE,
SUCH AS VPN, SO AS NOT TO LEAVE TRACES OF ITS
ACTIVITY ON THE NETWORK AND PREVENT THE RISK
OF INTERCEPTION OR INJECTION OF MALICIOUS

CODE.

I wonder how many members of the Management Boards
of Polish listed companies can say with a clear conscience

JUNE 2019

ŁĄCZY SPORTOWĄ, EMOCJONUJĄCĄ STYLIZACJĘ Z INTELIGENTNYMI
ROZWIĄZANIAMI.
Oprócz unikalnego wzornictwa oferuje nowy wymiar doświadczeń użytkownika – w postaci systemu multimedialnego Mercedes-Benz User Experience (MBUX) z asystentem wnętrza, a także
wiele opcji indywidualizacji.
Połączenie łukowatej linii dachu i bezramkowych okien w drzwiach nadaje CLA Coupé zdecydowanie dynamiczny charakter. Z przodu uwagę zwracają „rekini nos” oraz długa pokrywa silnika
z charakterystycznymi wybrzuszeniami. Sportową prezencję modelu podkreślają szeroko rozstawione koła, z frontami obręczy zrównanymi z krawędziami nadkoli.

3. INVOLVING PEOPLE FROM THE IMMEDIATE
VIP ENVIRONMENT IN EDUCATION ABOUT
CYBERTHREATS AWARENESS, REMEMBERING
THAT OFTEN THESE PEOPLE ARE HACKED AND
USED TO REACH VIP DATA.
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1. VERIFICATION OF EACH APPLICATION INSTALLED
ON THE MOBILE DEVICE, TO ENSURE THAT THEY DO
NOT HAVE PERMISSIONS TO STEAL DATA FROM THE
DEVICE / OTHER APPLICATIONS.
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Deska rozdzielcza CLA Coupé jest zdominowana przez duże, wolnostojące ekrany. Awangardowe wnętrze wyróżnia intuicyjny interfejs z systemem multimedialnym MBUX – zdolnym do
przyswajania zwyczajów użytkownika.
Można go indywidualizować i rozbudowywać zgodnie z własnymi preferencjami, a nowy asystent wnętrza MBUX sprawia, że wiele funkcji pojazdu można obsługiwać jeszcze wygodniej – za
pomocą gestów.
Standardowa specyfikacja nowego CLA Coupé (wersje 180 i 180 d) obejmuje m.in. system multimedialny MBUX z panelem dotykowym, wielofunkcyjną kierownicę obszytą skórą, kamerę
cofania, 16-calowe obręcze z lekkich stopów oraz pakiet wizualny i oświetleniowy. Mocniejsze
odmiany seryjnie oferują także elementy linii Style, reflektory LED oraz 17-calowe felgi.

NOWY MERCEDES-BENZ CLA COUPÉ
// THE NEW MERCEDES-BENZ CLA COUPÉ

IT COMBINES SPORTING, EMOTIONAL STYLING WITH INTELLIGENT SOLUTIONS.
In addition to its unique design, it offers a new dimension of user experience - in the form of a
Mercedes-Benz User Experience multimedia system (MBUX) with an interior assistant, as well
as many customization options.
The combination of an arched roofline and frameless windows in the door gives the CLA Coupé
a definitely dynamic character. On the front attention is drawn to the "shark nose" and the long
engine hood with characteristic bulges. The sporty appearance of the model is emphasized by
widely spaced wheels, with rim fronts aligned with the edges of the wheel arches.
The CLA Coupé dashboard is dominated by large, freestanding screens. The avant-garde interior is distinguished by an intuitive interface with the MBUX multimedia system - capable of
assimilating the user's habits.
It can be individualized and expanded according to your preferences, and the new MBUX interior assistant means that many vehicle functions can be operated even more conveniently
- using gestures.
The standard specification of the new CLA Coupé (versions 180 and 180 d) includes MBUX multimedia system with a touch panel, multifunctional leather-covered steering wheel, reversing
camera, 16-inch light alloy wheels, visual and lighting package. The more powerful varieties
also offer Style line elements, LED headlamps and 17-inch rims.
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officially in poland!
Make an appointment by contacting
tom@christopherdesigns.com · (+48) 794.999.696
www.christopherdesigns.com
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