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Do winy przyznała się agencja On Board PR, 
obsługująca Helio w zakresie relacji inwestor-
skich. Spółce groziło wstrzymanie oferty, a 
nawet jej odwołanie. Szczęśliwie dla giełdo-
wego debiutanta Komisja Nadzoru Finanso-
wego zastosowała najłagodniejszą z możliwych 
sankcji – ogłoszono jedynie, że Helio działała 
niezgodnie z prawem. 
Raport „Proces wchodzenia spółek na GPW 
w latach 2004-2006” podaje, że choć głów-
nym motywem debiutu jest chęć pozyskania 
kapitału, dla 40 proc. debiutantów ważne jest 
również podniesienie wiarygodności spółki. 
Wchodząc na giełdę, co czwarty przedsię-
biorca liczy także na uzyskanie efektu mar-
ketingowego. Przykład Helio pokazuje, że 
osiągnięcie tych celów nie jest jednak łatwe. 
Nawet najmniejszy błąd może skutkować spad-

Wejście smoka
W marcu media finansowe obiegła 
informacja, że pierwsza oferta 
publiczna akcji spółki Helio może 
nie dojść do skutku. Okazało 
się, że komunikat dotyczący jej 
szczegółów został, niezgodnie z 
prawem, opublikowany w mediach 
dwa dni przed upublicznieniem 
prospektu emisyjnego. Debiut 
producenta bakalii zawisł na 
włosku.

fot. MJ
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mową obejmującą stworzenie kon-
cepcji merytorycznej, wizualnej i linii 
graficznej publikacji reklamowych 
Gino Rossi . 

Jasny cel
Kampania informacyjno-promo-
cyjna związana z IPO Gino Rossi 

SA łączyła cele z obszaru rynku kapitałowego i produktowego. Celem 
było wypromowanie firmy jako przedsiębiorstwa rentownego, rozwija-

kiem zaufania inwestorów i 
niepowodzeniem oferty. 
Konieczna staje się współ-
praca z wyspecjalizowanymi 
doradcami z zakresu inve-
stor relations. 
Pomimo trudnych chwil 
Helio z sukcesem zadebiuto-
wało na warszawskim parkiecie. Spółka będąca 
15 debiutantem w 2007 roku dołączyła do 
291 już notowanych. Rosnąca liczba debiutów 
oznacza, że polski rynek kapitałowy przeżywa 
niesłychany rozwój, a co za tym idzie, nadcho-
dzą złote czasy dla doradców IR.

Ważne know-how
Zarządzanie kampanią wspierającą IPO (ang. 
Initial Public Offering), czyli pierwszą publiczną 
ofertę sprzedaży akcji wymaga mieszanki wie-
dzy z dziedziny rynku kapitałowego i technik 
PR. - Aby działać skutecznie, konieczne jest nie 
tylko posiadanie dobrego warsztatu PR i dogłęb-
nej wiedzy o spółce i branży, ale także specjali-
styczna wiedza z zakresu finansów, zarządzania 
strategicznego czy regulacji prawnych rynku kapi-
tałowego - mówi Monika Simpson, senior con-
sultant agencji Support. Dlatego coraz częściej 
firmy decydują się na wynajęcie agencji specjali-
zującej się w relacjach inwestorskich, która pełni 
funkcję przewodnika po rynku kapitałowym. Jej 
zadaniem jest organizacja kampanii promocyjno-
informacyjnej wpierającej debiut giełdowy.
Podobnie było w przypadku firmy Gino Rossi, 
która wkroczyła na parkiet w czerwcu 2006 
roku. Za kampanię związaną z pierwszą ofertą 
publiczną producenta i dystrybutora obuwia 
odpowiadała wspomniana już krakowska agencja 
Support, specjalizująca się w działaniach investor 
relations. 
Do zadań agencji należało stworzenie i realiza-
cja całościowej koncepcji strategii informacyjnej 
Gino Rossi w środowisku inwestorów. Agencja 
realizowała ogół działań związanych z media rela-
tions: tworzenie i dystrybucję informacji praso-
wych, organizację konferencji, spotkań z zarzą-
dem i rozmów z dziennikarzami. Organizowała 
również spotkania inwestorów z zarządem 
spółki, wizytę w zakładzie produkcyjnym oraz 
konferencje online.
Pracownicy agencji stworzyli także prezentację 
inwestycyjną – jedno z głównych narzędzi sprze-
dażowych w ofercie, folder inwestycyjny oraz 
stronę internetową dla inwestorów. Zajmowali 
się też kolportażem materiałów informacyjnych, 
w tym prospektu emisyjnego, do instytucji finan-
sowych i mediów.
W ramach prowadzonych działań agencja Sup-
port zrealizowała także całą kampanię rekla-

Dariusz Marszałek, Dział Promocji Giełdy 
Papierów Wartościowych, Zespół Informacji 
Publicznej i Internetu
Giełda Papierów Wartościowych pomaga debiutan-
tom na wiele sposobów. Pierwszym jest edukacja. 
Cyklicznie organizujemy konferencje i seminaria dla 
potencjalnych emitentów, podczas których wyjaś-
niamy, jakie kroki należy wykonać, aby uzyskać sta-

tus spółki giełdowej. Na takich spotkaniach firmy doradcze, które na 
co dzień pracują ze spółkami wyjaśniają, na czym polega rola domu 
maklerskiego, doradcy prawnego, audytora, doradcy finansowego, a 
także doradcy z zakresu relacji inwestorskich i PR finansowego. To 
tu spółki, które dopiero przymierzają się do przeprowadzenia oferty 
publicznej mają okazję do zapoznania się ze znaczeniem, jakie mają 
dobrze prowadzone relacje inwestorskie w procesie sprzedaży akcji. 
Do udziału w takich konferencjach zapraszamy firmy z doświadczeniem 
na rynku, które zrealizowały już wcześniej giełdowe projekty.
Konferencje takie organizujemy w siedzibie GPW, a także w całej Pol-
sce, realizując projekt „Gazele Biznesu” wspólnie z „Pulsem Biznesu”. 
Oczywiście udział w tych spotkaniach jest dla spółek bezpłatny.
Dodatkowo w ramach Szkoły Giełdowej – projektu edukacyjnego 
GPW, który prowadzimy wspólnie z 17 uczelniami wyższymi w całej 
Polsce – uruchomiliśmy nowy moduł – Szkołę Giełdową IPO. Jest to 
szkolenie adresowane do firm zainteresowanych pozyskaniem kapitału 
za pośrednictwem giełdy. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się 
m.in. tematy związane z relacjami inwestorskimi i efektami marketin-
gowymi i promocyjnymi, jakie daje wejście na giełdę.
Pomagamy również spółkom w kontaktach z inwestorami indywidual-
nymi. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych orga-
nizujemy cyklicznie „IPO Days”, czyli spotkania zarządów spółek, które 
prowadzą właśnie ofertę sprzedaży akcji na rynku pierwotnym z inwe-
storami. Podczas takich spotkań każda ze spółek (zazwyczaj 4-6 firm) 
ma możliwość zaprezentowania siebie i swojej oferty. Konferencje te 
cieszą się sporym zainteresowaniem i pozwalają na bezpośredni kon-
takt z zarządami przyszłych debiutantów.
Staramy się również uświadomić debiutantom, jak ważnym wydarze-
niem wieńczącym cały proces IPO jest dzień debiutu giełdowego. Prze-
konujemy spółki, że jest to wyjątkowe wydarzenie w ich życiu i nama-
wiamy do zorganizowania oryginalnej i niezapomnianej imprezy z okazji 
wejścia na parkiet. Często sami przygotowujemy dodatkowe atrakcje. 
Zdjęcia z takiej imprezy są nie tylko miłą pamiątką, ale i doskonałym 
materiałem promocyjnym i marketingowym.
Ponadto Giełda patronuje wielu imprezom poświęconym relacjom 
inwestorskim, działaniom edukacyjnym dla spółek itp. Nasi pracow-
nicy zawsze chętnie udzielają wszelkiej pomocy zainteresowanym 
spółkom.

Wchodząc na giełdę, co 
czwarty przedsiębiorca 
liczy na uzyskanie efektu 
marketingowego

fot. GPW
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jącego się dynamicznie, o dużej przewadze konkurencyjnej, wytwarza-
jącego produkty wysokiej jakości. Agencja chciała też przekonać inwe-
storów do modelu biznesowego spółki oraz zbudować zaufanie do jej 
zarządu. By osiągnąć powyższe założenia, należało przekonać rynek o 
dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz przejrzystości finan-
sów i metod zarządzania.
Stworzono tzw. equity story zawie-
rającą informacje na temat spółki, 
jej zarządu, specyfiki i perspektyw 
branży, w której funkcjonuje oraz 
zdolności generowania zysków, 
które na kolejnych etapach komu-
nikowano inwestorom. Wśród grup 
docelowych kampanii znaleźli się z 
jednej strony przedstawiciele rynku kapitałowego: analitycy, maklerzy, 
inwestorzy instytucjonalni i indywidualni oraz przedstawiciele mediów 
finansowych. Z drugiej strony byli to klienci firmy, kontrahenci oraz 
pracownicy.

Do dzieła
Dzięki temu, że zarząd Gino Rossi bardzo poważnie potraktował kwe-
stię właściwej komunikacji z rynkiem współpraca agencji Support ze 
spółką rozpoczęła się na kilka miesięcy przed samą kampanią informa-
cyjną. - Czas poprzedzający kampanię agencja poświęciła na dogłębne 
poznanie spółki i zbadanie jej dotychczasowego wizerunku – mówi 
Monika Simpson. Działania informacyjne rozpoczęły się natomiast 
mniej więcej na pół roku przed debiutem. Na początku skoncentro-
wano się na zwiększeniu stopnia znajomości działalności biznesowej 

Gino Rossi, a także na budowaniu zaintereso-
wania spółką i jej ofertą w mediach i wśród 
inwestorów. 
Zdaniem ekspertów agencja IR powinna włą-
czyć się w proces wchodzenia na giełdę na 

samym początku. Najlepiej 
tuż po podjęciu decyzji o 
chęci wejścia na giełdę lub 
najpóźniej na początku prac 
nad prospektem emisyjnym. 
– Im wcześniej, tym lepiej 
– komentuje Agnieszka 
Kwaczyńska z warszawskiej 
agencji Mid-Cap Focus. 

Według niej agencja powinna mieć wystar-
czająco dużo czasu, by móc dokładnie zapo-
znać się ze spółką i jej sektorem. I choć w 
zależności od stopnia skomplikowania działal-
ności debiutanta okresy te są bardzo różne, 
to jednak „współpraca powinna się rozpocząć 
najpóźniej na pół roku przed pierwszym noto-
waniem” - przekonuje Kwaczyńska.

Oblicza sukcesu
Ważnym elementem kampanii wspierającej 
debiut Gino Rossi było przygotowanie zarządu 
i kluczowych osób w firmie do prezentacji 
spółki. To właśnie oni mieli być twarzami 
debiutanta na spotkaniach z inwestorami czy 
choćby w kontaktach z mediami. - Inwesto-
rzy doceniają zarządy, które potrafią pokazać, 
co naprawdę kryje się za liczbami - podkre-
śla Monika Simpson z agencji Support. Warto 
pamiętać, że procedura wejścia na rynek kapi-
tałowy jest ściśle określona, dlatego właściwe 
przeszkolenie najważniejszych osób w firmie 
jest koniecznością.
- Są dwa rodzaje szkoleń dedykowane dla klu-
czowych osób w spółce – opowiada Michał 
Wierzchowski z CC Group, firmy specjalizują-
cej się w relacjach inwestorskich. Pierwsze to 
szkolenie z zakresu obowiązków informacyj-
nych spółek publicznych. Drugie to warsztaty 
medialne mające na celu przygotowanie do 
wystąpień publicznych i współpracy z dzienni-
karzami. Według niego szczególnie ważny jest 
pierwszy rodzaj, gdyż status spółki publicznej 
wiąże się z obowiązkiem przekazywania infor-
macji o działalności firmy w określony sposób 
i w zakresie wymaganym przepisami prawa. 
- Brak wiedzy w tej materii może boleśnie 
skończyć się dla spółki giełdowej – twierdzi 
Wierzchowski. Skutkiem niedotrzymania obo-
wiązków informacyjnych może być sankcja w 
postaci na przykład wysokiej kary pieniężnej 
lub odpowiedzialność karna. 
Trening medialny obejmuje natomiast zagad-
nienia z zakresu prowadzenia prezentacji i 

Inga Kowalewska, PR/IR manager firmy Tel-
ForceOne, która debiutowała na GPW 29 
marca 2007
Jednym z najtrudniejszych momentów dla spółki, 
która planuje zadebiutować na GPW jest zmiana 
sposobu myślenia o sobie. Jest to swego rodzaju 
rewolucja, przez którą agencja IR powinna spółkę 

bezpiecznie przeprowadzić. Spółka staje się własnością akcjonariuszy, 
z których większość pozostaje anonimowa dla pracowników. Pojawia 
się wiele wątpliwości, wiele pytań, wiele obaw… Jest to część procesu, 
o którym niewiele się mówi, przed którym się nie ostrzega, a który ma 
istotne znaczenie dla całej firmy. 
Niezwykle ważna jest także organizacja obiegu informacji strategicz-
nych, który w wielu firmach planujących w przyszłości debiut jest nie-
wystarczający. Doradztwo agencji investor relations w tym zakresie 
pomaga stworzyć wydajny system. Wbrew pozorom nie jest to pro-
ste. Zawiłości prawne poszczególnych ustaw, ustalone odgórnie ter-
miny, publikacja raportów w giełdowym systemie ESPI, nowe zasady 
i obowiązki nałożone przez GPW potrafią zestresować najlepszego 
piarowca. Wielu z nich przed wejściem na giełdowy parkiet czuje się, 
jakby wkroczyli na zupełnie nieznane dla siebie tereny. Pomoc agencji 
pozwala uniknąć wielu pomyłek i błędów. Specyfika tej części piaru 
polega przede wszystkim na szczególnym odbiorcy, jakim jest inwestor, 
analityk, finansista. To jest grupa oczekująca konkretnych informacji. 
Agencja PR musi doskonale znać ten rynek, odbiorcę i przygotowy-
wać spotkania czy konferencje dokładnie tak, jak tego oczekuje osoba, 
która planuje rzetelnie ocenić firmę lub zainwestować w nią.

Nawet najmniejszy błąd 
może skutkować spadkiem 
zaufania inwestorów i 
niepowodzeniem oferty

fot. archiwum
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okres rozpoczynający się od publikacji prospektu emisyjnego w tym 
dni budowania księgi popytu czyli tzw. book buildingu, ustalenia ceny 
emisyjnej oraz zapisów na akcje. Działalność informacyjna spółki, a co 
za tym idzie, agencji nabrała wówczas szczególnego tempa. Organi-
zowano spotkania z inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi. 
Prowadzono również intensywne działania media relations. Zorganizo-
wano szereg konferencji prasowych, opublikowano kilka komunikatów. 
W przypadku Gino Rossi był to także okres szczególnego nasilenia 
kampanii reklamowej. 

udzielania wywiadów, głównie dla telewizji. 
Niejednokrotnie dla szkolonych jest to pierw-
sze spotkanie ze szkoleniami z zakresu media 
relations. Właściwe przygotowanie zarządu 
spółki w tej dziedzinie minimalizuje ryzyko 
wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji kryzy-
sowych. Zresztą zarząd powinien zostać prze-
ćwiczony również na wypadek takiej sytuacji. 
Uczyniono tak w przypadku Gino Rossi.

Praca zespołowa
Kampania promująca ofertę publiczną wymaga 
ścisłej współpracy agencji z podmiotami pra-
cującymi przy ofercie. - Szczególnie z domem 
maklerskim, ale także z doradcą finansowym 
czy prawnym – mówi Monika Simpson. Agen-
cja specjalizująca się w relacjach inwestorskich 
m.in. uzgadnia z nimi szczegóły przekazu i korzy-
sta z bieżących konsultacji prawnych. To właś-
nie od polityki sprzedaży akcji, którą obiera 
dom maklerski zależy rodzaj kontaktów między 
spółką a inwestorami. W przypadku Gino Rossi 
na 3 mln akcji około 2,2 mln przeznaczono dla 
inwestorów instytucjonalnych. Dlatego ważnym 
narzędziem stały się bezpośrednie spotkania 
zarządu z ich przedstawicielami. 
Do inwestorów indywidualnych przekaz trafiał 
głównie za pośrednictwem mediów finansowych 
oraz internetu. Agencja Support zaprojektowała 
i wykonała serwis www.inwestor.gino-rossi.
com, na którym inwestorzy mogli zapoznać się 

zarówno z materiałami informacyjnymi dotyczą-
cymi firmy, jak i z bieżącymi komunikatami. Za 
pośrednictwem internetu transmitowano rów-
nież spotkania zarządu z inwestorami indywi-
dualnymi, które odbywały się w siedzibie giełdy. 
Wydarzenia te można było oglądać na żywo za 
pośrednictwem serwisu infogielda.pl, należącego 
do spółki zależnej od GPW. Dzięki transmisjom 
wykorzystującym technologie streamingu inwe-
storzy indywidualni mogli zobaczyć na ekranach 
komputerów szefów firmy, w którą mieli zainwe-
stować swoje pieniądze. 

Momenty kluczowe
Kluczowymi elementami w harmonogramie 
działań dla Gino Rossi były przypadający na 
cztery tygodnie przed pierwszym notowaniem 

dr Piotr Andrzejewski, kierownik Podyplo-
mowego Studium Public Relations w Aka-
demii Ekonomicznej w Poznaniu

Najczęstsze błędy popełniane 
przez debiutantów
Szef jednej z niemieckich spółek giełdowych 
porównał wejście swojej firmy do obrotu pub-
licznego z losem narodowej reprezentacji w piłce 

nożnej, na której temat każdy ma coś do powiedzenia. Banki inwe-
stycyjne, analitycy, inwestorzy, rada nadzorcza i media gospodarcze 
przejmują rolę fanów i komentatorów prasy sportowej, debatując na 
temat składu drużyny, selekcji i taktyki. Kadra kierownicza najwyższego 
szczebla, która mogła dotychczas spokojnie działać teraz jest na celow-
niku. Aby sprostać temu zadaniu, management musi przede wszystkim 
prezentować przekonujące strategie, sprzedać dobrą equity story i kon-
sekwentnie ją wdrażać. Przepływ informacji między spółką a jej akcjona-
riuszami pozwala tym drugim patrzeć na giełdowy kurs jako na długofa-
lowy trend i nie reagować nerwowo na doraźne spadki i wzrosty.
Spółka publiczna musi niezwłocznie informować zarówno o dobrych, 
jak i o złych wydarzeniach mogących mieć wpływ na decyzje inwesto-
rów. Otoczenie musi widzieć, że przekazywane wiadomości są kom-
pletne, wiarygodne oraz bez żadnego opóźnienia. Budując w ten spo-
sób reputację solidnej firmy, spółka może spodziewać się, że jej walory 
będą cieszyły się dużym zainteresowaniem w środowisku finansowym, 
ponieważ dla inwestorów najważniejszymi cechami instytucji finanso-
wych i spółek publicznych są ich solidność i wiarygodność.
Na tym tle do szczególnie rażących błędów popełnianych przy okazji 
debiutów giełdowych należą:
- nieumiejętność operacyjnej współpracy z mediami w okresie 
przedemisyjnym,
- niejasna polityka informacyjna w zakresie struktury akcjonariatu i 
wyników ekonomicznych holdingu,
- bierna postawa wobec upowszechniania szkodliwych wizerunkowo, 
znacznych różnic w zakresie wyceny akcji przez poszczególne ośrodki 
analityczne. 
Nie jest możliwe precyzyjne wyliczenie strat ponoszonych przez firmy 
w wyniku stosowania niewłaściwej strategii investor relations, ponie-
waż wagi poszczególnych czynników nie da się skwantyfikować. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że częstym błędem jest to, że spółka uważa, 
iż w ogóle nie musi słuchać ekspertów od komunikacji. Przyczyn lekce-
ważenia przez zarządy podstawowych zasad kontaktów z inwestorami 
(np. w kwestii wątpliwości co do zbyt wysokiej wyceny wartości spółki) 
można też upatrywać w tym, że szefowie firm czasem decydują się grać 
va banque. Sądzą oni, że duża, płynna spółka, niezależnie od pewnych 
niejasności strukturalnych i wysokiej ceny, zawsze przyciągnie inwesto-
rów, zwłaszcza fundusze emerytalne.

Współpraca z agencją 
powinna się rozpocząć 
najpóźniej na pół 
roku przed pierwszym 
notowaniem

fot. archiwum
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By jeszcze skuteczniej zachęcić inwestorów do zakupu akcji, zapropono-
wano im program lojalnościowy. Uczestnictwo w nim zależało od wielko-
ści zaangażowania w spółkę. Inwestorzy, którzy zainwestowali 10 000 zł 
otrzymali kartę uprawniającą do 6-procentowego rabatu na produkty Gino 
Rossi. Zainwestowanie 100 000 zł wiązało się z rabatem w wysokości 12 
proc. Dodatkowo funkcjonowała przyznawana przez zarząd karta VIP z 20-
procentową zniżką oraz karta prezentowa o nominale 500 zł dla tych, któ-
rzy przetrzymali walory 
debiutanta przez 
kolejny rok. Program 
to gest w stronę lojal-
nych akcjonariuszy. Jak 
podkreślają przedsta-
wiciele Support, służy 
przede wszystkim 
nawiązywaniu i utrzy-
mywaniu pozytywnych, długotrwałych relacji z wybranymi klientami oraz 
pozyskaniu stabilnego akcjonariatu z grona inwestorów indywidualnych. 

Prawo nie wystarczy
Status spółki giełdowej oprócz splendoru i wielu praktycznych korzy-
ści przynosi firmie także wiele narzucanych przez prawo obowiązków 
związanych z prowadzeniem przejrzystej polityki informacyjnej. Są one 
zawarte w kilku ustawach i rozporządzeniach, implementujących także 
dyrektywy Unii Europejskiej. Realizacja obowiązków informacyjnych 
nie jest zatem sprawą prostą. Bardzo łatwo o nieświadome złamanie 
przepisów, a odpowiedzialność za błędy spada bezpośrednio na zarząd. 
Przepisy prawne dotyczą także przebiegu akcji promocyjnej oraz treści 
prospektu i zasad jego publikacji. Dlatego bardzo ważne jest, aby dzia-
łania informacyjne prowadzone były przez doświadczonego doradcę, 
który wie, w jaki sposób, kiedy i w jakim zakresie można, zgodnie 
z prawem, publikować informacje dotyczące spółki. - Oznacza to 
ogromną odpowiedzialność spoczywającą na osobach odpowiadają-
cych za politykę informacyjną – zauważa Monika Simpson.
Jednak wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów to za mało, 
by móc liczyć na sukces oferty. - Stanowią one niewielki procent 
aktywności podejmowanych podczas kampanii – twierdzi Agnieszka 
Kwaczyńska z Mid-Cap Focus.

Jarosław Kryzysogenny
Rynek finansowy, jak żaden inny, jest wrażliwy na wszelkie negatywne 
informacje, dlatego spółka musi przygotować się na sytuacje kryzysowe. 
- Podczas ofert publicznych spotykaliśmy się np. z przykładami tzw. czar-
nego PR - mówi Dorota Chrzanowska, Prezes Zarządu Agencji Support. 
Polegały one na publikowaniu, w czasie oferty, niekorzystnych dla spółki 
raportów czy informacji, które nie miały żadnego oparcia w rzeczywisto-
ści. Z analizy informacji pojawiających się w mediach wynika, że najczęś-
ciej informacje o giełdowym czarnym PR pojawiają się w kontekście osoby 
Jarosława Supłacza. Najbardziej znane zarzuty są związane z debiutem 
spółki Hoop S.A. przed trzema laty. Supłacz, podający się za niezależnego 
analityka, zamieścił płatne ogłoszenie w Rzeczpospolitej, gdzie zareko-
mendował swoją stronę internetową. Opublikował na niej raport „Oferta 
Hoop SA - bajka z morałem”, w którym przedstawił spółkę w bardzo nie-
korzystnym świetle. Wartość księgowa akcji Hoop S.A. wyceniona została 
w raporcie na 4,6 zł, podczas gdy sama spółka zamierzała wyemitować 
swoje akcje w cenie z przedziału 23 – 29 zł. W rezultacie, z planowanych 
5 mln akcji, spółka sprzedała tylko 3 mln po cenie 21 zł za walor.

Ofiarami konkurencji na rynku padły ostatnio 
spółki Grupa Famur i Action, które także musiały 
bronić się przed nieuzasadnionymi zarzutami. 
Prawo wydaje się być bezsilne. Choć od paź-
dziernika 2006 roku za wprowadzenie w błąd 
w sprawach związanych z papierami wartościo-
wymi grozi grzywna do 200 tys. zł, to jednak, 

jak podaje „Rzeczpospolita”, jeszcze nikt nie 
został ukarany za tego typu działania. 
Zdaniem Doroty Chrzanowskiej najlep-
szym sposobem, by zneutralizować skutki 
ataków  jest zdobycie wiarygodności i 
zaufania mediów oraz inwestorów, poprzez 
prowadzenie rzetelnej i otwartej polityki 
informacyjnej. 

Ewaluacja
Eliza Misiecka z agencji Genesis PR uważa, że 
jednym z kryteriów oceny skuteczności kam-
panii informacyjnej jest sukces samej oferty, 
czyli między innymi wielkość nadsubskrypcji. 
W przypadku Gino Rossi zapisy na akcje wśród 
inwestorów indywidualnych były dziesięciokrot-
nie większe niż dostępna liczba. Spółka licząca 
na pozyskanie pomiędzy 30 – 39 mln zł sprze-
dała je po maksymalnej cenie emisyjnej uzy-
skując 36 mln zł. Sukces emisji oprócz kapitału 
dla spółki miał także inny skutek. Zarząd Gino 
Rossi przedłużył współpracę z agencją Support, 
która odpowiada do teraz za relacje inwestor-
skie spółki.

Ojcowie sukcesu
Kampania związana z publiczną ofertą jest bar-
dzo intensywnym okresem wymagającym pracy 
wielu osób. Przy kampanii Gino Rossi pracowało 
kilkunastu pracowników i stałych współpra-
cowników agencji. Ze względu na wagę działań 
informacyjnych towarzyszących ofercie przez 
cały okres kampanii osoby odpowiadające za 
projekt z ramienia agencji Support utrzymywały 
stały kontakt z zarządem Gino Rossi, przedsta-
wicielami oferującego akcje Domu Maklerskiego 
IDMSA oraz doradcy finansowego Ernst&Young. 
W kwestiach wizerunkowych agencja Support 
ściśle współpracowała także z PR managerem 
Gino Rossi. 
Michał Wierzchowski z CC Group twier-
dzi jednak, że w większości przypadków rola 
wewnętrznych służb piarowskich debiutanta nie 
jest znacząca. - Służby te nie są najczęściej przy-
gotowane do skutecznego prowadzenia działań 
związanych z emisją akcji – podsumowuje Wierz-
chowski. Dlatego jego zdaniem całość działań 
PR/IR wspierających debiut powinna pozostać w 
rękach wyspecjalizowanych w tym agencji.

Adrian Łaźniewski 
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