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17 spółek z solidnymi fundamentami, 
które wciąż pozostają niedocenione 
przez fundusze 

 

Rozważając kupno spółki, warto spojrzeć na jej akcjonariat, a w szczególności czy są w nim fundusze 
inwestycyjne. Inwestorzy instytucjonalni mają stabilizujący wpływ na kurs akcji i zwiększają pewność 
inwestycji. Czy są na giełdzie solidne finansowo i rosnące spółki, które jeszcze nie zostały docenione przez 
fundusze? Sprawdziliśmy to i znaleźliśmy 17 walorów, którymi, naszym zdaniem, mogą w przyszłości 
zainteresować się inwestorzy instytucjonalni. 

Akcjonariat spółki ma znaczenie 
Sam fakt zainteresowania się funduszy spółką na tyle, by kupić znaczący pakiet jej akcji jest istotny dla 
inwestorów indywidualnych. Oznacza to, że instytucja zajmująca się zawodowo inwestowaniem dokonała 
analizy biznesu przedsiębiorstwa i uznała go za interesujący, wiarygodny i w wielu przypadkach z 
perspektywami wzrostu. Takie spółki mają też pokrycie analityczne i w wielu przypadkach są dostępne dla 
nich rekomendacje. 

Gdy spółka staje się z czasem coraz bardziej atrakcyjna, fundusze inwestycyjne starają się zwiększać w niej 
zaangażowanie. Możemy wtedy liczyć na wzrost kursu wynikający z rosnącego zainteresowania inwestorów 
instytucjonalnych. Dlatego też, z punktu widzenia inwestora indywidualnego, nie jest dobrze jak fundusze i 
główni właściciele stanowią praktycznie cały akcjonariat, gdyż efekt wzrostu może wtedy nie wystąpić z 
odpowiednią siłą. 

Dlatego też najciekawsze są spółki, w których fundusze już są obecne, ale nie obejmują jeszcze dużego 
procentu akcji oraz free float na rynku jest jeszcze w miarę duży. Przeszukaliśmy więc rynek pod kątem 
spółek z udziałem funduszy nie przekraczającym 30%, ale też nie mniejszym od 10%. Okazuje się, że takich 
spółek jest całkiem sporo – ponad 100. 

Rosnące spółki z solidnymi fundamentami 
Aby fundusze w ogóle rozważały zwiększanie udziału w spółkach, muszą mieć one szansę na dalszy wzrost. 
Takie spółki powinny mieć solidne podstawy finansowe i zwiększać przychody. 



Dodajmy więc kryteria fundamentalne: Pierwszym z nich będzie wzrost przychodów co najmniej dwa lata z 
rzędu i wykazywanie zysków. Ponadto: stabilność przepływów pieniężnych, czyli wartość wskaźnika bieżącej 
płynności powyżej 1,3; brak nadmiernego zadłużenia (poniżej 60% wysokości aktywów); oraz zobowiązania 
nie mogą przekraczać aktywów obrotowych. 

Dodatkowo kurs spółki nie może być w trendzie spadkowym – w ten sposób eliminujemy inwestycje, które z 
jakichś przyczyn nie mają siły wzrostu na rosnącym rynku. 

17 rosnących spółek z solidnymi fundamentami 
W ten sposób ograniczyliśmy liczbę spółek do 17. Zebraliśmy je w Tabeli 1: 

Spółka  Procentowy udział w akcjonariacie funduszy inwestyc yjnych  Od tylu lat spółka 
zwiększa regularnie 
przychody 

11BIT (11B) 22,34% Co najmniej od 5 lat 

LPP (LPP) 29,63% Co najmniej od 5 lat 

MERCATOR 
(MRC) 

17,08% Co najmniej od 5 lat 

EUROTEL 
(ETL) 

17,64% Co najmniej od 5 lat 

AILLERON 
(ALL) 

14,73% Co najmniej od 5 lat 

LIVECHAT 
(LVC) 

23,54% Co najmniej od 5 lat 

MANGATA 
(MGT) 

28,71% Co najmniej od 5 lat 

SEKO (SEK) 22,71% Co najmniej od 5 lat 

MFO (MFO) 21,24% Co najmniej od 5 lat 

K2INTERNT 
(K2I) 

16,09% Od czterech lat 

ODLEWNIE 
(ODL) 

13,38% Od czterech lat 



TOYA (TOA) 15,93% Od czterech lat 

MCLOGIC 
(MCL) 

15,52% Od trzech lat 

LENA (LEN) 22,27% Od trzech lat 

WAWEL 
(WWL) 

27,40% Od dwóch lat 

AMBRA 
(AMB) 

21,76% Od dwóch lat 

LENTEX 
(LTX) 

25,97% Od dwóch lat 

Tabela 1. Spółki z niskim udziałem funduszy w akcjonariacie i spełniające wybrane kryteria 
fundamentalne. 

Są to walory rentowne, ze stabilnymi fundamentami, które zwiększają przychody. Dodatkowo w ich 
akcjonariacie są fundusze inwestycyjne, ale wciąż jest miejsce na zwiększenie ich zaangażowania. 

Kryteria udziału funduszy i finansowe, potrzebne do znalezienia się w powyższej tabeli, spełniają też trzy 
spółki deweloperskie: Lokum (LKD), Dom Development (DOM) oraz Ronson (RON). Lecz ich free float na 
giełdzie jest obecnie bardzo niski, co ogranicza możliwość wejścia nowych funduszy do akcjonariatu, choć nie 
wyklucza to potencjału wzrostu ich kursu. 

 
 
 

 


