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Adam Kiciński,

2077, którego premiera zaplanowana jest na listopad
tego roku. W ślady CD Projektu podążają następni polscy producenci gier: coraz większe znaczenie na GPW
mają PlayWay, Ten Square Games oraz 11 bit studios.
Zauważalnie wzrasta ich kapitalizacja oraz wycena ich
menadżerów.
W spółkach notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych często
dochodzi do zmian kluczowych menadżerów.
W badanym okresie
w podmiotach zaliczonych do WIG20 oraz
mWIG40 mieliśmy do
czynienia z kilkunastoma takimi wydarzeniami. Jest to w dużej
mierze efekt polityki
personalnej w kontrolowanych przez Skarb
Państwa
spółkach,
głównie z sektora energetycznego.
Większość ruchów personalnych na zagranicznych
rynkach jest związana z generowanymi przez spółki
wynikami finansowymi bądź sytuacjami kryzysowymi.
Jednym z takich przypadków jest wydarzenie z grudnia
2019 roku, kiedy to został zwolniony prezes Boeinga Dennis Muilenburg. Było to bezpośrednie następstwo
dwóch katastrof samolotów typu 737, MAX w których
zginęło 346 osób. Do pierwszej doszło w październiku
2018 roku u wybrzeży Indonezji, do drugiej w 2019
roku w Etiopii. W wypadkach tych zginęło łącznie 346
osób. W połowie grudnia po naciskach amerykańskiej
Federalnej Agencji Lotnictwa (FAA) Boeing zawiesił
produkcję samolotów B737 MAX. Mając to na względzie sama decyzja nie była już zaskoczeniem, tym
niemniej kurs akcji spółki w ciągu dwóch następnych
dni spadł o ponad 2%, co w przypadku tego podmiotu
oznaczało ponad 4 mld USD. Należy jednak podkreślić,
że odchodzący Dennis Muilenburg przepracował w zarządzanej przez siebie korporacji 35 lat, swoją karierę
zaczynając od funkcji stażysty w 1985 r.

kierujący spółką CD Projekt, jest najbardziej wartościowym prezesem spółki giełdowej w 2020 r. Tym samym zakończyła się 3-letnia dominacja w zestawieniu
Zbigniewa Jagiełły, prezesa PKO BP. Odwołanie Adama Kicińskiego spowodowałoby (hipotetycznie, wg

przyjętej metodologii) obniżenie wartości spółki, którą zarządza, o ponad 1 mld złotych, co oznacza 2,79%
wyceny CD Projekt. Jego wartość w stosunku do roku
2019 jest wyższa o 571 mln zł. To efekt zarówno wzrostu giełdowego kursu spółki, jak i poprawy wyników
finansowych.
W ostatnich latach na warszawskiej giełdzie pojawiło się wiele spółek zajmujących się nowoczesnymi
technologiami. W szczególności jest to okres intensywnego rozkwitu branży gamingowej, która stała się
jednym z najważniejszych i najbardziej dynamicznie
rosnących sektorów na warszawskim parkiecie. W dużej mierze jest to zasługa największej notowanej firmy
z tej branży - CD Projektu - i jego menadżera - Adama
Kicińskiego. Funkcję prezesa pełni w tej firmie już od
dziesięciu lat. Pod jego rządami spółka została globalnie rozpoznawalną marką i święci międzynarodowe
triumfy. Najlepszym tego dowodem jest ogromne zainteresowanie ich najnowszym produktem – Cyberpunk
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Tabela 1. Ranking „Wycena polskich menadżerów TOP 30 edycja 2020”
L.p.

Imię i nazwisko, Spółka

Wycena Prezesa

1.

Adam Kiciński - CD Projekt

1 047 755 003 zł

2.

Zbigniew Jagiełło - PKO BP

388 812 826 zł

3.

Daniel Obajtek - PKN Orlen

253 667 363 zł

4.

Mirosław Błaszczyk - Cyfrowy Polsat

244 633 523 zł

5.

Brunon Bartkiewicz - ING Bank Śląski

226 435 688 zł

6.

Michał Gajewski - Santander Bank Polska

214 793 440 zł

7.

Marcin Chludziński - KGHM

209 481 888 zł

8.

Marek Piechocki - LPP

145 386 774 zł

9.

Cezary Stypułkowski - MBANK

134 233 237 zł

10.

Adam Góral - Asseco Poland

131 853 467 zł

11.

Jean Harion - Play Communications

130 643 656 zł

12.

Przemysław Gdański - BNP Paribas

121 791 478 zł

13.

Dariusz Blocher - Budimex

118 632 093 zł

14.

Dariusz Mańko - Grupa Kęty

102 512 823 zł

15.

Krzysztof Kostowski - PlayWay

90 137 283 zł

16.

Mark Chandler - AmRest

75 369 212 zł

17.

Andriej Verewski - Kernel

68 191 533 zł

18.

Sławomir Sikora - Bank Citi Handlowy

67 913 491 zł

19.

Joao Jorge - Bank Millennium

55 018 076 zł

20.

Maciej Oleksowicz - Inter Cars

54 701 022 zł

21.

Piotr Jeleński - Asseco South Eastern Europe

51 434 094 zł

22.

Luis Amaral - Eurocash

48 633 874 zł

23.

Piotr Sucharski - Neuca

48 466 612 zł

24.

Wojciech Wardacki - Grupa Azoty

45 931 907 zł

25.

Omar Arnaout - X-Trade Brokers

42 839 839 zł

26.

Jarosław Szanajca - Dom Development

42 701 008 zł

27.

Mariusz Ciepły - Livechat Software

41 934 786 zł

28.

Janusz Filipiak - Comarch

41 023 398 zł

29.

Nicklas Lindberg - Echo Investment

33 207 787 zł

30.

Jacek Świderski - Wirtualna Polska

32 540 258 zł

dzie. Ogromne spadki dotknęły również innych reprezentantów sektora bankowego (Michał Gajewski - 556 mln zł,
Brunon Bartkiewicz - 351 mln zł). Drastyczne spadki wyceny prezesów z tego sektora są spowodowane kłopotami
w całej branży.
Trzecie miejsce w zestawieniu zajął Daniel Obajtek.
Wycena jego wartości obniżyła się o ponad połowę (o 317
mln zł). W tym przypadku kapitalizacja spółki jest również kluczowa. Polska firma została w tym roku mocno
przeceniona, podobnie jak jej zagraniczni konkurenci.

Zwycięzca tegorocznego rankingu - Adam Kiciński
- zdystansował pozostałych menadżerów. Został wyceniony na 1,05 mld złotych, co jest ponad dwukrotnie
większą kwotą niż wycena drugiego w zestawieniu bankiera, Zbigniewa Jagiełły. Prezes CD Projekt odnotował
największy przyrost wartości (+571 mln złotych). Jednak najbardziej spektakularną zmianę można zauważyć u zeszłorocznego zwycięzcy - wycena Zbigniewa
Jagiełły spadła aż o 880 mln złotych, na co wpływ miała
przede wszystkim duża przecena akcji PKO BP na gieł-
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Tuż za podium uplasował się nienotowany wcześniej w rankingu prezes Cyfrowego Polsatu – Mirosław Błaszczyk. Pierwszy raz w zestawieniu pojawił się
również Marcin Chludziński z KGHM. W poprzedniej
edycji ich staż w roli prezesa był zbyt krótki, aby zostali
sklasyfikowani w naszym Raporcie. Do pierwszej dziesiątki awansował Adam Góral z Asseco Poland. Co ciekawe, wycena jego wartości, w porównaniu z poprzednią edycją, niewiele się zmieniła (+8 mln zł).
Wycena wszystkich menadżerów z pierwszej dziesiątki to nieco powyżej 3 mld złotych. W porównaniu z
poprzednim rokiem jest to o ponad połowę mniej (6,3
mld złotych). Jedną z przyczyn jest na pewno niższa kapitalizacja spółek giełdowych. Duże znaczenie jednak
mają również zmiany prezesów na przestrzeni ostatniego roku. Nowi menadżerowie piastują swoje funkcje
zbyt krótko, aby możliwa była ich rzetelna wycena.

Wycena polskich menadżerów 2020
wg podziału na branże
dystrybucja 1%
telekomunikacja 3%
budownictwo 4%
przemysł lekki 6%
surowce 5%
przemysł
ciężki 10%

usługi 11%
bankowość 27%

Tabela 2. Wycena polskich menadżerów TOP 30
edycja 2020 – branże
Branża

1 541

bankowość

1 232

usługi

488

przemysł ciężki

443

surowce

214

przemysł lekki

289

budownictwo

196

telekomunikacja

133

dystrybucja

przestrzeni ostatniego roku tradycyjne branże (jak
bankowość) zostały dotknięte spowolnieniem gospodarczym oraz pandemią COVID-19, zaś sami bankierzy często sygnalizują przeregulowanie sektora, co nie
pozostaje bez wpływu na ich wyniki. Dodatkowe obostrzenia wprowadzone w związku z kryzysem mogą pogłębić trend spadkowy dla sektora.
W ostatnim roku wycena wartości kluczowego menadżera zarządzającego spółką względem kapitalizacji
wyhamowała wzrost. Wskaźnik pozostał na zbliżonym
poziomie, notując nieznaczny spadek (-0,13%). W tegorocznym Raporcie zmiana kapitalizacji spółki po odwołaniu dobrze postrzeganego prezesa wyniosła 3,07%.

Wartość w mln zł

nowe technologie

nowe technologie 33%

49

Spadek kapitalizacji polskich banków oraz intensywny rozwój nowych technologii spowodował zmianę
udziału sektorów w łącznym rankingu. Gaming wraz
z nowoczesnymi technologiami zdetronizował instytucje finansowe. Łączna wycena wartości prezesów
reprezentujących sektor nowych technologii to ponad
1,6 mld złotych, a bankowości 1,2 mld złotych. Trzecie
miejsce zajmują usługi z wyceną prawie 0,5 mld złotych.

Wartość prezesa jako % wartości Spółki

4%
3%
2%

W poprzednich latach można było odnotować intensywny rozwój nowoczesnych spółek technologicznych.
Inwestorzy coraz chętniej wybierają je do swojego portfela. Skutkiem takich działań są zmiany w głównych
indeksach giełdowych na warszawskim parkiecie. Na

1%
0%
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2017
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2019

2020

1.

SUBRANKING – DYNAMIKA
WZROSTU KURSU AKCJI

Zwycięzcami tego subrankingu zostały dwie spółki,
które mocno skorzystały na pandemii COVID-19. Największy wzrost kursu akcji zanotowała spółka Mercator
Medical, producent rękawic medycznych i dystrybutor
materiałów medycznych jednorazowego użytku. Drugie miejsce zajął BIOMED-LUBLIN – spółka pracująca
nad szczepionką przeciw wirusowi. Obie znalazły się
w raporcie po raz pierwszy, w tym roku zostały włączone do najważniejszych indeksów GPW. W zestawieniu
aż 7 podmiotów to spółki z sektora nowych technologii

Najwyższą dynamikę kursu odnotował Mercator
Medical pod wodzą Wiesława Żyznowskiego, druga pozycja to BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic
i Szczepionek z Marcinem Pirógiem na czele. Miejsce
trzecie przypada DataWalk, zarządzanej przez Pawła
Wieczyńskiego.

Tabela 3. TOP 10 Subranking - dynamika wzrostu kursu akcji
L.p.

Zmiana kursu
01.07.2018-30.06.2019 (%)

Spółka

Nazwisko

Imię

1.

Mercator Medical

Żyznowski

Wiesław

1030%

2.

Biomed-Lublin

Piróg

Marcin

570%

3.

DataWalk

Wieczyński

Paweł

272%

4.

X-Trade Brokers

Arnaout

Omar

245%

5.

PlayWay

Kostowski

Krzysztof

167%

6.

Asseco South
Eastern Europe

Jeleński

Piotr

137%

7.

Livechat Software

Ciepły

Mariusz

100%

8.

CD Projekt

Kiciński

Adam

82%

9.

Neuca

Sucharski

Piotr

72%

10.

Budimex

Blocher

Dariusz

59%

Tabela 4. TOP 3 spółki subrankingu - dynamika wzrostu kursu akcji
Mercator Medical

Biomed-Lublin

DataWalk

Mercator Medical Zajmuje

Biomed-Lublin zajmuje się

DataWalk jest Spółką technolo-

się produkcją oraz dystry-

wytwarzaniem preparatów

giczną, która stworzyła platformę

bucją jednorazowych mate-

leczniczych.

Rozpoczę-

analityczną dla dużych baz da-

riałów medycznych. Spółka

cie prac nad szczepion-

nych. Produkt pozwala zwięk-

zanotowała ogromny wzrost

ką przeciwko COVID-19

szyć efektywność i zoptymalizo-

zainteresowania

przyczyniło się do nagłego

wać procesy działania. Narzędzia

mi ze względu na panującą

wzrostu

wykorzystywane są w sektorach

od początku roku pandemię

inwestorów i przełożyło się

finansowym

COVID-19. Na skutek tych

na niecodzienny skok kur-

wym. Ponadto DataWalk tworzy

wydarzeń zaczęła osiągać

su akcji.

rozwiązania IT dla instytucji pań-

produkta-

zainteresowania

wyśmienite wyniki finanso-

stwowych.

we.
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i

ubezpieczenio-

DA wzrosła o ponad 4 tys. procent. Na podium znalazły się jeszcze: Mercator Medical, kierowany przez
Wiesława Żyznowskiego oraz PlayWay z prezesem
Krzysztofem Kostowskim. Tak jak w przypadku dynamiki kursu akcji, również w tej kategorii wpływ miała
pandemia COVID-19. Można również zauważyć podtrzymanie trendów wzrostowych w sektorze gamingu
(PlayWay, 11 bit studios, CD Projekt). W porównaniu do poprzedniej edycji zdecydowanie mniej spółek
z rankingu zanotowało spadek wyniku EBITDA. Było
to tylko 6 podmiotów (w 2019 r. – 18 spółek). Pomimo
wysokiego wzrostu wyniku EBITDA dwie spółki z rankingu nie znalazły się w czołówce. Są to: Biomed-Lublin
oraz DataWalk. Spółka z Lublina zanotowała w zeszłym
roku ujemną EBITDA, również ujemny pozostaje wy-

(Biomed-Lublin, DataWalk, X-Trade Brokers, PlayWay,
Asseco South Eastern Europe, Livechat Software, CD
Projekt), co pokazuje wyraźnie sentymenty inwestorów
na warszawskiej giełdzie.

2.

SUBRANKING – DYNAMIKA
WZROSTU EBITDA

W tym zestawieniu (dynamika EBITDA liczona
w porównaniu do LTM dla drugiego kwartału 2019 r.
vs LTM dla drugiego kwartału 2020 r.) zwycięzcą została spółka X-Trade Brokers, na czele której stoi Omar
Arnaout. XTB zanotowała wyjątkowo duży skok w tej
kategorii – w porównaniu do poprzedniego roku EBIT-

Tabela 5. TOP 10 – Subranking – dynamika wzrostu EBITDA
L.p.

Zmiana EBITDA
2020Q2/2019Q2 (%)

Spółka

Nazwisko

Imię

1.

X-Trade Brokers

Arnaout

Omar

4054%

2.

Mercator Medical

Żyznowski

Wiesław

1122%

3.

PlayWay

Kostowski

Krzysztof

137%

4.

11 bit studios

Miechowski

Grzegorz

129%

5.

CD Projekt

Kiciński

Adam

121%

6.

Asseco South
Eastern Europe

Jeleński

Piotr

45%

7.

Comarch

Filipiak

Janusz

38%

8.

Eurocash

Amaral

Luis

32%

9.

Echo Investment

Lindberg

Nicklas

30%

10.

Livechat Software

Ciepły

Mariusz

28%

Tabela 6. TOP 3 spółki subrankingu – dynamika wzrostu EBITDA
X-Trade Brokers

Mercator Medical

PlayWay

X-Trade Brokers dome ma-

Mercator Medical Zajmuje

PlayWay Specjalizuje się w two-

klerski oferujący nowoczesne

się produkcją oraz dys-

rzeniu różnego rodzaju symulato-

rozwiązania technologiczne

trybucją

jednorazowych

rów, od farmy poprzez remonty

w obrocie instrumentami fi-

materiałów

medycznych.

domów. Jest również wydawcą

nansowymi. Spółka wyko-

Spółka zanotowała ogrom-

wielu gier na różne platformy, od

rzystała zwiększone zainte-

ny wzrost zainteresowania

PC po konsole, na grach mobil-

resowanie
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X-Trade Brokers

Mercator Medical

PlayWay

produktami giełdowymi wy-

produktami

względu

nych kończąc. Niewątpliwy suk-

nikające z kryzysu COVID-19

na panującą od początku

ces i wzrost kursu w badanym

i przyciągnęła do siebie wielu

roku pandemię COVID-19.

okresie Grupa zawdzięcza suk-

nowych klientów.

Na skutek tych wydarzeń

cesowi gier Train Station Reno-

zaczęła osiągać doskonałe

vation, Drug Dealer Simulator czy

wyniki finansowe.

House Flipper.

3.

ze

SUBRANKING – KOMPETENCJE MENADŻERSKIE

SULTING (10 osób). Skala ocen zawiera się w przedziale 1-10, gdzie 1 oznacza bardzo niskie kompetencje,
a 10 oznacza menadżera kompletnego. W naszym rankingu żaden z prezesów nie otrzymał noty niższej niż
5. Trzy osoby otrzymały najwyższą notę, również trzy
otrzymały notę na poziomie 5.

Na ostateczny wynik kompetencji menadżerskich miały wpływ nagrody i wyróżnienia oraz spostrzeżenia
i oceny konsultantów współpracujących z Martis CON-

Tabela 7. TOP 10 – Subranking – dynamika wzrostu EBITDA
L.p.

Ocena kompetencji
menadżerskich

Spółka

Nazwisko

Imię

1.

CD Projekt

Kiciński

Adam

10

2.

Asseco Poland

Góral

Adam

10

3.

PlayWay

Kostowski

Krzysztof

10

4.

Comarch

Filipiak

Janusz

9

5.

Livechat Software

Ciepły

Mariusz

9

6.

Dom Development

Szanajca

Jarosław

9

7.

11 bit studios

Miechowski

Grzegorz

9

8.

Grupa Kęty

Mańko

Dariusz

9

9.

PKO BP

Jagiełło

Zbigniew

9

10.

Asseco South
Eastern Europe

Jeleński

Piotr
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Sylwetki najwyżej ocenianych menadżerów (którym przyznano 10 punktów) przybliżamy poniżej.
ADAM KICIŃSKI – CD Projekt
Z CD Projektem związany od początku jego istnienia. W latach 1999-2004
był dyrektorem handlowym spółki. W roku 2006 został prezesem CD Projekt RED. Do Zarządu dołączył w roku 2009. Rok później został wybrany
jej prezesem. W I połowie 2020 r. kierowana przez niego spółka została najbardziej wartościową spółką na warszawskiej giełdzie pod względem kapitalizacji.
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KRZYSZTOF KOSTOWSKI – PlayWay
Założyciel i Prezes Zarządu spółki PlayWay. Z branżą gier jest związany
od 25 lat. Rozpoczynał swoją karierę od handlu na giełdzie komputerowej
w Warszawie. Stworzył spółkę PLAY, która stała się jednym z największych
dystrybutorów gier w Polsce. W 2011 r. powstał PlayWay. Nie jest jedynym
podmiotem grupy notowanym na GPW. Kilka zależnych spółek z grupy jest
również obecna na warszawskiej giełdzie, a kolejne planują swoje debiuty.

ADAM GÓRAL – Asseco Poland
Założyciel i Prezes Zarządu Asseco Poland. Od 1991 r. rozwijał COMP
Rzeszów, który po wprowadzeniu na Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie, jako Asseco Poland stał się liderem rozwoju Grupy Asseco
na rynkach międzynarodowych. Sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Asseco International, Asseco Central Europe, Asseco South
Eastern Europe, Asseco Western Europe, Asseco Data Systems, Novum
oraz Gdyńskiego Klubu Koszykówki ARKA, a także Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w Asseco Business Solutions

4.

RANKING OSTATECZNY

Way (28,5 pkt), drugie miejsce przypadło Wiesławowi
Żyznowskiemu (pierwszy raz w rankingu) z Mercator
Medical (27,8 pkt), trzecie miejsce zajął Omar Arnaout
(również pierwszy raz) z X-Trade Brokers (27,2 pkt).
Poza podium uplasował się zwycięzca całego rankingu
Adam Kiciński z CD Projekt (27,2 pkt) oraz kolejny debiutant w zestawieniu – Piotr Jeleński z Asseco South
Eastern Europe (25,5 pkt).

(suma punktów z subrankingów: dynamika wzrostu kursu akcji, dynamika
wzrostu EBITDA, kompetencje menadżerskie)
Biorąc pod uwagę wyniki trzech analizowanych kategorii, zwycięzcą rankingu na najlepszego menadżera,
drugi rok z rzędu został Krzysztof Kotowski z Play-

Tabela 8.Ranking prezesów pod względem liczby uzyskanych punktów w trzech subrankingach (dynamika
wzrostu kursu akcji, dynamika wzrostu EBITDA, kompetencje menadżerskie)
L.p.

Spółka

Nazwisko

Imię

Suma punktów trzech
subrankingów

1.

PlayWay

Kostowski

Krzysztof

28,5

2.

Mercator Medical

Żyznowski

Wiesław

27,8

3.

X-Trade Brokers

Arnaout

Omar

27,2

4.

CD Projekt

Kiciński

Adam

27,2

5.

Asseco South Eastern
Europe

Jeleński

Piotr

25,5

6.

11 bit studios

Miechowski

Grzegorz

25,5

7.

Livechat Software

Ciepły

Mariusz

25,3
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L.p.

Spółka

Suma punktów trzech
subrankingów

Nazwisko

Imię

Mańko

Dariusz

24,0

8.

Grupa Kęty

9.

Asseco Poland

Góral

Adam

23,8

10.

Comarch

Filipiak

Janusz

23,7

11.

Neuca

Sucharski

Piotr

21,5

12.

Budimex

Blocher

Dariusz

21,5

13.

Echo Investment

Lindberg

Nicklas

21,2

14.

Eurocash

Amaral

Luis

20,0

15.

Kernel

Verewski

Andriej

19,3

16.

Amica

Rutkowski

Jacek

18,8

17.

Inter Cars

Oleksowicz

Maciej

18,2

18.

Dom Development

Szanajca

Jarosław

18,0

19.

GPW

Dietl

Marek

17,5

20.

BNP Paribas

Gdański

Przemysław

17,0

21.

Play Communications

Harion

Jean

16,8

22.

DataWalk

Wieczyński

Paweł

16,5

23.

Celon Pharma

Wieczorek

Maciej

16,5

24.

Wirtualna Polska

Świderski

Jacek

16,3

25.

Biomed-Lublin

Piróg

Marcin

16,0

26.

Grupa Azoty

Wardacki

Wojciech

15,0

27.

Bank Millennium

Jorge

Joao

15,0

28.

AmRest

Chandler

Mark

15,0

29.

Cyfrowy Polsat

Błaszczyk

Mirosław

14,5

30.

mBank

Stypułkowski

Cezary

13,7

5.

wyniki prezentujemy na poniższym wykresie. Warto
również dodać, iż zwycięzca rankingu na najlepszego
menadżera – Krzysztof Kostowski z PlayWay - znalazł
się dopiero na 15. miejscu w zestawieniu, gdyż niższa
kapitalizacja giełdowa jego firmy nie pozwoliła na walkę o zwycięstwo. Warto zwrócić uwagę na fakt, że pomimo mniejszego udziału procentowego w kapitalizacji
spółki, nadal wysoko plasują się przedstawiciele sektora
bankowości. Pomimo słabszych wyników kapitalizacja
instytucji finansowych pozostaje na wysokim poziomie.

KAPITALIZACJA

Ostatni ranking miał na celu wskazać nominalną wartość każdego z analizowanych menadżerów. Wynik
z trzech kategorii został dostosowany do kapitalizacji
poszczególnych podmiotów. Wycena giełdowa spółek znacząco zmieniła wygląd czołówki zestawienia.
Po uwzględnieniu kapitalizacji z czołowej „10” zostało tylko dwóch prezesów, są to: Adam Kiciński z CD
Projekt oraz Adam Góral z Asseco Poland. Ostateczne
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Jacek Świderski

Wirtualna Polska

32 540 258 zł

Nicklas Linnberg

Echo Investment

33 207 787 zł

Janusz Filipiak

Comarch

41 023 398 zł

Mariusz Ciepły

Livechat Software

41 934 786 zł

Omar Arnout

X-Trade Brokers

42 701 008 zł

Jarosław Szanajca

Dom Development

42 839 839 zł

Wojchech Wardacki

Grupa Azoty

45 931 907 zł

Piotr Sucharski

Neuca

48 466 612 zł

Luis Amaral

Eurocash

48 633 874 zł

Piotr Jeleński

Asecco South Eastern Europe

51 434 094 zł

Maciej Oleksowicz

Inter Cars

54 701 022 zł

Joao Jorge

Bank Millenium

55 018 076 zł

Andriej Verewski

Kernel

67 913 491 zł

Sławomir Sikora

Bank City Handlowy

68 191 533 zł

Mark Chandler

AmRest

75 369 212 zł

Krzysztow Kostowski

Play Way

90 137 283 zł

Dariusz Mańko

Grupa Kęty

102 512 823 zł

Dariusz Blocher

Budimex

118 632 093 zł

Przemysław Gdański

BNP Paribas

121 791 478 zł

Jean Harion

Play Communication

130 643 656 zł

Adam Góral

Asseco Poland

131 853 467 zł

Cezary Stypułkowski

mBank

134 233 237 zł

Marek Piechocki

LPP

145 386 774 zł

Marcin Chludziński

KGHM

209 481 888 zł

Michał Gajewski

Santander Bank Polska

214 793 440 zł

Brunon Bartkiewicz

ING Bank Polski

226 435 688 zł

Mirosław Błaszczyk

Cyfrowy Polsat

244 633 523 zł

Daniel Obajtek

PKN Orlen

253 667 363 zł

Zbigniew Jagiełło

PKO BP

388 812 826 zł

Adam Kiciński

CD Projekt

1 047 755 003 zł

Tabela 9. Miejsca w poszczególnych latach
L.p

Spółka

Nazwisko

Imię

2020

2019

2018

2017

1.

CD Projekt

Kiciński

Adam

1

8

9

12

2.

PKO BP

Jagiełło

Zbigniew

2

1

1

1

3.
4.

PKN Orlen

Obajtek

Daniel

3

5

-

Cyfrowy Polsat

Błaszczyk

Mirosław

4

-

-

5.

ING Bank Śląski

Bartkiewicz

Brunon

5

4

6

6.

Santander Bank Polska

Gajewski

Michał

6

3

2

7.

KGHM

Chludziński

Marcin

7

-

-

8.

LPP

Piechocki

Marek

8

11

7

9.

mBank

Stypułkowski

Cezary

9

10

8

5

10.

Asseco Poland

Góral

Adam

10

17

17

22

13

3

z PEKAO, Piotra Woźniaka z PGNiG oraz Szymona
Piducha z Dino Polska. Żaden z nich nie steruje już
wspomnianymi spółkami. Do czołówki dołączyli nienotowani wcześniej: Mirosław Błaszczyk z Cyfrowego
Polsatu i Marcin Chludziński z KGHM oraz Adam Góral z Asseco Poland, który awansował z dalszej pozycji.

Najważniejsza ze zmian w pierwszej dziesiątce rankingu to oczywiście nowy lider. Po długoletniej hegemonii
Zbigniewa Jagiełły z PKO BP przyszedł czas na przedstawiciela gamingu – Adama Kicińskiego z CD Projekt.
W porównaniu z rokiem poprzednim w zestawieniach
brakuje: Pawła Surówki z PZU, Michała Krupińskiego

6.

ODWOŁANIA/REZYGNACJE

Tabela 10. Sylwetki prezesów spółek, którzy zostali odwołani bądź zrezygnowali ze sprawowania funkcji na
przestrzeni 1.01.2019-30.06.2020 (WIG20, mWIG40, obecni w poprzednim zestawieniu)

Mirosław Kowalik
był prezesem spółki ENEA od 2015 r. W dniu publikacji wyników rocznych w czerwcu 2020 r. niespodziewanie podał się do dymisji. Pod jego rządami Enea prezentowała solidne wyniki pomimo wyzwań związanych z inwestycją w
Ostrołęce oraz zamrożeniem cen energii. Jego rezygnacja nie spotkała się z negatywną reakcją rynku. W dniu odwołania cena akcji wzrosła o 1%. Jednak informacja o dymisji prezesa została opublikowana w dniu publikacji wyników
rocznych, co uniemożliwia zbadanie jej wpływu na kurs akcji.

Henryk Baranowski
pełnił funkcję prezesa PGE od marca 2016 r. do końca kadencji zarządu w 2020 r. Nie ubiegał się o to stanowisko
na kolejny okres. Rząd chciał wymusić na spółce wsparcie finansowe dla górnictwa. Prezes odmówił i zrezygnował
z ubiegania się o wybór w następnej kadencji. Publikacja tej informacji spowodowała spadek kursu akcji PGE o 3%.

Filip Grzegorczyk
zasiadał na stanowisku prezesa Tauronu od listopada 2016 r. Zakończył swoją kadencję i przegrał wybory na kolejny
okres. Prezes cieszył się poparciem związków zawodowych w spółce. Był współtwórcą nowej strategii Tauronu „Zielony Zwrot”. Decyzja o wyborze innego kandydata kosztowała spółkę 2% kapitalizacji giełdowej.

Szymon Piduch
prezesem Dino został w marcu 2010 r. Wcześniej przez 8 lat odpowiadał za finanse firmy, piastując stanowisko
dyrektora finansowego. Przez całą swoją karierę był związany z sektorem spożywczym, pracując na stanowiskach
kierowniczych w działach marketingu, kontrolingu i finansów. Zrezygnował z funkcji w maju 2020 r. i w lipcu został
członkiem Rady Nadzorczej. Mimo faktu pozostania w spółce, rynek zareagował mocno. W dwa dni Dino Polska
straciło 7% kapitalizacji.

Michał Krupiński
pełnił funkcję prezesa PEKAO od lipca 2017 r. do listopada 2019 r. PZU pod jego przewodnictwem przeprowadziła
nabycie udziałów w Banku Pekao S.A., budując największą w Europie Środkowo-Wschodniej grupę finansową. W
2017 r. został prezesem banku, zastępując Luigiego Lovaglio. Decyzja o rezygnacji z posady wpłynęła znacząco na
kurs akcji. W ciągu 2 dni po publikacji komunikatu kurs akcji spadł o 8%, zmniejszając kapitalizację o 2,1 mld zł.

Paweł Surówka
pełnił funkcję prezesa PZU od kwietnia 2017 r. do marca 2020 r. W trakcie jego kadencji nastąpiło przekształcenie
spółki w grupę w bankowo-ubezpieczeniową. Był twórcą nowej strategii PZU. Ze stanowiska zrezygnował po publikacji wyników rocznych z rekordowymi zyskami. Dymisja prezesa ze stanowiska nie przyniosła spadku kursu akcji.
Jednak wydarzenie miało miejsce dzień po ogromnych spadkach cen akcji spowodowanych przez panikę związaną
z COVID-19. Akcje PZU wzrosły o 1%, jednak cały rynek odbił o prawie 4% (indeks WIG)
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Grzegorz Pilch
został odwołany w maju 2020 r. Funkcję prezesa VRG pełnił od października 2009 r. Podczas jego rządów nastąpiło
połączenie Vistula Group S.A. ze spółką Bytom S.A. Odwołanie go ze stanowiska skutkowało spadkiem kursu akcji
o ok. 1%.

Mateusz Bonca
sprawował funkcję prezesa Grupy LOTOS od marca 2018 r., został odwołany w grudniu 2019 r. Wcześniej był wiceprezesem zarządu. W latach 2016-2018 kierował Pionem Strategii i Rozwoju, od marca 2018 r. częścią Ekonomiczno-Finansową. W dniu odwołania cena akcji spadła o 3%.

Piotr Woźniak
przejął stery w PGNiG w grudniu 2015 r. Zakończył pracę w spółce wraz z końcem 2019 r., kiedy skończyła się
kadencja zarządu. Wcześniej w latach 1999-2002 sprawował w spółce funkcję członka Rady Nadzorczej oraz wiceprezesa. W dniu odwołania kurs akcji obniżył się o 3%

Maciej Popowicz
założyciel i największy akcjonariusz Ten Square Games, zrezygnował z funkcji prezesa w maju 2020 r. Pozostał w
spółce i nadal zajmuje się jej strategią. Rynek przyjął tę informację pozytywnie i akcje spółki kontynuowały wzrost. W
dniu ogłoszenia decyzji cena wzrosła o 4%.

Dariusz Niedośpiał
sprawował funkcję prezesa Develii (dawniej LC Corp) od 2008 r. Podał się do dymisji w listopadzie 2019 r. Prowadził
spółkę w trakcie zmian własnościowych oraz zmiany nazwy i wizerunku firmy. Rynek praktycznie nie zareagował na
tę informację. W dwa dni po jej ogłoszeniu spółka straciła 0,4% kapitalizacji.

Thomas Kurzmann
przejął stery w Globe Trade Centre w 2014 r. Został odwołany przez Radę Nadzorczą spółki w czerwcu 2020 r.
Zmiana miała miejsce ze względu na zmiany w akcjonariacie spółki i była spodziewana. Dotychczasowy właściciel
większościowy sprzedał swój pakiet akcji. W dwa dni po ogłoszeniu decyzji kurs akcji wzrósł o 0,3%.

METODOLOGIA

nym dla uwzględnienia w badaniu było pełnienie przez
menadżera funkcji prezesa zarządu nie krócej niż od 1
kwietnia 2019 r. – początku II kwartału – do 30 czerwca
2020 r. – końca II kwartału 2020 r. Na końcową wycenę
menadżera wpływ miała także kapitalizacja kierowanej
przez niego spółki.

Model szacujący wartości menadżerów dla spółek został oparty o trzy czynniki: dynamikę kursu akcji oraz
EBITDA (dla banków zysk na działalności bankowej),
jak również ekspercką ocenę kompetencji menadżera. Analizie poddano prezesów największych spółek
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie wchodzących w skład indeksów WIG20
i mWIG40. Warto nadmienić, iż wartości odpowiadające menadżerom znajdują uzasadnienie w relacji do
przedsiębiorstw, którymi zarządzają. Należy również
zastrzec, iż obecny raport nie jest rekomendacją w żadnym tego słowa znaczeniu, czy próbą wyceny całej spółki. Podstawowym założeniem i warunkiem koniecz-

Istotną kwestią przy tworzeniu założeń do modelu było
przyjęcie punktu odniesienia. W celu jego wyznaczenia zebrano dane dotyczące zmian cen akcji odnotowanych w wyniku odwołania/rezygnacji ze stanowiska
sześciu prezesów największych spółek giełdowych (tabela nr 10), którzy cieszyli się dobrym postrzeganiem
rynku i wymiernymi, widocznymi efektami w kierowa-
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zaskoczeniu opublikowaną informacją, jakie następowało na następnej sesji, średni spadek wyniósł 3,07%.
Tak uzyskana wartość stanowi wstęp do wycenienia
wkładu menadżera dla zarządzanej przez siebie spółki.

niu przedsiębiorstwami. Pod uwagę brano wydarzenia
z ostatnich 5 lat. Uśredniony spadek walorów spółki
w wyniku publikacji informacji o odejściu menadżera
sięgnął 3,6%. Uwzględniając odreagowanie powstałe po

Tabela 11. Sylwetki prezesów spółek, którzy zostali odwołani bądź zrezygnowali ze sprawowania funkcji na
przestrzeni 1.01.2019-30.06.2020 (WIG20, mWIG40, obecni w poprzednim zestawieniu)

Daniel Ozon
został odwołany 11 czerwca 2019 r. w atmosferze walki pomiędzy związkami zawodowymi a Radą Nadzorczą JSW.
Pełnił obowiązki przez prawie półtora roku. Zostawił spółkę w bardzo dobrej sytuacji finansowej, czym zyskał sobie
przychylność m.in. związków. W kasie spółki znajdowało się ponad 3 mld zł. Ozon sprzeciwiał się przeznaczeniu tych
środków na wsparcie dla projektów niezwiązanych ze spółką. Z tego powodu, po trzech próbach odwołania stracił w
końcu posadę. Reakcja rynku była gwałtowna. Dwa dni po tej decyzji spółka straciła na wartości ponad 10%.

Michał Krupiński
pełnił funkcję prezesa PEKAO od lipca 2017 r. do listopada 2019 r. PZU pod jego przewodnictwem przeprowadziła
nabycie udziałów w Banku Pekao S.A., budując największą w Europie Środkowo-Wschodniej grupę finansowo-ubezpieczeniową. W 2017 r. został prezesem banku, zastępując Luigiego Lovaglio. Decyzja o rezygnacji z posady
wpłynęła znacząco na kurs akcji. W ciągu dwóch dni po publikacji komunikatu kurs akcji spadł o 7,63%, zmniejszając
kapitalizację o 2,1 mld zł.

Paweł Surówka
pełnił funkcję prezesa PZU od kwietnia 2017 r. do marca 2020 r. W trakcie jego kadencji nastąpiło przekształcenie
spółki w grupę w bankowo-ubezpieczeniową. Był twórcą nowej strategii PZU. Ze stanowiska zrezygnował po publikacji wyników rocznych z rekordowymi zyskami. Dymisja prezesa nie przyniosła spadku kursu akcji, jednak wydarzenie miało miejsce dzień po ogromnych spadkach cen akcji spowodowanych przez panikę związaną z COVID-19.
Akcje PZU wzrosły o 1%, jednak cały rynek odbił zdecydowanie bardziej o prawie 4% (indeks WIG)

Grzegorz Pilch
został odwołany w maju 2020 r. Funkcję prezesa VRG pełnił od października 2009 r. Podczas jego rządów nastąpiło
połączenie Vistula Group S.A. ze spółką Bytom S.A. Odwołanie go ze stanowiska skutkowało spadkiem kursu akcji
o ok. 1%.

Wojciech Sobieraj
był założycielem i prezesem zarządu w Alior Banku. Na koniec 2007 r. poinformował o zamiarze założenia nowego
banku. Uznawany za jednego z najlepszych polskich menadżerów (w trakcie zarządzania detaliczną częścią BPH
portfel banku prześcignął portfel Pekao). Po ogłoszeniu decyzji o odejściu z Aliora notowania spółki spadły o 5%.

Wojciech Jasiński
zaraz po wyborach w 2015 r. zrzekł się mandatu poselskiego i został prezesem PKN ORLEN. Funkcję tę pełnił od
grudnia 2015 r. do lutego 2018 r., kiedy to został odwołany ze stanowiska. Jego największym sukcesem było osiągnięcie porozumienia z władzami Litwy w sprawie rafinerii w Możejkach, które zakończyło wieloletni spór, w którym
Litwini sabotowali działalność rafinerii. Dzień po ogłoszeniu odwołania Wojciecha Jasińskiego kurs PKN ORLEN spadł
5,5%, a kapitalizacja koncernu skurczyła się o niemal 2,5 mld zł.
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3. Ocena kompetencji menadżerskich prezesa zarządu.
Przydzielono oceny w skali od 0 do 10. Pod uwagę
brano poziom doświadczenia menedżera, ocenę w
niezależnych rankingach branżowych, wykształcenie oraz sytuację w jakiej znajduje się spółka, którą
kieruje.

W kolejnym kroku dostosowano subrankingi zmiany
kursu akcji, EBITDA oraz kompetencji menadżerskich
tak, aby można było porównać między sobą wyniki
osiągnięte przez spółki prezesów w badanym okresie.
Charakterystykę przyjętych założeń prezentujemy poniżej:
1. Dynamika zmiany kursu akcji spółki w okresie
od początku III kwartału 2019 r., do końca II
kwartału 2020 r.

Maksymalna, możliwa do uzyskania w rankingu liczba
punktów wynosiła 30.
Przyjęto, że menadżerowie, których odejścia posłużyły
za podstawę do oszacowania wpływu na wycenę giełdową spółki (uwzględnieni w powyższej tabeli) stanowią punkt wyjściowy, a zatem średnia zmiana cen akcji
po ich odejściu bądź odwołaniu, stanowi maksymalną
możliwą liczbę punktów do uzyskania. W ten sposób
każdy 1 punkt w rankingu przekłada się na możliwość
przeceny spółki o 0,102% (średni spadek kursu w reakcji na odwołanie prezesa 3,07% podzielony przez 30).
Odniesienie tej wartości procentowej do kapitalizacji
spółki (z końca czerwca 2020 r.) pozwoliło uzyskać szacunkową wycenę wartości menadżera dla spółki przez
niego zarządzanej.

Celem analizy było zbadanie wpływu stylu zarządzania na wyniki przedsiębiorstw, a tym samym
również na wycenę notowań. Spółki uszeregowano od najwyższego do najniższego wzrostu kursu
akcji. Uzyskany ranking w postaci szeregu został
podzielony na percentyle. Spółka znajdująca się na
pierwszym miejscu otrzymała 10 pt., a każda kolejna miała tę wartość pomniejszaną o około 0,24 pt.
(100% / 41 = ~2,4%; 10 pt. x 2,4% = 0,24 pt.), tak, że
ostatnia firma biorąca udział w rankingu otrzymywała 0 pt. w danej kategorii.
2. Dynamika zmiany EBITDA spółki w okresie od
początku III kwartału 2019 r., do końca II kwartału 2020 r.
Wskaźnik EBITDA, pomimo pewnych niedoskonałości, jest obarczony najmniejszą liczbą wad i jest
uznawany za jeden z najbardziej rzetelnych wskaźników dzięki czemu porównywanie wyników spółek jest o wiele bardziej wiarygodne. To jednocześnie
miernik, który stosunkowo dobrze skorelowany
jest ze zdolnością przedsiębiorstwa do generowania
przepływów pieniężnych. Z racji iż banki nie publikują wskaźnika EBITDA, zastosowano dla nich
miernik zbliżony, to znaczy wynik na działalności
bankowej. Badane spółki uszeregowano pod kątem
dynamiki wskaźnika EBITDA. Uzyskany ranking
w postaci szeregu został podzielony na percentyle.
Firma znajdująca się na pierwszym miejscu dostała
10 pt., a każda kolejna miała tę wartość pomniejszaną
o około 0,24 pt. (100% / 41 = ~2,4%; 10 pt. x 2,4%
= 0,24 pt.) tak, że ostatnie przedsiębiorstwo biorące
udział w rankingu otrzymywało 0 pt. w danej kategorii.
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