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wstęp

Idea tworzenia rynków papierów wartościowych alternatywnych w stosun-
ku do giełd narodowych, pojawiła się w Europie pod koniec lat 70. XX wieku. 
W latach 1977–20041 powstały 33 nowe rynki papierów wartościowych, zorgani-
zowane przez giełdy państw europejskich2. Większość z nich to efemerydy funk-
cjonujące kilkanaście miesięcy bądź najwyżej kilka lat. Bariery prawne i poli-
tyczne, niewystarczające wsparcie ze strony instytucji finansowych oraz niechęć 
giełd do tworzenia konkurencji i obniżania kosztów spowodowały porażkę tych 
inicjatyw. Wyjątek stanowi stworzony przez londyńską giełdę papierów warto-
ściowych The Alternative Investment Market (AIM) uruchomiony w 1995 roku. 
Powstał on dziewięć lat przed opracowaniem i zatwierdzeniem dyrektywy Mi-
FID, która uregulowała w prawodawstwie europejskim istnienie alternatywnych 
systemów obrotu3 oraz zniosła przymus rynku regulowanego – odstąpiono od 

∗  Publikacja powstała w ramach grantu promotorskiego nr N 113 243 036, termin realizacji 
2009–2011. 

1  Od powstania w 1977 roku pierwszego rynku alternatywnego Compartiment Spécial we 
Francji do roku 2004, czyli do momentu przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę Unii Eu-
ropejskiej dyrektywy 2004/39/EC w sprawie rynków instrumentów finansowych – Markets in 
Financial Instruments Directive (MiFID).

2  D. Kordela, Alternatywne rynki papierów wartościowych w Europie – geneza, systematyka 
i rozwój, w: red. W. Tarczyński, D. Zarzecki, Finanse 2009, Rynki finansowe i ubezpieczenia, Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 550, Ekonomiczne Problemy Usług nr 40, Szcze-
cin 2009, s. 369–371.

3  Dyrektywa MiFID wprowadziła uregulowania dotyczące alternatywnej w stosunku do re-
gulowanego rynku giełdowego platformy obrotu – wielostronnych platformach obrotu (MTF – 
Multilateral Trading Facility), jednak w Polsce przyjęto dla określenia MTF pojęcie alternatywny 
system obrotu (ASO).
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dychotomicznego podziału działalności na rynku kapitałowym na inwestycyjną 
i prowadzenie rynku regulowanego4. Rynek AIM został więc stworzony od pod-
staw przez giełdę londyńską w latach, gdy nie było w Unii Europejskiej odpo-
wiednich aktów prawnych sankcjonujących, a zarazem ułatwiających tworzenie 
rynku alternatywnego ani precedensowych rozwiązań, które można by było za-
stosować przy regulacji struktury i zasad obowiązujących na tym rynku. Insty-
tucjonalna i regulacyjna struktura rynku AIM stała się modelem naśladowanym 
przez alternatywne systemy obrotu, powstające pod koniec pierwszej dekady 
XXI wieku już na mocy dyrektywy MiFID.

W artykule zaprezentowano rozwiązania organizacyjne i regulacyjne ryn-
ku AIM, które znalazły zastosowanie w europejskich alternatywnych systemach 
obrotu. Ponadto analizie została poddana struktura podaży – profil emitentów 
obecnych na rynku.

Geneza the alternative investment market

Na fali tworzenia nowych, alternatywnych rynków w 1980 roku w Wielkiej 
Brytanii uruchomiono The Unlisted Securities Market. Brytyjski USM na tamte 
czasy był rewolucyjną zmianą dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie 
zasileń kapitałowych z rynku papierów wartościowych. Wówczas debiut na ryn-
ku głównym London Stock Exchange wymagał od przedsiębiorstwa kapitalizacji 
równej przynajmniej 500 tys. funtów, co najmniej trzyletniej historii oraz min. 
25% akcji w publicznym obrocie, natomiast USM nie stawiał żadnych wymogów 
dotyczących kapitalizacji, krótszej bo 2-letniej obecności firmy oraz 10% akcji 
w publicznym obrocie. Pomimo niewielkich wymogów The Unlisted Securities 
Market nie zdążył się rozwinąć, z powodu finansowego kryzysu wywołanego 
wzrastającymi stopami procentowymi oraz recesją w Wielkiej Brytanii nastąpiło 
załamanie tego rynku5. 

Utworzony w połowie lat 90. XX w. AIM zapełnił lukę na rynku kapitało-
wym istotną dla przedsiębiorstw, których wielkość kapitału wykluczała debiut na 

4  Co zostało usankcjonowane już przez wcześniejszą dyrektywę ISD (w sprawie usług inwe-
stycyjnych w zakresie papierów wartościowych 93/22/EWG) A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeń-
stwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, 
s. 28.

5 S. Rousseau, The Competitiveness of Canadian Stock Exchange: What Can We Learn From 
the Experience of the Alternative Investment Market, 2006, s. 93, za: J.M. Mendoza, Securities 
regulation in low-tier listing venues: The rise of The Alternative Investment Market, Javeriana 
University, 2007, s. 28.
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głównym rynku giełdowym, stał się odpowiedzią dla spółek na tańszy i mniej 
sformalizowany rynek. W przeciwieństwie do amerykańskiego Nasdaq, AIM nie 
był tworzony z myślą o przedsiębiorstwach nowych technologii, miał być skie-
rowany do przedsiębiorstw ze wszystkich branż. Model AIM bazuje na niższym 
standardzie notowań oraz niskich wymogach wobec spółek. Dzięki temu AIM 
miał szansę stać się najbardziej dynamicznym, najszybciej wzrastającym ryn-
kiem świata pod względem liczby debiutów6. 

warunki wejścia i proces emisyjny

Dla notowanych firm największymi zaletami tego rynku są obowiązujące 
kryteria i wymogi umożliwiające pozyskanie kapitału przedsiębiorstwom w po-
czątkowych etapach ich rozwoju, często o nikłym doświadczeniu i o niewielkich 
kapitałach własnych oraz obrotach. Ponadto, system i procedury rynku są stwo-
rzone adekwatnie do oczekiwań i możliwości małych i średnich przedsiębiorstw. 
Główne różnice pomiędzy AIM a rynkiem głównym Londyńskiej Giełdy Papie-
rów Wartościowych przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Różnice w warunkach dopuszczenia do obrotu na rynku głównym LSE i AIM

AIM Rynek Główny LSE
– Brak wymogu odnośnie do procentu 

upublicznionych akcji
– Nie jest określony minimalny czas dzia-

łania przedsiębiorstwa
– Dokumenty dopuszczające mogą być 

zatwierdzone tylko przez giełdę, wy-
móg zatwierdzenia przez UKLA (Uni-
ted Kingdom Listed Authority) tylko je-
śli dokument dopuszczający ma formę 
prospektu

– Brak określonego progu m.in. kapitali-
zacji

– Koniec współpracy z autoryzowanym 
doradcą

– Co najmniej 25% akcji musi znajdować 
się w publicznym obrocie

– Przedsiębiorstwo musi mieć co najmniej 
trzyletnią historię

– Wymagane jest zatwierdzenie dokumen-
tów dopuszczających przez UKLA

– Istnieje wymóg minimalnej  kapitalizacji

Źródło: Aufnahme in den AIM: Ein Expertenhandbuch. London Stockk Exchange, 2007 s. 8.

6  J.M. Mendoza, Securities regulation in low-tier listing venues: The rise of The Alternative 
Investment Market, Javeriana University, 2007, s. 8.
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London Stock Exchange z myślą o tych najmniejszych przedsiębiorstwach 
wprowadziła dla potencjalnych emitentów wymóg współpracy z tzw. Nomads, 
czyli Nominated Advisor, to oni decydują o tym, czy profil przedsiębiorstwa jest 
odpowiedni do wymogów i specyfiki rynku. Instytucja autoryzowanego doradcy 
pełni kluczową rolę w modelu alternatywnego rynku AIM. Autoryzowani dorad-
cy odpowiadają za przygotowanie przedsiębiorstwa do debiutu, za dostosowanie 
się do obowiązujących reguł, prowadzą doradztwo w zakresie wymogów i kosz-
tów. Nomads informuje też o obowiązkach spółek, regulacjach AIM, kosztach 
związanych z debiutem i późniejszym notowaniem. Również po debiucie są oni 
zobowiązani do pomocy i doradztwa w ramach umowy z emitentem. Instytu-
cja Nomads została zaadoptowana przez pozostałe alternatywne systemy obrotu 
w Europie np.:
• polski NewConnect – Autoryzowani Doradcy,
• austriacki Dritter Markt – Capital Market Coach,
• niemiecki Open Market – Listing Partner,
• włoski AIM Italia – Nominated Advisor,
• zorganizowany przez giełdę NYSE-Euronext rynek Alternext – Listing 

Sponsor.
Proces emisyjny zgodnie z celem powstania rynku jest dość prosty i szybki, 

sprowadza się głównie do zawarcia umowy z Nomadem i przygotowania doku-
mentu niezbędnego do debiutu. Wydaje się, że są to wymogi, których nie sposób 
nie spełnić. Jednak autoryzowani doradcy dbają i odpowiadają za to, by tylko rze-
telne i wiarygodne przedsiębiorstwa trafiały na AIM. W związku z powyższym 
konieczne jest przeprowadzenie due diligence, a także skompletowanie i analiza 
niezbędnych dokumentów. Dokument dopuszczający powinien zawierać infor-
macje o historii i obecnym stanie firmy, informacje o znaczących osobach w fir-
mie, o polityce firmy, o corporate governance, akcjach i polityce dywidend, opis 
czynników ryzyka. Odnośnie do finansów przedsiębiorstwa dokument dopusz-
czający przedstawia zaudytowane dane historyczne oraz opcjonalnie informację 
finansową pro forma. 

Przygotowanie prospektu emisyjnego wymagane jest tylko przy przepro-
wadzaniu oferty publicznej (wymóg ten został również przyjęty przez polski 
ASO NewConnect). Jednak dużo częściej przedsiębiorstwa wybierają ofertę 
prywatną, kierowaną do określonej liczby podmiotów, wystarczającym przy 
tej formie proponowania nabycia jest dokument dopuszczający. Proces dopusz-
czania kończy się zatwierdzeniem dokumentu dopuszczającego lub prospektu, 
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wystawieniem przez autoryzowanego doradcę certyfikatu dostosowania i  ure-
gulowaniem opłat.

koszty i dobre praktyki na aim

Do bezpośrednich kosztów związanych z przeprowadzeniem oferty na AIM 
należą7:
• wynagrodzenie brokera,
• wynagrodzenie za doradztwo,
• wynagrodzenie dla autoryzowanego doradcy,
• prowizja dla AIM,
• opłata rejestracyjna (wprowadzenie do obrotu)8.

Bezpośrednie koszty związane z obecnością przedsiębiorstwa na tym rynku 
to: 
• wynagrodzenie dla autoryzowanego doradcy,
• roczna opłata na rzecz AIM9,
• wynagrodzenie za prowadzenie księgowości.

Wymogi dotyczące Corporate Governance przez dwanaście lat dzia-
łalności rynku AIM nie były uregulowane przez London Stock Exchange. 
Przedsiębiorstwa notowane na AIM nie miały obowiązku dostosowania się do 
standardów obowiązujących na rynku głównym. Kwestia tworzenia regulacji 
pozostawała w gestii firm, które dobrowolnie mogły adaptować pewne zasa-
dy i stosować się do nich. Nie było też presji ze strony inwestorów, ponieważ 
główni inwestorzy tego rynku to wyspecjalizowane firmy, które na własną rękę 
– przed podjęciem decyzji o zakupie akcji przedsiębiorstwa – dokonywały po-
głębionych analiz i badań10. 

 Jednak w lutym 2007 roku London Stock Exchange zdecydowała się na wpro-
wadzenie pewnych zasad i obowiązków wobec notowanych na AIM firm, min11: 
• obowiązek prowadzenia strony internetowej zawierającej informacje dotyczą-

ce zarządzania i finansów, rodzaju prowadzonej działalności, strategii, dane 

7  J.M. Mendoza, op.cit., s. 49.
8  Zależna od kapitalizacji – od 6 tys. funtów dla przedsiębiorstw o kapitalizacji do 5 mln fun-

tów, do 68 tys. funtów dla przedsiębiorstw o kapitalizacii powyżej 250 mln funtów.
9  Według cennika na rok 2009 wynosi 4925 funtów – www.londonstockexchange.com AIM 

frees for companies and nominated advisors 2009. 
10  J.M. Mendoza, op.cit., s. 54.
11  AIM rules for companies, London Stock Exchange, 2007, s. 3–14.
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i krótką biografię kadry zarządzającej, regulaminy i statuty, informacje o ka-
pitale akcyjnym, wymagane raporty, dokument dopuszczający, informacje 
o autoryzowanym doradcy,

• wymóg niezwłocznego publikowania istotnych informacji dotyczących sytu-
acji finansowej i działalności przedsiębiorstwa, które mogą znacząco wpły-
wać na wycenę akcji,

• konieczność informowania o istotnych zmianach w akcjonariacie, zarządzie, 
ważnych organach przedsiębiorstwa, terminie przygotowania ksiąg rachunko-
wych, prognozach zysków, a także zmianach autoryzowanego doradcy, broke-
ra, o zmianie nazwy, adresu itp.,

• obowiązek przygotowania i publikowania półrocznego raportu (obejmującego 
bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych) oraz 
zaudytowanego raportu rocznego12.

struktura przedsiębiorstw notowanych na aim

AIM jako rynek musiał dojrzeć, nie od razu cieszył się popularnością przed-
siębiorców, po ośmiu latach działalności do 2003 roku zadebiutowało blisko 750 
przedsiębiorstw, dopiero następne lata przyniosły bardzo dynamiczny wzrost ka-
pitalizacji i liczby debiutantów: w 2005 było ok. 1250 firm, a w połowie 2007 
liczba wzrosła do 1656. Wzrasta nie tylko ogólna liczba przedsiębiorstw, ale 
i udział firm spoza Wielkiej Brytanii w ogólnej liczbie notowanych przedsię-
biorstw. W roku 2005 na AIM obecne były spółki z 17 krajów, a dwa lata póź-
niej w 2007 roku przedsiębiorstwa reprezentowały 28 państw, skok ten poka-
zuje dynamikę rozwoju i popularności rynku. Wśród firm notowanych na AIM 
są pochodzące z rynków wschodzących, np.: Indii, Chin czy Rosji, ale również 
z Włoch, Holandii, Cypru, Szwecji, Izraela, USA, a nawet z Afryki Południo-
wej13. Strukturę rynku uwzględniającą kraj pochodzenia notowanych przedsię-
biorstw zaprezentowano na rysunku 1.

12  Przedsiębiorstwa z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego według Międzynarodo-
wych Standardów Rachunkowości (International Accounting Standards), firm z innych części 
świata mają do wyboru standard: międzynarodowy, amerykański (US Generally Accepted Acco-
unting Principles), australijski (Australian International Financial Reporting Standards), kana-
dyjski (Canadian Generally Accepted Accounting Principles) bądź japoński (Japanese Generally 
Accepted Accounting Principles).

13  AIM rules for companies, London Stock Exchange, 2007, s.  9–10.
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Rys. 1. Struktura przedsiębiorstw notowanych na AIM (wg. kraju pochodzenia)
Źródło: www.londonstockexchange.com, stan na grudzień 2008.

Wśród notowanych przedsiębiorstw wysoki jest udział tych zarejestrowanych 
w tzw. rajach podatkowych, co jest dowodem liberalizacji gospodarki światowej, 
w wyniku której możliwe jest nie tylko prowadzenie działalność w najbardziej 
opłacalnym pod względem podatkowym państwie, ale i pozyskiwanie kapita-
łu na tą działalność poprzez platformę charakteryzującą się relatywnie niskimi 
kosztami. Na pozytywną ocenę rynku wpływa również liczba przedsiębiorstw 
z USA, które mimo wielu różnorodnych platform obrotu funkcjonujących w ich 
własnym kraju, decydują się AIM.

Dynamikę rynku odzwierciedlają również inne kryteria służące do 
jego oceny tj.: kapitalizacja, która wzrosła z 399,85 mln euro w roku 1995 do 
85 834,86 mln euro na koniec 2006 roku, rosło też zainteresowanie inwestorów, 
liczba transakcji na koniec 1995 roku wynosiła 29 009, a jedenaście lat później 
już 3 525 356. Wartość rynkowa notowanych spółek jest zróżnicowana, jednak 
dominują przedsiębiorstwa o niskiej (jak na warunki europejskie, ale nie pol-
skie) kapitalizacji. Według danych z końca 2008 roku 195 firm miało wartość 
przewyższającą 50 mln funtów (233 mln zł), kapitalizacja 181 przedsiębiorstw 
oscylowała w przedziale 25–50 mln funtów (116,5–233 mln zł), natomiast war-
tość 1136 spółek znajdowała się poniżej 25 mln funtów (116,5 mln zł)14. Bardziej 
szczegółowy podział dotyczący wartości rynkowej notowanych na AIM firm 
przedstawiono na rys. 2.

14  www.londonstockexchange.com, raport grudzień 2008, przeliczenia funtów na złote dokona-
no na podstanie średniego kursu NBP z dnia 23.01.2009 r. – 4,66. 
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Rys. 2.  Struktura przedsiębiorstw notowanych AIM według wartości rynkowej  
(w mln funtów)

Źródło: www.londonstockexchange.com, stan na grudzień 2008.

Najwięcej jest przedsiębiorstw o kapitalizacji wahającej się między 
10 a 25 mln funtów (329) oraz najmniejszych spółek z wartością rynkową nie-
przekraczającą 2 mln funtów (294). Na AIM przeważają firmy o wartości rynko-
wej do 10 mln funtów, stanowią one 53,37% wszystkich notowanych firm.

Przedsiębiorstwa notowane na AIM nie są firmami w fazie start-up, ale 
większość z nich nie osiągnęła poziomu etapu ekspansji, zatem poziom ryzyka 
inwestowania w nie jest dość duży. Z powyższej przyczyny zainteresowani ryn-
kiem są głównie inwestorzy instytucjonalni, głównie podmioty specjalizujące się 
w inwestowaniu na AIM oraz bogaci i doświadczeni inwestorzy indywidualni. 

podsumowanie

AIM jest jednym z najpopularniejszych i największych rynków alternatyw-
nych na świecie, od jego uruchomienia w 1995 zadebiutowało na nim ponad 2800 
przedsiębiorstw, pozyskując kapitał w wysokości ponad 70 mld euro15.

Model rynku AIM był powielany na świecie ze względu na swoją przewagę 
konkurencyjną. Rozwiązania zastosowane na AIM, podobnie jak te obowiązują-
ce na amerykańskim Nasdaq, stały się nie tylko punktem wyjścia, ale wzorem dla 
nowo tworzonych rynków alternatywnych. Nowo powstające na mocy unijnej dy-
rektywy MiFID alternatywne systemy obrotu budują swoją strukturę i regulacje 
korzystając z rozwiązań AIM. W Europie do alternatywnych systemów obrotu 

15  Aufnahme in den AIM: Ein Expertenhandbuch. London Stockk Exchange, 2007 s. 5.
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opartych o model AIM należą m.in.: włoski MTF AIM Italia, Irish Enterprise 
Exchange, niemiecki Open Markt, skandynawski First North czy też polski New-
Connect. Również nowozelandzki rynek alternatywny utworzony w listopadzie 
2003 został wzorowany na modelu AIM16.

Inwestorzy, przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe podają The Alterna-
tive Investment Market jako przykład sukcesu taniego rynku dla małych przedsię-
biorstw. Od roku 2005 charakteryzuje się dynamicznym przyrostem notowanych 
spółek, czym zaskoczył nawet dojrzałe, globalne rynki jak NASDAQ i NYSE 
– należy jednak pamiętać, że przez pierwsze dziesięć lat swojej działalności AIM 
nie zachwycał tak bardzo. Niewątpliwie na sukces AIM miało wpływ miejsce 
jego lokalizacji – Londyn na przełomie XX i XXI wieku Londyn, od zawsze 
będący ważnym centrum finansowym, konkurującym z Nowym Jorkiem, stał 
się wiodącym rynkiem na świecie17. Jednak tak imponujący rozwój rynku jest do-
wodem na odpowiednie regulacje rynku, sprawną organizację, które zapewniają 
płynność i zadawalające stopy zwrotu.

aim – the european modeL oF muLtiLateraL tradinG FaciLity

summary

Alternative Investment Market had been established long before the EU Markets 
in Financial Instruments Directive regulated the form of multilateral trading facilies 
(MTF). The structure and regulation of this stock market has become a model for other 
European alternative stock markets. In this article author presents the history, rules and 
development of The Alternative Investment Market. The attention was paid as well on the 
profile of listed companies. 

Translated by Dominika Kordela

16  Tamże, s. 30.
17  The Financial Times 11 czerwca 2007 roku opublikował w artykule London Named Top Fi-

nancial Centre wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Mastercard w 50 finansowych mia-
stach świata. Do oceny zastosowano indeks mierzący sześć czynników (m.in.: przepływ finansów, 
wartość zaangażowanego biznesu, popularyzowanie wiedzy) stworzony przez naukowców z dzie-
dzin ekonomii, biznesu, finansów i urbanistyki. Wynika z nich, że Londyn przebił Nowy Jork, 
który znalazł się na drugim miejscu (na trzecim uplasowało się Tokio, a czwarte zajęło Chicago).


