
 

Stomil Sanok
sektor / branża: Przemysł motoryzacyjny 55,43 PLN

Profil

49,87

61,44

49,41

55,43

Informacje ogólne

Liczba akcji (mln szt.) 26,5

Kapitalizacja (mln PLN) 1 322,5

EV (mln PLN) 1 289,8

Notowania

max cena 52 tygodnie (PLN) 52,50

min cena 52 tygodnie (PLN) 32,01

Mediana obrotów (w tys. PLN) 113,3

Struktura akcjonariatu % akcji % głosów

OFE ING 11,53% 11,53%

Marek Łęcki 11,04% 11,04%

OFE Aviva BZ WBK 10,03% 10,03%

OFE PZU Złota Jesień 9,88% 9,88%

TFI Aviva Investors 7,36% 7,36%

Pozostali 50,16% 50,16%

Poprzednie zalecenie: NEUTRALNIE (CD: 46,18 PLN)

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

566,9 648,0 720,1 743,7 938,1 971,5
20,4% 14,3% 11,1% 3,3% 26,1% 3,6%

90,5 95,7 125,8 148,9 171,5 178,0
60,2 61,8 90,2 111,8 129,3 135,6

10,6% 9,5% 12,5% 15,0% 13,8% 14,0%

40,6 47,3 69,8 86,9 101,1 106,1
7,2% 7,3% 9,7% 11,7% 10,8% 10,9%

32,6 27,9 18,9 15,2 13,1 12,5
14,3 13,5 10,3 8,7 7,5 7,2
0,54 0,64 1,15 1,27 2,62 3,43
1,1% 1,3% 2,3% 2,5% 5,3% 6,9%

P - prognozy BM BGŻ

Informacje nt ujawniania konfilktu interesów, o których mowa w § 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku znajdują się na ostatniej stronie  

niniejszej publikacji
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Dane podstawowe

8 października 2014

Kurs (08/10/14) (PLN)

Wycena metodą DCF 

        KUPUJ
Ticker: SNK

ISIN: PLSTLSK00016

Makler Papierów Wartościowych

e-mail: krzysztof.koziel@bgz.pl

tel. (0-22) 329 43 40

Analityk:  Krzysztof Kozieł

Akcjonariusze Stomilu Sanok mieli w ostatnim czasie powody do zadowolenia,
bowiem od lokalnego minimum osiągniętego pod koniec lipca kurs akcji Spółki
wzrósł o 29%, podczas gdy indeks szerokiego rynku zyskał jedynie 3,6%. Naszym
zdaniem najważniejsze jest jednak to, że dziś cena akcji Stomilu jest tylko 12,5%
wyższa od ceny zamknięcia w dniu, kiedy Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu
warunkowej umowy zakupu Draftex Automotive GmbH w upadłości. Naszym
zdaniem oznacza to, że rynek nie zdyskontował w pełni tej informacji. Uważamy, że
przejęcie niemieckiego producenta systemów uszczelnień do samochodów klasy
premium jest znakomitym posunięciem, które w długim terminie zaowocuje
nowymi kontraktami, zwiększoną skalą biznesu i korzyściami związanymi ze
wzrostem siły przetargowej wobec koncernów samochodowych.
Wyniki za drugi kwartał okazały się dużo wyższe od naszych oczekiwań, do czego
według Zarządu przyczyniły się niższe koszty materiałowe, relatywnie niższe koszty
stałe produkcji w przeliczeniu na jednostkę produkcji oraz poprawa efektywności
działania w segmencie motoryzacji.
Według naszych prognoz w 3Q rentowność całej GK wzrośnie wskutek wyższej
marży realizowanej przede wszystkim w segmencie motoryzacyjnym. Na dziś nic
nie wskazuje żeby trend ten mógł ulec odwróceniu w 4Q więc cały rok 2014 r.
powinien być pod względem wyników rekordowy.

Czynniki wzrostu:

1. Spadki cen surowców – według Zarządu odpowiadają one mniej więcej za 60%
wzrostu rentowności w 1H ’14 r. Spadki cen kauczuków w tym EPDM, chloroprenów
oraz naturalnych są w największej mierze spowodowane ogromnymi inwestycjami
w moce produkcyjne. Do 2016 r., zwłaszcza w przypadku EPDM, nie spodziewamy
się większych zwyżek cen. Wraz ze wzrostem ryzyka związanego z podwyżkami cen
w długim terminie nasze prognozy zakładają spadek rentowności operacyjnej na
poziomie skonsolidowanym w długim okresie.

2. Przejęcie Draftex Automotive GmbH w upadłości – 1 października br. Spółka
poinformowała w komunikacie bieżącym o przejęciu ww. przedsiębiorstwa. Dzięki
tej transakcji Stomil Sanok buduje skalę w segmencie premium, która pozwoli na
lepszą pozycję negocjacyjną w rozmowach z największymi koncernami
samochodowymi na świecie.

3. Plany zwiększenia ekspozycji na rynek chiński– najbardziej perspektywiczny
rynek samochodowy na świecie. Nabycie większościowych udziałów w QMRP, lub
przekształcenie SQAP w spółkę produkcyjną.

4. Poprawa efektywności we francuskiej spółce RPS. Plany zwiększenia skali
działalności w segmencie mieszanek.

5. Wzrost sprzedaży pasów klinowych do maszyn rolniczych wywołany
uruchomieniem dopłat z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
r.

6. Odbicie na rynku stolarki okiennej w Polsce w 2014 r. O ile rok temu
produkcja okien i drzwi w Polsce spadała, tak w br. widać spore ożywienie związane
ze wzrostem sprzedaży eksportowej. Najwięksi producenci stolarki inwestują w
moce produkcyjne, dlatego w średnim terminie popyt na uszczelki stolarkowe może
w dalszym ciągu być wysoki.

Wiodącą działalnością operacyjną Grupy Kapitałowej jest
produkcja i sprzedaż wyrobów gumowych, które można podzielić
na cztery grupy: pasy klinowe, artykuły formowe, artykuły
wytłaczane i mieszanki gumowe.
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Wyniki GK w 1H ’14 r. 

 

Według Zarządu Stomil Sanok do najważniejszych czynników stojących za poprawą wyników całej GK w 1H‘14 

r. można zaliczyć obniżenie kosztów wytworzenia sprzedanych produktów, poprawę gospodarki kapitałem 

obrotowym oraz wyższe przychody ogółem pomimo dużych spadków sprzedaży na Wschodzie. Przychody 

uzyskiwane w krajach Europy Wschodniej spadły w 1H’14 r. o 21% r/r, natomiast skonsolidowana sprzedaż 

wzrosła o 3,8% do 362 mln PLN. Największe wzrosty odnotowano na rynkach Unii Europejskiej (+16,2%), 

natomiast na rynku polskim sprzedaż utrzymała się na niemal niezmienionym poziomie (+0,6%). Wzrost 

skonsolidowanej sprzedaży w 2Q’14 r. wyniósł jedynie 1,2% w ujęciu r/r, jednak zysk brutto poprawił się aż o 

17,5%. 

Saldo pozostałej działalności operacyjnej obniżyło się z 0,4 mln PLN do -0,9 mln PLN, natomiast wynik na 

działalności finansowej wzrósł z -0,8 mln PLN do 0,5 mln PLN. Efektywna stopa opodatkowania była równa 21,7% 

vs. 21,5% w 2Q ’13 r. Marża EBITDA wzrosła r/r o 2,4 p.p. do 20,1%, natomiast zysk netto poprawił się o 5,7 mln 

PLN i wyniósł 24 mln PLN. 

 
Tab. Kwartalne wyniki finansowe GK Stomil Sanok 

 

Źródło: Sprawozdania finansowe Spółki, BM BGŻ. 

 

W segmencie przemysł i rolnictwo po raz siódmy z rzędu GK odnotowuje spadki sprzedaży (-5,3% w 2Q), choć 

widać lekką poprawę w stosunku do dynamiki w 1Q (-13,4% r/r). Głównym powodem gorszego zachowania tej 

dywizji było załamanie sprzedaży pralek na rynku białoruskim, co skutkowało spadkiem przychodów o 4 mln PLN. 

Oprócz tego, działalność w ww. segmencie została mocno dotknięta przez ograniczenie zakupów maszyn i części do 

maszyn rolniczych, co jest związane z brakiem środków z programu PROW. Sprzedaż pasów klinowych GK Stomil 

Sanok w 1H wzrosła r/r o 4% do 43,5 mln PLN, do czego w największej mierze przyczyniła się wysoka dynamika 

przychodów na rynku polskim (+17%), zachodnioeuropejskim (+9%) oraz na innych rynkach eksportowych oprócz 

naszych wschodnich sąsiadów(+24%). Na rynku rosyjskim, ukraińskim i białoruskim sprzedaż pasów klinowych 

spadła w 1H o odpowiednio 6%, 29% i 12% w relacji r/r. 

W segmencie budowlanym sytuacja była dużo lepsza: zarówno w podsegmencie uszczelek do stolarki okiennej 

jak i uszczelek samoprzylepnych zanotowano w 1H solidne wzrosty. Sprzedaż tych pierwszych wzrosła w całym 1H 

o niemal 8% r/r, podczas gdy podsegment uszczelek samoprzylepnych wzrósł o 18,5%. 

Według analiz CAB pierwsza połowa roku okazała się bardzo udana dla polskich producentów stolarki 

otworowej. W 1H wyprodukowano w Polsce 5,5 mln okien oraz 3,7 mln drzwi a wiec odpowiednio 15% i 11% 

więcej niż rok wcześniej. Jest to w dużej mierze efekt niskiej bazy, ponieważ w 2013 r. mieliśmy do czynienia z 

wysokimi spadkami produkcji. W porównaniu do dynamiki całego rynku polskiej stolarki otworowej, tempo 

wzrostu sprzedaży uszczelek STL Stomilu w Polsce było dużo wyższe i wyniosło 40,3%. Z kolei na rynkach 

wschodnich spadki sprzedaży wywołane deprecjacją walut oraz ogólnym pogorszeniem koniunktury sięgnęły aż 

27%, z czego ok. 10 p.p. to wpływ niższych wolumenów. 

Całkowicie inaczej prezentowała się sytuacja w podsegmencie uszczelek samoprzylepnych, który pomimo 

wysokiej deprecjacji rubla zanotował wzrosty sprzedaży w Rosji. Popyt na uszczelki SD nie uległ aż tak dużym 

zmianom, a spadek dostępnej podaży wywołany wycofaniem się z działalności w Rosji co najmniej jednego 

znaczącego konkurenta przyczynia się do większej sprzedaży tych firm, które pozostały aktywne na rynku. 

IIIQ'12 IVQ'12 IQ'13 IIQ'13 IIIQ'13 IVQ'13 IQ'14 IIQ'14 IIIQ'14 P

przychody 180,2 157,8 159,6 188,9 202,2 169,5 170,8 191,1 206,9

zmiana r/r 10,3% 9,7% 10,3% 14,2% 12,2% 7,4% 7,0% 1,2% 2,3%

zysk ze sprzedaży (przychody-kwp-koszty sprzedaży) 28,8 21,5 22,6 31,9 42,7 27,6 31,6 39,4 47,7

EBITDA 29,2 20,8 22,2 33,4 43,6 26,5 31,4 38,5 47,5

EBIT 20,7 11,8 13,4 24,4 35,0 17,3 22,8 29,5 38,8

zysk netto 15,6 9,3 10,7 18,3 27,6 12,6 17,3 24,0 30,6

marża brutto na sprzedaży 16,0% 13,6% 14,1% 16,9% 21,1% 16,3% 18,5% 20,6% 23,1%

marża operacyjna 11,5% 7,5% 8,4% 12,9% 17,3% 10,2% 13,4% 15,4% 18,8%

marża netto 8,7% 5,9% 6,7% 9,7% 13,6% 7,4% 10,1% 12,6% 14,8%

przepływy z działalności operacyjnej 36,5 20,3 12,9 19,5 43,9 30,8 22,8 37,3 -

przepływy z działalności inwestycyjnej -9,2 -7,5 -6,1 -0,3 -3,0 -5,5 -9,6 -9,3 -

przepływy z działalności finansowej 2,2 8,8 10,9 27,7 61,6 52,7 14,5 23,0 -
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Największe wzrosty sprzedaży uszczelek samoprzylepnych Stomil Sanok miały miejsce w Zachodniej Europie w tym 

we Włoszech (+4 mln PLN r/r w 1H) oraz w Niemczech (+0,7 mln PLN r/r w 1H). 

Mający największe znaczenie dla wyniku, zarówno na poziomie przychodów jak i marży, segment motoryzacji 

już kolejny raz pozytywnie zaskoczył inwestorów. Co prawda wzrost przychodów w 2Q’14 r. wyniósł jedynie 1,9%, 

jednak rentowność brutto na sprzedaży (po kosztach sprzedaży) wzrosła z 9,30% rok temu do 16,05%. O ile w 2Q 

’13 r. marża wartościowo wyniosła 7,2 mln PLN, tak w 2Q’14 r. zysk brutto na sprzedaży wyniósł 12,7 mln PLN. 

Patrząc na otoczenie, w którym funkcjonuje dywizja automotive można odnieść wrażenie, iż wszystko zmierza 

ku lepszemu. Branża ma jednak w dalszym ciągu problemy, czego najlepszym przykładem jest nadpodaż mocy 

produkcyjnych. Do sierpnia br. liczba rejestracji narastająco wzrosła r/r o 6%, jednak w samym sierpniu dynamika 

wyniosła jedynie 2,2%. Spadek dynamik rejestracji zwiększa ryzyko związane z trwałością obserwowanego 

ostatnio ożywienia. Można oczekiwać, że zmiana norm ekologicznych na bardziej restrykcyjne EURO 6 wspomoże 

rynek samochodów osobowych w przyszłym roku. 

 

Wyk. Liczba rejestracji samochodów osobowych w EU 27 (bez Chorwacji) 

 

Źródło: ACEA, BM BGŻ. 

 

Na rynku samochodów ciężarowych również widać zmianę trendu w liczbie rejestracji, jednak w odróżnieniu 

od sytuacji w segmencie samochodów osobowych, w tym przypadku wzrosty wydają się mieć bardziej trwały 

charakter. Po 6 miesiącach liczba rejestracji wzrosła o 9,3%, podczas gdy w samym czerwcu dynamika wyniosła 

10,3%. W tym wypadku czynnikiem ryzyka jest sytuacja geopolityczna na Wschodzie, która mocno odbija się na 

kondycji branży transportowej.  

 

Wyk. Liczba rejestracji samochodów ciężarowych (commercial vehicles) w EU 27 

 

Źródło: ACEA, BM BGŻ. 

 

Biorąc pod uwagę przewidywania Spółki oparte na szacunkach specjalistów PwC, widać, że rynek sprzedaży 

nowych samochodów w dalszym ciągu ma potencjał do wzrostu. O ile produkcja samochodów na całym świecie w 

najbliższych 5 latach wzrośnie średnio o 4,6% w skali roku, tak w przypadku obecnych klientów Stomilu Sanok 
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(zarówno w systemach antywibracyjnych jak i uszczelnieniach karoserii) tempo wzrostu powinno być wyższe o 1 

p.p.  

Spółka cały czas intensywnie współpracuje zarówno z koncernami samochodowymi, jak również dostawcami 

TIER1, i mimo tego, że dynamika sprzedaży nie jest zbyt wysoka, Stomil cały czas pozyskuje nowe zamówienia. Z 

danych przedstawionych przez Zarząd wynika, że w ciągu ostatnich 3 lat udział projektów dla samochodów klasy 

premium zwiększył swój udział w skonsolidowanych przychodach z 21% do 45%. 

 

Wyk. Struktura sprzedaży w segmencie motoryzacyjnym w podziale na klasę modelu samochodu 

 

Źródło: Prezentacje Spółki, BM BGŻ. 

 

Zakup Draftex Automotive GmbH 

 
Najważniejszym wydarzeniem pierwszego półrocza w GK Stomil Sanok było zawarcie warunkowej umowy 

zakupu niemieckiego przedsiębiorstwa Draftex Automotive GmbH w upadłości, które podobnie jak Stomil zajmuje 

się produkcją systemów uszczelnień dla samochodów klasy premium. 1 października 2014 r. Spółka poinformowała 

w komunikacie bieżącym o ziszczeniu się wszystkich warunków niezbędnych do przeprowadzenia transakcji, 

wobec czego przejęcie niemieckiego podmiotu stało się faktem. 

Główną przesłanką uzasadniającą przejęcie w tym segmencie jest konieczność uzyskania masy krytycznej 

produkcji i sprzedaży, co zdaniem Zarządu jest niezbędne do budowania zrównoważonych relacji z klientami.  

Obecna skala działalności segmentu rozwiązań dla motoryzacji (ok. 74 mln EUR w 2014 r.) w tym część 

odpowiedzialna za produkty do samochodów premium (33,5 mln EUR – ok. 45% przychodów segmentu) jest 

niewystarczająca do przyjęcia bardziej agresywnej pozycji w negocjacjach cenowych z klientami. Z kolei wzrost 

organiczny w skali zbliżonej do przejmowanych wraz ze spółką kontraktów po pierwsze zająłby zbyt dużo czasu, a 

po drugie wymagałby (zdaniem Zarządu; nie podano ceny jaką Stomil ma zapłacić za Draftex) o wiele większych 

nakładów inwestycyjnych.  

Dodatkowym czynnikiem, który może przemawiać za przejęciem jest struktura przychodów Draftexu, które w 

przeważającej większości pochodzą z kontraktów z niemieckimi producentami aut klasy premium. W ubiegłym 

roku łączny udział BMW, VW oraz Daimler w przychodach spółki był zbliżony do 90%. Produkty z segmentu 

premium wymagają wyższych nakładów na R&D, lepszej kultury organizacyjnej oraz większych możliwości 

finansowania, jednak marża realizowana na ich sprzedaży jest wyższa niż w przypadku produktu masowego dla aut 

typu compact. Innym obszarem synergii po przejęciu nowej spółki będzie wewnątrzgrupowa sprzedaż mieszanek 

do tworzyw sztucznych. 

Spółka może być również łakomym kąskiem ze względu na ogromne doświadczenie w realizacji długich serii na 

potrzeby producentów samochodów premium oraz dojrzałe procedury R&D, które zapewniają wysoki poziom 

innowacyjności. Ponadto Draftex dysponuje dobrze utrzymaną infrastrukturą oraz parkiem maszynowym zdolnym 

do produkcji wyspecjalizowanych wyrobów. 
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Należy jednak pamiętać, iż w wyniku niestabilnej sytuacji właścicielskiej oraz błędów w zarządzaniu Draftex 

GmbH jest spółką w upadłości. W 2009 r. wraz z załamaniem ogólnej koniunktury na rynkach oraz ogłoszeniem 

bankructwa Spółka została przejęta przez Ruia Group, która miała wyprowadzić Draftex na prostą. Niestety, w maju 

2012 r. ponownie ogłoszono upadłość spółki a Stomil Sanok złożył ofertę kupna podmiotu lub jego majątku. 

Działania restrukturyzacyjne w przejętej spółce będą skupiały się na ograniczeniu nadmiernego zatrudnienia i 

kosztów osobowych. Wobec ok. 800 osób zatrudnionych obecnie oraz ok. 430 osób pod koniec bieżącego roku 

według planów zarządu, docelowo w perspektywie 2 lat Draftex będzie zatrudniał ok. 235 osób. Oprócz programu 

zwolnień duże znaczenie dla wzrostu efektywności będzie mieć obniżka płac (o ok. 20%) oraz wydłużenie czasu 

pracy. Drugim ważnym punktem programu restrukturyzacji będzie reorganizacja portfela zamówień polegająca na 

rezygnacji z nierentownych kontraktów oraz poszukiwanie nowych zamówień. 

Draftex nie jest odosobnionym przypadkiem na rynku fuzji i przejęć w segmencie uszczelnień automotive: w 

2011 CQLT (chińskie quasi-państwowe przedsiębiorstwo) przejęło Saar Gummi – producenta uszczelnień, o 

którego kilka lat temu zabiegał Boryszew. Według wiedzy Zarządu Stomilu Saar Gummi w dalszym ciągu nie został 

zrestrukturyzowany, ma ujemny cash flow i przynosi straty. Oprócz tego w 1H 2014 r. mieliśmy do czynienia z 

przejęciem aktywnej w segmencie premium spółki Meteor, która została kupiona przez Toyoda Gosei – spółkę 

zależną Toyoty. 

 

Sytuacja na rynku surowców 

 
Ogromne wzrosty rentowności, których jesteśmy świadkami od kilku kwartałów nie mogłyby mieć miejsca 

gdyby nie potężne spadki cen podstawowych surowców wykorzystywanych do produkcji elementów gumowych. W 

ocenie Zarządu niższe koszty stałe produkcji w przeliczeniu na jednostkę produkcji oraz poprawa efektywności 

działania w segmencie motoryzacji odpowiadają za ok. 40% spadku kosztu wytworzenia wyrażonego w punktach 

procentowych, podczas gdy niższe ceny surowców są odpowiedzialne za pozostałą część obniżki. 

 

Wyk. Struktura zużycia surowców i materiałów do produkcji mieszanek gumowych 

 

Źródło: Prezentacje Spółki, BM BGŻ. 

 

W strukturze zużycia surowców i materiałów największy udział przypada na kauczuki dzielące się na trzy 

główne kategorie: EPDM (etylo-propylenowe-dienowe-monomery), kauczuki chloroprenowe oraz kauczuki 

naturalne. 

Z uwagi na dobre właściwości do odwracalnej deformacji pod wpływem działania sił mechanicznych kauczuki 

EPDM wykorzystuje się głównie do produkcji uszczelnień karoserii oraz uszczelek samoprzylepnych i systemowych 

36,79%

12,13%
10,43%

8,94%

5,55%

26,17%

Kauczuki

Elementy metalowe

Sadze

Taśmy do wyrobów

Plastyfiktory

Pozostałe
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(do stolarki okiennej). Kauczuki EPDM stanowią największą część w miksie zużywanych kauczuków w GK, dlatego 

zachowanie ich cen ma bardzo duży wpływ na skonsolidowany koszt produkcji w GK Stomil Sanok. 

 

Wyk. Indeksy cen EPDM wykorzystywanych w GK Stomil Sanok (2010= 100) 

 

Źródło: Prezentacje Spółki, BM BGŻ. 

 

Z danych udostępnionych przez Spółkę wynika, że w 2013 r. ceny EPDM spadły r/r o ok. 20%, dlatego wzrosty 

rentowności były tak imponujące. W pierwszej połowie br. spadki nieco wyhamowały jednak w 2 z 3 

zaprezentowanych przez Stomil indeksach negatywny trend jest w dalszym ciągu kontynuowany. 

 

Tab. Globalna struktura wykorzystania EPDM w podziale na produkty 

 

Źródło: Lanxess, BM BGŻ. 

 

EPDM w przeważającej większość jest tworzywem wykorzystywanym w przemyśle motoryzacyjnym, dlatego 

popyt na ten elastomer jest w dużej mierze uwarunkowany tempem wzrostu rynku samochodów. W Europie dużo 

mówi się o odbiciu na rynku automotive, ale wskutek kryzysu finansowego europejski rynek samochodów przestał 

wiele znaczyć w ujęciu globalnym. W Chinach w pierwszych dziewięciu miesiącach br. w dalszym ciągu obserwuje 

się wzrosty, jednak dynamika rejestracji nowych samochodów sukcesywnie się obniża. Podobnie zachowuje się 

rynek amerykański, dlatego komentarze dotyczące perspektyw sprzedaży samochodów na świecie nie są już tak 

optymistyczne jak jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Mimo to uważamy, że niskie ceny EPDM tylko w niewielkiej 

części są efektem słabszego popytu, a największe znaczenie ma tutaj nadpodaż mocy produkcyjnych, które na całym 

świecie powstają w zawrotnym tempie. Obecne możliwości produkcyjne EPDM są zbliżone do 1400 kt, podczas gdy 

produkcję i sprzedaż w 2013 r. szacowano na 1150 kt oraz 1145 kt. Na 2014 r. planowane jest otwarcie trzech 

inwestycji w Chinach, które dołożą w skali globalnej ok. 170 kt nowych mocy (+12,1%). W kolejnych latach będą 

powstawać coraz większe instalacje budowane przez liderów rynku elastomerów: Lanxess, Versalis oraz Dow. W 

2015 r. i 2016 r. wzrosty mocy produkcyjnych mogą wynieść aż 17,2% oraz 23,9% w ujęciu r/r. Na koniec 
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rozważanego okresu zamontowane moce mogą być zbliżone do 2280 kt. Według prognoz marketsandmarkets.com 

z 2012 r., popyt na EPDM do 2017 r. ma rosnąć w tempie 6,9% a więc dużo niższym od stopy wzrostu mocy 

produkcyjnych. W perspektywie kilku kwartałów nie spodziewamy się wzrostu cen tego elastomeru. Istnieje raczej 

spora szansa, że w dalszym ciągu będziemy świadkami korekty. 

 

Tab. Inwestycje w moce produkcyjne EPDM 

 

Źródło: IISRP 2014, BM BGŻ. 

 

Z kolei ceny kauczuków chloroprenowych mają największy wpływ na koszt wytworzenia mieszanek 

stosowanych do produkcji pasów klinowych. Głównym monomerem wykorzystywanym w produkcji kauczuku 

chloroprenowego jest butadien, którego ceny utrzymują się w trendzie spadkowym od kwietnia 2012 r. Głównym 

czynnikiem, który prowadzi do spadku cen jest bardzo duży wzrost mocy produkcyjnych w Chinach, który znacząco 

przekracza poziom prognozowanego popytu. Wobec konwersji krakingu naftowego na etanowy wywołanej 

rewolucją łupkową wydawało się, że podaż butadienu może być zagrożona. Wraz z opracowaniem bardziej 

efektywnych i uzasadnionych ekonomicznie metod odwodornienia butanu ryzyko ograniczonej podaży butadienu 

zostało zamienione w ryzyko długotrwałej nadpodaży. 

 

Wyk. Indeks cen kauczuku chloroprenowego wykorzystywanego w GK Stomil Sanok (2010= 100) 

 

Źródło: Prezentacje Spółki, BM BGŻ. 

 

Wraz z nadpodażą kauczuków syntetycznych oraz bardzo dużymi inwestycjami w rozszerzenie areału upraw 

drzew kauczukowych przed kilku laty, ceny kauczuku naturalnego również znajdują się w trendzie spadkowym. Co 

prawda mówi się o konwersji upraw w kierunku palmy olejowej, jednak w kolejnych dwóch latach podaż w dalszym 

ciągu będzie wyższa od popytu. Ceny kauczuku naturalnego TSR20 znajdują się obecnie na poziomie minimów z 

2009 r. dlatego spółki zużywające ten surowiec do produkcji swoich wyrobów nie będą w najbliższym czasie 

narażone na zwyżki cen. 

 

 

 

Spółka Lokalizacja Moce (kt) Termin oddania Źródło informacji

Shanghai Sinopec Mitsui Chemical Shanghai, Chiny 70 Q2 2014 CSRIA - Apr, 2014

Shaanxi Yanchang Petroleum Group Shaanxi, Chiny 50 2014 CSRIA - Apr, 2014

SK Group (South Korea) Ningbo, Chiny 50 2014 CSRIA - Jan 2014

Sabic-Exxon Mobil Arabia Saudyjska 110 2015 IHS Chemweek - Dec, 2012

Lanxess Changzhou, Chiny 160 2015 CSRIA - Apr, 2014

Versalis Ferrara, Włochy 50+ Q2 2016 WRS 2013 IISRP - Versalis 130 kt total PCN -

Dow Gulf Coast, USA 140 2016 PR by Dow - Oct, 2013

Lotte - Versalis Elastomers Yeosu, Korea Pd. 100 2H 2016 Versalis - Apr, 2014

Reliance Jamnagar, Indie 80 2016  Reliance - Apr, 2014 (development stage)

Lion Copolymers USA 70 bd lioncopolymers.com
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Wyk. Indeks cen kauczuku naturalnego wykorzystywanego w GK Stomil Sanok (2010= 100) 

 

Źródło: Prezentacje Spółki, BM BGŻ. 

 

Pod koniec 4Q ’13 r. ceny stali osiągnęły poziom 538 EUR/t natomiast w czerwcu cena spadła do 513 EUR/t. 

Porównując do cen z przełomu lipca i sierpnia Spółka nie spodziewa się znaczących wzrostów cen. Słabe dane 

makro zarówno z Europy jak i Chin wprowadzają ryzyko spadku popytu na metale, dlatego presja na wzrost cen w 

najbliższym czasie będzie raczej niewielka. 

 

Wyk. Indeks cen stali blachy gorącowalcowanej 

 

Źródło: PUDS 

 

W przypadku aluminium mieliśmy do czynienia ze wzrostami aż do początku września br., jednak od tamtej 

pory ceny tego metalu znajdują się w krótkoterminowej korekcie. Mówi się o tym, że z uwagi na wzrost 

zapotrzebowania na aluminium w branży motoryzacyjnej oraz malejące zasoby tego surowca ceny powinny rosnąć 

co najmniej do poziomu 2150 USD/t pod koniec roku. Z drugiej strony, wskaźnik recyklingu aluminium cały czas 

rośnie a więc część popytu może zostać zaspokojona przez przetworzony złom. 
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Wyk. Ceny Aluminium LME 

 

Źródło: Bloomberg, BM BGŻ 

 

W przypadku cen sadz technicznych bardzo duże znaczenie ma popyt na opony, który jest odpowiedzialny za 

ok. 50-60% całego rynku sadz technicznych. Według danych Michelin, wyłącznie w Am. Południowej widać spadki 

sprzedaży opon, natomiast na pozostałych największych rynkach w tym w Europie obserwuje się solidne wzrosty. 

Wyższy popyt może wywołać podwyżki cen, jednak z drugiej strony duży wpływ na ceny mogą mieć spadki na 

rynku ropy. W Chinach i Europie mamy do czynienia z ryzykiem pogorszenia dynamiki PKB, natomiast od strony 

podażowej duże znaczenie ma utrzymująca się na stałym poziomie produkcja OPEC.  

 

Wyk. Indeksy cen sadz technicznych wykorzystywanych w GK Stomil Sanok (2010= 100) 

 

Źródło: Prezentacje Spółki, BM BGŻ 
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Wycena 

Wycenę Spółki sporządzono za pomocą: 

 metody opartej na zdyskontowanych przepływach pieniężnych (Free Cash Flow to Firm) FCFF; 

 metody porównawczej. 

 

Metoda oparta na zdyskontowanych przepływach pieniężnych jest jedną z najbardziej popularnych metod 

wyceny przedsiębiorstw. Według metody opartej na przepływach pieniężnych, wartość Spółki jest równa sumie 

(zdyskontowanych odpowiednim ważonym kosztem kapitału) przepływów pieniężnych, pomniejszonej o wartość 

długu netto.  

Metoda porównawcza z kolei przedstawia Spółkę na tle popularnych mnożników wyznaczonych dla spółek 

grupy porównawczej. 

Podsumowanie wycen 

 

Ostateczną cenę otrzymaliśmy, obliczając średnią z dwóch wartości – wyceny metodą FCFF oraz metodą 

porównawczą, przy zachowaniu równych wag dla każdej z nich. Wyznaczona w ten sposób wartość jednej akcji 

Stomil Sanok jest wyższa od obecnej wartości rynkowej. Ostatecznie, zmieniamy rekomendację na KUPUJ i 

podwyższamy cenę docelową do 55,43 PLN. 

 

Tab. Podsumowanie wycen 

 
Źródło: BM BGŻ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

waga

metoda DCF 61,44 50%

49,41 50%

wycena Stomil Sanok 55,43 zł

obecna cena akcji 49,87 zł

11,1%

metoda porównawcza

różnica

wycena 1 

akcji
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Wycena DCF 

 

Wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych zostały sporządzone przy zachowaniu 

następujących założeń: 

 

 w prognozach zakładamy jedynie rozwój organiczny, nie uwzględniając ewentualnych akwizycji;  

 stopę wolną od ryzyka przyjęliśmy na podstawie rentowności 10-letnich obligacji skarbowych, 

która wynosi 3,5%, premię za ryzyko rynkowe przyjmujemy na poziomie 5,5%; 

 nominalny koszt kapitału obcego przyjmujemy na poziomie 5%; 

 współczynnik beta przyjęliśmy na podstawie relewarowanej bety (czyli uwzględniającej stosunek 

zadłużenia do wartości kapitałów własnych) przy wskaźniku wyjściowym równym 1; 

 wzrost wolnych przepływów po okresie prognozy zakładamy w wysokości 2% w skali roku; 

 efektywna stopa podatkowa wynosi 19%; 

 szacunek nakładów inwestycyjnych w okresie prognozy został oparty o plany inwestycyjne 

Spółki; dla ostatniego roku prognozy przyjmujemy wydatki inwestycyjne na poziomie 

amortyzacji; 

 przejęcie Draftex GmbH pochłonie ok. 70 mln PLN; 

 nie zakładamy emisji nowych akcji; 

 wartość kapitału własnego w estymacji WACC jest wartością rynkową (szacowaną w wycenie 

DCF); 

 wszystkie wartości wyrażone są nominalnie; 

 cena akcji została wyliczona na dzień 08.10.2014 r. 

 

Tab. Wycena metodą DCF 

 
Źródło: BM BGŻ 

 

(mln PLN) 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P

Przychody 743,7 938,1 971,5 1 071,4 1 166,7 1 259,9 1 361,3 1 450,9 1 509,8 1 555,1

EBIT 111,8 129,3 135,6 143,9 156,0 165,9 176,4 183,9 188,7 192,6

Efektywna stopa podatkowa 19% 119% 219% 319% 419% 519% 619% 719% 819% 919%

NOPLAT 90,6 104,8 109,8 116,6 126,4 134,4 142,9 148,9 152,9 156,0

Amortyzacja 37,1 42,2 42,4 43,2 43,6 44,0 44,5 45,0 45,5 46,1

CAPEX 110,1 43,2 43,2 44,0 45,0 46,1 47,2 48,4 49,6 46,1

Inwestycje w kapitał obrotowy 4,5 37,0 6,3 19,0 18,1 17,7 19,3 17,0 11,2 8,6

FCFF 13,1 66,8 102,7 96,8 106,8 114,6 120,9 128,5 137,6 147,4

Stopa wolna od ryzyka 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

Premia rynkowa 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%

Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Koszt kapitału własnego 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%

Koszt długu 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Koszt długu po opodatkowaniu 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1%

% kapitału własnego 96,4% 96,3% 96,6% 96,6% 96,8% 96,8% 96,9% 97,0% 97,1% 97,1%

% długu 3,6% 3,7% 3,4% 3,4% 3,2% 3,2% 3,1% 3,0% 2,9% 2,9%

WACC 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9%

Suma DFCF 606,4

Wartość rezydualna (TV) 2176,1

Zdyskontowana TV 990,3

Wartość działalności operacyjnej 1 596,7

Dług netto -32,7

Wartość kapitału własnego 1629,4

Liczba akcji (mln szt.) 26,52

Wartość 1 akcji 61,44
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Tab. Analiza wrażliwości wyceny na przyjęte założenia 

 

Źródło: BM BGŻ 

 

Rys. Determinanty wartości Stomilu Sanok w wycenie FCFF 

 

Źródło: BM BGŻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0%

-1,0% 65,49 68,74 72,53 76,99 82,34

-0,5% 60,72 63,43 66,56 70,20 74,50

0,0% 56,54 58,83 61,44 64,45 67,96

0,5% 52,87 54,81 57,02 59,53 62,43

1,0% 49,61 51,27 53,15 55,27 57,70

wzrost FCFF w nieskończoność

WACC
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Wycena porównawcza 

 

Tab. Wycena metodą porównawczą 

 
Źródło: Bloomberg, BM BGŻ, *wartość dodatnia oznacza, że spółka jest relatywnie droższa od grupy porównawczej 

 
Wartość Spółki szacowaliśmy na podstawie popularnych wskaźników P/E (stosunek ceny akcji do zysku spółki 

na jedną akcję), EV/EBIT (stosunek wartości przedsiębiorstwa liczonej jako suma wartości kapitałów własnych dla 

akcjonariuszy większościowych, długu netto oraz udziałów mniejszościowych spółki do zysku przed 

oprocentowaniem i opodatkowaniem) oraz EV/EBITDA (stosunek wartości przedsiębiorstwa liczonej jako suma 

wartości kapitałów własnych, długu netto spółki oraz udziałów mniejszościowych do zysku przed 

oprocentowaniem i opodatkowaniem powiększonego o amortyzację). Do wyceny porównawczej wykorzystaliśmy 

wskaźniki oparte na ubiegłorocznych wynikach oraz konsensusie analityków dla spółek zagranicznych o podobnym 

profilu działalności. Z uwagi na relatywnie niewielką skalę działalności Stomil Sanok przyjęliśmy wagę 30% dla 

wskaźników dużych producentów komponentów, natomiast pozostała część przypadła na wskaźniki producentów 

notowanych na GPW. 

Na podstawie wyceny porównawczej opartej o powyższe wskaźniki otrzymaliśmy wartość jednej akcji Stomil 

Sanok na poziomie 49,41 PLN. W stosunku do obecnej wyceny giełdowej, jest to wartość zbliżona do obecnej ceny 

akcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalizacja (USD) 2014 P 2015 P 2016 P 2014 P 2015 P 2016 P 2014 P 2015 P 2016 P

Duzi producenci komponentów samochodowych

TRELLEBORG AB-B SHS 4330,3 12,5 10,7 9,9 10,4 9,1 8,4 13,0 11,0 10,2

MAGNA INTERNATIONAL INC 20294,5 8,3 7,5 7,0 5,9 5,4 5,1 10,8 9,8 9,0

DELPHI AUTOMOTIVE PLC 18957,7 10,2 9,0 5,7 8,0 7,1 6,4 12,3 11,0 9,7

MEDIANA 10,2 9,0 7,0 8,0 7,1 6,4 12,3 11,0 9,7

Producenci komponentów automotive notowani na GPW

AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE 70,4 10,9 8,6 8,4 5,9 5,4 5,3 56,9 40,5 39,1

BORYSZEW SA 418,0 16,3 14,8 - 9,5 9,0 - 15,9 14,0 -

WIELTON SA 107,4 10,2 9,3 8,8 7,5 6,9 6,2 12,2 10,0 9,4

MEDIANA 10,9 9,3 8,6 7,5 6,9 5,7 15,9 14,0 24,3

wskaźniki Stomil Sanok 11,5 10,0 9,5 8,7 7,5 7,2 15,2 13,1 12,5

13% 10% 36% 9% 5% 14% 24% 19% 29%

6% 7% 11% 16% 9% 26% -4% -7% -49%

Wycena 1 akcji (PLN) 49,41       

Premia/dyskonto do spółek automotive notowanych na GPW

Premia/dyskonto do producentów o zbliżonym profilu działalności*

EV/EBIT EV/EBITDA P/E
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Tabele i prognozy 

Tab. Bilans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mln PLN) 2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 2017P

AKTYWA 433,6 455,0 514,1 569,7 621,4 640,0 667,7

Aktywa trwałe 216,2 224,4 207,7 280,6 285,2 289,7 294,2

Wartości niematerialne i prawne 26,4 25,0 22,3 23,2 24,0 24,7 25,4

Nieruchomości inwestycyjne 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Rzeczowe aktywa trwałe 179,7 188,8 172,5 175,3 179,0 182,7 186,5

Aktywa obrotowe 217,4 230,7 306,5 289,1 336,2 350,3 373,5

Zapasy 106,2 110,1 102,8 106,2 133,9 138,7 152,9

Należności krótkoterminowe 85,8 91,8 99,3 102,5 129,3 133,9 147,7

Środki pieniężne 8,1 17,2 93,6 69,3 59,4 63,7 57,5

PASYWA 433,6 455,0 514,1 569,7 621,4 640,0 667,7

Kapitał własny 259,0 286,4 328,7 380,2 409,7 422,7 437,7

Kapitał zakładowy 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4

Kapitał zapasowy 140,1 162,8 179,6 179,6 179,6 179,6 179,6

Zysk netto 40,6 47,3 69,8 86,9 101,1 106,1 112,9

Zobowiazania i rezerwy 172,8 166,6 183,7 186,1 206,2 209,7 220,0

Zobowiązania długoterminowe 31,9 35,0 39,1 39,1 39,1 39,1 39,1

Zobowiązania krótkoterminowe 140,9 131,6 144,6 147,0 167,1 170,6 180,9

w tym dług odsetkowy 57,6 45,2 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4

Źródło: BM BGŻ. P - prognozy BM BGŻ
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Tab. Rachunek zysków i strat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mln PLN) 2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 2017P

Przychody ogółem 566,9 648,0 720,1 743,7 938,1 971,5 1 071,4

zmiana r/r 20,4% 14,3% 11,1% 3,3% 26,1% 3,6% 10,3%

Koszt sprzed. produktów, 

towarów i materiałów
73,9 79,9 573,9 596,4 749,9 777,8 857,1

Zysk brutto na sprzedaży 120,8 125,2 146,3 147,3 188,2 193,7 214,3

marża brutto na sprzedaży 21,3% 19,3% 20,3% 19,8% 20,1% 19,9% 20,0%

Koszty sprzedaży 31,9 30,8 34,3 35,4 44,7 46,2 51,0

Koszty ogólnego zarządu 29,8 35,4 35,2 39,9 41,7 45,9 50,6

Zysk (strata) ze sprzedaży 59,1 58,9 89,5 111,2 128,7 134,9 143,2

EBIT 60,2 61,8 90,2 111,8 129,3 135,6 143,9

EBITDA 90,5 95,7 125,8 148,9 171,5 178,0 182,6

marża operacyjna 10,6% 9,5% 12,5% 15,0% 13,8% 14,0% 13,4%

Saldo z działalności finansowej -9,5 -4,9 -2,0 -4,6 -4,6 -4,6 -4,6

Zysk (strata) brutto 53,1 58,6 88,2 107,2 124,8 131,0 139,3

marża brutto 9,4% 9,0% 12,2% 14,4% 13,3% 13,5% 13,0%

Podatek dochodowy 12,5 11,2 18,3 20,4 23,7 24,9 26,5

Zysk (strata) netto 40,6 47,3 69,8 86,9 101,1 106,1 112,9

marża netto 7,2% 7,3% 9,7% 11,7% 10,8% 10,9% 10,5%

Źródło: BM BGŻ. P - prognozy BM BGŻ
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Tab. Rachunek przepływów pieniężnych  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(mln PLN) 2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 2017P

Przepływy z działalności 

operacyjnej
43,6 74,8 107,1 120,7 102,4 138,9 133,8

Zysk netto 40,6 47,3 69,8 86,9 101,1 106,1 112,9

Amortyzacja 30,3 33,9 35,6 37,1 37,0 37,9 38,7

Zmiana kapitału obrotowego 29,2 4,7 -0,5 4,5 37,0 6,3 19,0

Przepływy z działalności 

inwestycyjnej
-35,5 -35,0 -15,0 -110,1 -41,6 -42,4 -43,2

Nakłady inwestycyjne (CAPEX) -49,5 -53,9 -34,1 -40,8 -41,6 -42,4 -43,2

Przepływy z działalności 

finansowej
-8,1 -30,7 -15,7 -35,0 -70,8 -92,2 -96,8

Dywidenda -14,1 -16,8 -30,9 -33,7 -69,5 -90,9 -95,5

Spłata kredytów netto -3,0 -15,4 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Odsetki -2,4 -2,2 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3

Zmiana stanu środków 

pieniężnych
0,0 9,1 76,4 -24,3 -9,9 4,3 -6,1

Środki pieniężne:

na początek okresu 8,1 8,1 17,2 93,6 69,3 59,4 63,7

na koniec okresu 8,1 17,2 93,6 69,3 59,4 63,7 57,5

Źródło: BM BGŻ. P - prognozy BM BGŻ
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Tab. Wskaźniki finansowe 

 

 

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 2017P

EPS 1,5 1,8 2,6 3,3 3,8 4,0 4,3

DPS 0,54 0,64 1,15 1,27 2,62 3,43 3,60

Dividend yield 1,1% 1,3% 2,3% 2,5% 5,3% 6,9% 7,2%

BVPS 9,9 10,9 12,5 14,5 15,7 16,2 16,9

P/E 32,3 27,9 18,9 15,2 13,1 12,5 11,7

P/BV 5,1 4,6 4,0 3,5 3,2 3,1 3,0

P/S 2,3 2,0 1,8 1,8 1,4 1,4 1,2

P/CE 32,0 27,4 18,8 14,9 12,8 12,2 11,5

EV/EBIT 21,4 20,9 14,3 11,5 10,0 9,5 9,0

EV/EBITDA 14,3 13,5 10,3 8,7 7,5 7,2 7,1

EV/S 2,3 2,0 1,8 1,7 1,4 1,3 1,2

Źródło: BM BGŻ.

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 2017P

rentowność brutto na sprzedaży 21,3% 19,3% 20,3% 19,8% 20,1% 19,9% 20,0%

rentowność EBITDA 16,0% 14,8% 17,5% 20,0% 18,3% 18,3% 17,0%

rentowność EBIT 10,6% 9,5% 12,5% 15,0% 13,8% 14,0% 13,4%

rentowność netto 7,2% 7,3% 9,7% 11,7% 10,8% 10,9% 10,5%

ROA 9,4% 10,4% 13,6% 15,2% 16,3% 16,6% 16,9%

ROE 15,6% 16,4% 21,1% 22,6% 24,3% 24,7% 25,2%

dynamika przychodów 20,4% 14,3% 11,1% 3,3% 26,1% 3,6% 10,3%

dynamika EBITDA 27,2% 5,7% 31,5% 18,4% 15,2% 3,7% 2,6%

dynamika EBIT 51,8% 2,7% 46,0% 24,0% 15,7% 4,8% 6,1%

dynamika EPS 43,5% 15,7% 47,5% 24,4% 16,3% 5,0% 6,4%

dług/aktywa 13,9% 10,3% 11,8% 10,7% 9,8% 9,5% 9,1%

dług/kapitał własny 23,1% 16,3% 18,4% 15,9% 14,7% 14,2% 13,6%

dług/EBITDA 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3

EBIT/odsetki 47,1 48,4 70,6 87,6 101,3 106,2 112,7

płynność bieżąca 1,3 1,4 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7

płynność szybka 0,6 0,7 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0

płynność gotówkowa 0,05 0,10 0,51 0,37 0,29 0,30 0,26

rotacja zapasów (dni) 68,3 62,0 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1

rotacja należności (dni) 65,4 57,3 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0

rotacja zobowiązań (dni) 48,3 41,9 37,7 37,7 37,7 37,7 37,7

cykl rotacji gotówki (dni) 84,6 81,1 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9

WACC 10,7% 9,6% 9,2% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9%

ROIC 11,7% 10,2% 14,6% 15,9% 16,7% 16,2% 16,7%

EVA (mln) 19,0 19,7 42,6 56,2 66,0 68,4 74,0

FCFF (mln) 157,8 142,6 142,2 13,1 66,8 102,7 96,8

Źródło: BM BGŻ.

P - prognozy BM BGŻ

P - prognozy BM BGŻ



    

 
 

 

 

18 

 

Rekomendacje i Analizy telefon adres email

Witold Wroński 22 329 43 46 witold.wronski@bgz.pl

Krzysztof Kozieł 22 329 43 44 krzysztof.koziel@bgz.pl

Michał Krajczewski 22 329 43 40 michal.krajczewski@bgz.pl

Adam Anioł 22 329 43 43 adam.aniol1@bgz.pl

Doradztwo Inwestycyjne telefon adres email

Witold Wroński 22 329 43 46 witold.wronski@bgz.pl

Radosław Lipiński 22 329 43 45 radoslaw.lipinski@bgz.pl

Wydział kluczowych klientów telefon adres email

Jacek Szczepański 22 329 43 20 jacek.szczepanski@bgz.pl

Grzegorz Leszek 22 329 43 55 grzegorz.leszek@bgz.pl

Monika Dudek 22 329 43 24 monika.dudek@bgz.pl

Przemysław Borycki 22 329 43 22 przemysław.borycki@bgz.pl

Sławomir Orzechowski 22 329 43 54 s.orzechowski@bgz.pl

Jacek Wrześniewski 22 329 43 25 j.wrzesniewski@bgz.pl

Oferty Publiczne (IPO) telefon adres email

Ewa Kostrzewa 22 329 43 18 ewa.kostrzewa@bgz.pl

Marek Jaczewski 22 329 43 53 marek.jaczewski@bgz.pl

Internetowe serwisy transakcyjne

Zlecenia na GPW i New Connect http://www.bgz.pl/biuro_maklerskie/zlecenia_gpw.html 

Zapisy w ofertach publicznych (IPO) http://www.bgz.pl/biuro_maklerskie/zapisy_ipo.html 

Centra Obsługi Produktów Inwestycyjnych

Białystok ul. Suraska 3 a 85 744 21 08 Poznań ul. Piekary 17 61 858 26 81

Ciechanów ul. 17-go Stycznia 60 23 674 13 52 Radom ul. Traugutta 29 48 361 22 71

Kielce ul. Sienkiewicza 47 41 248 14 95 Siedlce ul. Joselewicza 3 25 640 90 46

Nowy Sącz ul. Nawojowska 4 18 443 53 91 Tarnobrzeg ul. Wyspiańskiego 5 15 823 89 87

Opole ul. Rynek 24/25 77 454 43 64 Warszawa ul. Grzybowska 4 22 581 54 51

ul. Żurawia 6/12, 00–503 Warszawa
tel. (22) 32 94 300, fax (22) 32 94 303
e-mail: biuro.maklerskie@bgz.pl  www.bgz.pl
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Biuro Maklerskie BGŻ S.A. prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Papierów
Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością BM BGŻ S.A. sprawuje Komisja Nadzoru
Finansowego. Niniejsza publikacja została opracowana wyłącznie na potrzeby klientów Biura Maklerskiego BGŻ S.A.
Raport jest udostępniany klientom wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinien być wykorzystywany w
charakterze lub traktowany jako oferta lub nakłanianie do oferty sprzedaży, kupna lub subskrypcji papierów
wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Wszelkie informacje i opinie zawarte w powyższym
dokumencie zostały przygotowane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez BM BGŻ S.A. za wiarygodne, lecz nie
istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. BM BGŻ S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższego opracowania i zawartych w nim opinii
inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego dokumentu i
ewentualne szkody poniesione w ich wyniku ponoszą wyłącznie podejmujący takie decyzje. Dokument ten został
przygotowany przez BM BGŻ S.A. z zastosowaniem metodologicznej poprawności, zachowaniem należytej
staranności i obiektywizmu. Korzystając z tego dokumentu, nie należy go traktować jako substytutu do
przeprowadzenia własnej niezależnej oceny. Ani dokument ten, ani żaden jego fragment nie jest poradą
inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym
dokumencie wyrażają opinie BM BGŻ S.A. w dniu jego sporządzenia i mogą podlegać zmianom bez uprzedniego
powiadomienia.
Raport przygotowany przez BM BGŻ S.A. jest ważny w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia go i nie jest
planowana jego aktualizacja, o ile nie nastąpią zmiany lub nie pojawią się nowe istotne informacje i okoliczności,
będące podstawą wydania danej rekomendacji. Data sporządzenia raportu jest datą pierwszego udostępnienia
rekomendacji do dystrybucji. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez zgody BM
BGŻ S.A. jest zabronione.
BM BGŻ przyjęło następującą metodologię w zakresie oczekiwań co do stopy zwrotu z inwestycji w instrument
finansowy będący przedmiotem Raportu w okresie 12 miesięcy od dnia wydania raportu:
Kupuj – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji wynosi co najmniej 10%;
Neutralnie – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji znajduje się w przedziale (-10%; + 10%);
Sprzedaj – oczekiwany spadek zwrotu z inwestycji wyniesie co najmniej 10%.
Metody wyceny zastosowane w prezentowanym dokumencie opierają się na metodach i modelach opisanych i
powszechnie wykorzystywanych w literaturze fachowej. Używanie ich wymaga szacowania dużej liczby
parametrów, m.in. takich jak: stopy procentowe, kursy walut, przyszłe zyski, przepływy pieniężne i wiele innych.
Parametry te są zmienne w czasie, subiektywne i w rzeczywistości mogą różnić się od tych przyjętych do wyceny.
Każda wycena zależy od wartości wprowadzonych parametrów i jest wrażliwa na ich zmianę. Wycena DCF: Metoda
DCF bazuje na spodziewanych przyszłych zdyskontowanych przepływach pieniężnych. Jej mocne strony to
uwzględnienie przyszłych zmian w wolnych przepływach pieniężnych oraz kosztu pieniądza w czasie. Słabe strony
to duża liczba parametrów, które należy oszacować oraz wrażliwość wyceny na zmiany tych parametrów. Wycena
metodą porównawczą: Wycena ta opiera się na porównaniu wskaźników rynkowych wycenianej spółki ze
wskaźnikami innych porównywalnych spółek. Mocna strona tej metody to mniejsza, w porównaniu z metodą DCF,
liczba parametrów wyceny oraz relatywne odnoszenie się do wskaźników rynkowych wyselekcjonowanych spółek.
Słabe strony, to przede wszystkim problem selekcji porównywanych spółek oraz efektywności rynku.
Pomiędzy BM BGŻ S.A. a Podmiotem Raportu nie występują powiązania i nie są mu znane informacje, o których
mowa w §9 i §10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji
stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Osoby sporządzające niniejszą rekomendację/analizę/opracowanie:
- pobierają stałe wynagrodzenie niezależne od wydanego zalecenia, ceny docelowej, czy trafności rekomendacji i
nie jest ono zależne od wyników finansowych uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości
inwestycyjnej Banku BGŻ.
- nie pełnią funkcji kierowniczych i nie zajmują stanowisk w organach nadzorczych Spółki i nie są z nią powiązane
żadną umową.
Spółka nie posiada akcji BM BGŻ, a podmioty powiązane z BM BGŻ nie posiadają akcji Spółki. Niniejsza
rekomendacja/analiza/opracowanie nie została udostępniona emitentowi przed datą pierwszego ich udostępnienia
do dystrybucji.
Wykaz rekomendacji/analiz/opracowań/komentarzy sporządzanych przez BM BGŻ S.A. wraz z informacją dotyczącą
proporcji udzielanych rekomendacji „kupuj”, „sprzedaj”, „trzymaj”
jest dostępny na stronie :
https://www.bgz.pl/biuro_maklerskie/analizy_raporty.html

ul. Żurawia 6/12, 00–503 Warszawa
tel. (22) 32 94 300, fax (22) 32 94 303
e-mail: biuro.maklerskie@bgz.pl  www.bgz.pl


