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Sektor: Hotelarstwo 

Kurs akcji: 37,86 PLN 

ORBIS zawieszona 
Reuters: ORBP.WA GPW: ORB 

Wycena: - 
  

Profil spółki Prawdopodobna akwizycja 
Orbis S.A. jest największą w Polsce siecią hoteli. Spółka 
działa we wszystkich segmentach krajowego rynku. Na 
koniec 2013 r. w strukturze Grupy Hotelowej 
funkcjonowały 63 hotele. 

Orbis poinformował o otrzymaniu od Accor – większościowego właściciela spółki - 

oferty przejęcia sieci 46 hoteli zlokalizowanych w Europie Środkowej wraz  

z propozycją nowej umowy licencyjnej (Master License Agreement). 

Zaproponowana przez Accor cena za portfel 46 hoteli (38 istniejących oraz  

8 planowanych) wynosi 142,3 mln EUR. W skład portfela wchodzi 11 hoteli 

własnych (1 974 pokoje), 17 w dzierżawie (3 573 pokoje), 11 działających na 

podstawie umowy o zarządzanie (1 685 pokoi) i 7 we franczyzie (821 pokoi). Hotele 

zlokalizowane są w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, Macedonii, Słowacji, 

Bułgarii oraz w Polsce. Oferta zapewnia spółce wyłączność na prowadzenie 

negocjacji w okresie do 30 listopada 2014 r. Aktualnie Orbis ma przeprowadzić 

analizę oferty, której wyniki mają zostać przedstawione Radzie Nadzorczej oraz 

następnie podane do wiadomości. 

Wartość ewentualnej transakcji to nieco ponad 600 mln zł, co implikuje wycenę 

oferowanego portfela na poziomie ca. 75 tys. zł/pokój (90 tys. zł/pokój korygując  

o inwestycje planowane) wobec 150 tys. zł/pokój na jakie rynek wycenia aktualnie 

Orbis. Jednocześnie potencjalna transakcja opowiada 1/3 aktualnej – już po 

negatywnej reakcji rynkowej – kapitalizacji spółki. O ile długofalowo skokowe 

zwiększenie skali działalności może przynieść pozytywne efekty to krótkoterminowo, 

sama oferta transakcji z podmiotem kontrolującym rodzi naturalne znaki zapytania. 

Duże prawdopodobieństwo dojścia do skutku transakcji wobec zbyt wielu 

niewiadomych (efektywność oferowanych aktywów, struktura finasowania, wpływ na 

politykę dywidendy) skutecznie dezorganizuje nasz model finansowy  

(w którym nie zakładaliśmy akwizycji) i uniemożliwia na tym etapie dokładną ocenę 

skutków ewentualnej transakcji akwizycji, przez co zdecydowaliśmy  

o zawieszeniu naszej rekomendacji dla spółki do czasu podjęcia przez Orbis decyzji.  

 

 

 

 

 

Struktura akcjonariatu 

Accor SA 52,69% 

Aviva OFE 9,94% 

ING PTE 5,19% 

Amplico PTE 5,12% 

Pozostali 27,07% 
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Kapitalizacja: 1 744 mln PLN 

Free float:  472 mln PLN 

Beta 0,75 

Max 52 tyg 46,19 PLN 

Min 52 tyg 36,01 PLN 

 

Tomasz Chwiałkowski 

starszy analityk rynku finansowego 

tomasz.chwialkowski@ge.com 

Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. 

(012) 682 64 55 

 

(mln PLN) 2012 2013 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 

Przychody 707,4 682,6 727,5 766,8 802,8 840,0 870,4 

EBITDA 196,0 196,2 207,9 225,1 237,4 248,0 256,8 

marża EBITDA 27,7% 28,7% 28,6% 29,4% 29,6% 29,5% 29,5% 

EBIT 83,7 81,9 94,6 108,7 116,7 125,0 131,4 

marża EBIT 11,8% 12,0% 13,0% 14,2% 14,5% 14,9% 15,1% 

Zysk netto 67,9 65,0 79,2 91,7 98,7 105,1 111,2 

marża netto 9,6% 9,5% 10,9% 12,0% 12,3% 12,5% 12,8% 

P/E 25,7 26,8 22,0 19,0 17,7 16,6 15,7 

P/BV 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

EV/EBITDA 7,9 7,9 7,5 6,9 6,5 6,3 6,0 

EPS 1,5 1,4 1,7 2,0 2,1 2,3 2,4 
P - projekcje BM BPH; wskaźniki rynkowe obliczone dla ceny rynkowej z dnia 23.10.2014 r. 
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Opis terminów stosowanych przy wydawaniu rekomendacji inwestycyjnych: 
 

• kupuj – oznacza prognozowanie mocnego wzrostu ceny papieru wartościowego, zaleca się kupowanie akcji do 
poziomu ceny docelowej; 

• akumuluj – oznacza prognozowanie lekkiego wzrostu ceny papieru wartościowego, zaleca się kupowanie przy 
zniżkach ceny do poziomu ceny docelowej; 

• trzymaj – przez co należy rozumieć, że przewidywany zakres zmian kursu nie będzie istotnie odbiegał od 
aktualnej wartości rynkowej; 

• redukuj – oznacza prognozowanie spadku ceny papieru wartościowego, zaleca się sprzedawać powyżej ceny 
docelowej; 

• sprzedaj – oznacza prognozowanie mocnego spadku ceny papieru wartościowego, zaleca się sprzedaż akcji 
powyżej ceny docelowej. 

 
Opis wskaźników i miar używanych w raporcie: 
 
DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne 
FCF – wolne przepływy gotówkowe 
P/E - (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję 
P/BV - (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję 
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT 
EV/EBITDA - Enterprise Value/EBITDA 
EV/S - Enterprise Value/Sales 
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena / zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję 
ROE - (Zwrot na kapitale własnym) - Zysk netto/średni stan kapitałów własnych 
ROA - (Zwrot na aktywach) - Zysk netto/średnia wartość aktywów 
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona 
o premię za ryzyko) 
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość 
przedsiębiorstwa 
EBIT - zysk na działalności operacyjnej 
EBITDA - (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację 
 
 
 
Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. 
 
ul. prof. Michała Życzkowskiego 16 
31-864 Kraków 
 
Zespół Analiz     Departament Sprzedaży: 
 
Agata Filipowicz-Rybicka    Paweł Paprota 
makler papierów wartościowych   makler papierów wartościowych 
kierownik Zespołu Analiz    pawel.paprota@bph.pl 
agata.filipowicz-rybicka@bph.pl 
 
Tomasz Kolarz      Jacek Marcjanowicz 
starszy analityk rynku finansowego  makler papierów wartościowych 
tomasz.kolarz@bph.pl    jacek.marcjanowicz@bph.pl 
 
Tomasz Chwiałkowski    Paweł Sęk 
starszy analityk rynku finansowego  specjalista ds. obsługi klienta 
tomasz.chwialkowski@bph.pl   pawel.sek@bph.pl 
 
Jakub Szczepaniec 
analityk rynku finansowego 
jakub.szczepaniec@bph.pl 
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Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku BPH S.A.  
Organem sprawującym nadzór nad działalnością BM Banku BPH S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego. 
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z najlepszą wiedzą osób uczestniczących w jego sporządzeniu, dochowaniem 
należytej staranności, oraz rzetelności przez osoby uczestniczące w jego sporządzeniu. Niniejsze opracowanie stanowi 
projekcję zachowania instrumentów finansowych w okresie obowiązywania raportu. Raport nie stanowi jakiejkolwiek 
gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z opracowania nie 
należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka.  
Adresatami niniejszego opracowania są wszyscy Klienci BM Banku BPH S.A. 
 
BM Banku BPH nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego raportu, ani za szkody 
poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejsze opracowanie nie zostało ujawnione emitentowi instrumentów 
finansowych, których dotyczy. 
Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BM Banku BPH oraz osobami sporządzającym niniejsze opracowanie, lub ich osobami 
bliskimi, a emitentem nie występują jakiekolwiek powiązania, o których mowa w §9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z 
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich 
emitentów lub wystawców. 
Wynagrodzenie osób uczestniczących w sporządzaniu niniejszego raportu nie jest zależne od wyników finansowych transakcji 
z zakresu bankowości inwestycyjnej BM Banku BPH dotyczących instrumentów finansowych, których niniejsze opracowanie 
dotyczy. 
Osoby uczestniczące w sporządzaniu niniejszego raportu nie posiadają informacji o wystąpieniu sytuacji, o 
których mowa w §10 pkt. 1 pp. 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji 
stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 
Inwestycja w akcje jest obarczona wieloma czynnikami ryzyka np. między innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju i 
międzynarodową, określonym stanem prawnym i możliwością jego zmian, a także tendencjami zachodzącymi w innych 
segmentach rynku finansowego (m.in. rynki walutowe, stropy procentowe) czy towarowego. W praktyce, precyzyjna prognoza 
wpływu tych ryzyk na kształtowanie się kursu akcji i jego wyeliminowanie jest niemożliwe, co należy brać pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 
Metody wyceny zastosowane w niniejszym raporcie opierają się na modelach opisanych w literaturze ekonomicznej i 
powszechnie stosowanych. Należy zaznaczyć, ze do prawidłowej wyceny wymagane jest oszacowanie dużej ilości parametrów 
takich jak np.: stopy procentowe, przyszłe zyski, przepływy pieniężne i inne. Parametry te są zmienne w czasie i mogą różnić się 
od przyjętych w modelu wyceny. Wycena jest zależna od wartości wprowadzanych parametrów i wrażliwa na zmianę tych 
parametrów. 
 
Wycena metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) polega na dyskontowaniu przepływów pieniężnych 
generowanych przez spółkę. Technika uważana za jedną z najlepszych z metodologicznego punktu widzenia. Wadą jest duża 
wrażliwość wyceny na zmianę parametrów modelu. 
 
Wycena metodą porównawczą - opiera się na porównaniu wskaźników rynkowych wycenianej spółki ze wskaźnikami innych 
porównywalnych spółek. Mocna strona tej metody to mała ilość parametrów szacowanych, większa obiektywność wyceny. 
Słabe strony to niepewność dotycząca właściwego doboru porównywanych spółek i efektywności ich rynkowej wyceny oraz 
oparcie na bieżących wynikach finansowych, które w przyszłości są zazwyczaj inne.  
 
Struktura rekomendacji BM BPH w ostatnim półroczu 

Kupuj  0% 
Akumuluj 2 100% 
Trzymaj  0% 
Redukuj  0% 
Sprzedaj  0% 

 


