
    

 

 

 

Hortico Ticker: HOR

sektor / branża: dystrybucja artykułów ogrodniczych ISIN: PLHRTIC00014

Profil

3,42

4,92

5,51

5,10

Informacje ogólne

Liczba akcji (mln szt.)* 14,2

Kapitalizacja (mln PLN) 48,5

EV (mln PLN) 53,5

Notowania

max cena 52 tygodnie (PLN) 6,47

min cena 52 tygodnie (PLN) 2,03

Mediana obrotów (w tys. PLN) 3,00

Struktura akcjonariatu % akcji % głosów

Paweł Kolasa 46,41% 46,41%

Andrzej Guszał 24,03% 24,03%

Robert Bender 12,63% 12,63%

BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. 6,71% 6,71%

Pozostałe 10,22% 10,22%

2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P

59 400 59 389 80 271 95 051 101 666 114 659
12,2% 0,0% 35,2% 18,4% 7,0% 12,8%

2 421 2 415 6 261 8 511 9 201 10 146
1 684 1 705 5 518 7 245 7 549 8 261
2,8% 2,9% 6,9% 7,6% 7,4% 7,2%

1 044 1 689 3 859 5 401 5 514 6 045
1,8% 2,8% 4,8% 5,7% 5,4% 5,3%

46,5 28,7 12,6 9,0 8,8 8,0
22,1 22,2 8,5 6,3 5,8 5,3
0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00

P - prognozy BM BGŻ

Asystent: Krzysztof Choromański

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

tys. PLN

Zysk netto

EV/EBITDA

marża netto

*Liczba akcji przy założeniu emisji 3 mln nowych akcji serii C
DPS

P / E

marża EBIT

EBITDA

Przychody

EBIT

zmiana r/r (%)

Wycena średnia

e-mail: krzysztof.koziel@bgz.pl

Hortico jest jednym z największych graczy na polskim rynku 

hurtowej i detalicznej sprzedaży artykułów ogrodniczych. Dzięki 

przejęciu aktywów przedsiębiorstwa PNOS GK Hortico stanie się 

właścicielem najmocniejszej marki nasion w segmencie amatorskim.

Wycena porównawcza 

Dane podstawowe

tel. (0-22) 329 43 44

Analityk:  Krzysztof Kozieł

18 lutego 2015

Kurs (17/02/15) (PLN)

Wycena metodą DCF

Makler Papierów Wartościowych

Czynniki wzrostu:
1. Choć do tej pory Hortico było postrzegane jako jeden z liderów rynku artykułów
ogrodniczych a po wejściu na New Connect przychody ze sprzedaży wzrosły o 25% w
ciągu 3 lat do 2013 r., wyniki finansowe, a co za tym idzie implikowana wartość
przedsiębiorstwa pozostawały na względnie stałym poziomie. Rynek, na którym działa
Spółka jest już dojrzały, dlatego wysokie wzrosty skali działalności wyłącznie dzięki
inwestycjom organicznym są trudne do zrealizowania. Dzięki konsolidacji centrów
ogrodniczych w lokalizacjach należących do PNOS-u Hortico zwiększa skalę w biznesie
hurtowym i detalicznym oraz staje się dużo mocniejszym graczem w negocjacjach z
dostawcami. Ze względu na słabe zatowarowanie punktów sprzedaży PNOS w ubiegłym roku
(oraz operowanie na dzierżawionych aktywach PNOS wyłącznie w 2H 2014) pełny efekt w
tym obszarze będzie widoczny dopiero od 2015 r. Wydaje się, że wobec narastającej
konkurencji oraz coraz trudniejszej sytuacji mniejszych podmiotów istnieje możliwość
przejęcia części udziałów rynkowych. W dłuższym terminie detaliczna linia biznesowa w
Spółce będzie rozwijana pod szyldem Zielonych Centrów Galerii Ogrodniczych, które będą
powstawały w sąsiedztwie dużych galerii handlowych.
2. Naszym zdaniem przejęcie PNOS wpisuje się w trend widoczny na szeroko pojętym
rynku dystrybucji (farmaceutyki, FMCG). Przejęcie lub tworzenie „od zera” marki własnej
jest receptą wielu firm handlowych na spadającą rentowność biznesu. Zarządzanie własnym
produktem co prawda różni się od działalności handlowej, jednak jak pokazuje
doświadczenie, wystarczy dobra znajomość branży, by takie projekty prowadzić z sukcesem.
PNOS jest obecnie najbardziej rozpoznawalnym znakiem towarowym na rynku nasion
amatorskich. Bankructwo podmiotu dominującego nadszarpnęło ów wizerunek, jednak
naszym zdaniem w krótkim czasie można go odbudować. W porównaniu do marży brutto na
dystrybucji, która może wahać się w granicach 20 -30%, produkcja nasion (czy w zasadzie
konfekcja i sprzedaż pod własną marką) daje ok. 60-70% rentowności przed kosztami
ogólnymi.
3. W długim terminie liczymy na pozytywne efekty restrukturyzacji zwłaszcza w
obszarze osobowym. Jeszcze 4 lata temu liczba pracowników PNOS była zbliżona do 370
osób. W połowie ubiegłego roku w Spółce zostało 90 etatów, co pozwoli na ograniczenie
kosztów wynagrodzeń z niemal 15 mln PLN przed czterema laty do 3,8 mln PLN w 2015 r.
4. Bardzo wysokie dyskonto w porównaniu do średniej rynkowej - zakładając, że
prognoza wyniku za 2015 r. zostanie zrealizowana a przejęcie PNOS zostanie sfinansowane
zarówno z emisji akcji jak i kredytu, wskaźniki PE oraz EV/EBITDA (odpowiednio 7,2 i 5,2)
wyglądają wyjątkowo atrakcyjnie w porównaniu ze średnimi wartościami dla szerokiego
rynku oraz spółek zagranicznych o podobnym profilu działalności.

Czynniki ryzyka:
Ryzyko walutowe – walutą rozliczeniową zarówno w przypadku całego eksportu jak i
importu jest EUR. W przypadku ekspozycji walutowej w RZiS mamy do czynienia z krótką
pozycją w wysokości ok. 2 mln EUR. Ewentualne umocnienie wspólnej waluty mogłoby
przyczynić się do pogorszenia wyników GK Hortico.
Ryzyko polityczne - w 2015 r. ok. 17% prognozowanej przez nas sprzedaży będzie
pochodzić z eksportu. Przeważająca część przychodów zza granicy jest realizowana na
rynkach wschodnich a więc w Rosji, Ukrainie i na Białorusi. Lwia część sprzedaży
zagranicznej jest realizowana za gotówkę, jednak w przypadku nasilenia walk na Wschodzie
oraz pogorszenia koniunktury na tamtejszych rynkach istnieje ryzyko spadku zarówno
sprzedaży jak i wypracowywanychzysków.
Ryzyko pogorszenia koniunktury na rynku ogrodniczym – według prognoz ekonomistów
najsłabszy okres koniunktury gospodarczej dotknie kraje europejskie w 1H’15. Problemy
strukturalne UE, nierozwiązany problem grecki jak i konflikt na linii Rosja – UE w dalszym
ciągu stanowią czynniki ryzyka, które mogą przekładać się na kondycję polskiej gospodarki
oraz samego sektora ogrodniczego.
Ryzyko niedojścia transakcji przejęcia PNOS do skutku – Hortico posiada promesę
kredytową na 12 mln PLN, które wraz z wadium w wysokości 1,3 mln PLN umożliwia
sfinalizowanie transakcji z pominięciem emisji akcji. Choć w ocenie Zarządu ryzyko
nieprzyznania Hortico kredytu jest niewielkie, należy mieć na uwadze, że zarówno prognozy
jak i wycena będąca składową niniejszego raportu analitycznego opiera się na założeniu o
pomyślnym sfinalizowaniu transakcji.
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Przejęcie Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa – 
skokowy wzrost wartości GK Hortico 

 

Przedsiębiorstwo państwowe PNOS (Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodnictwa i Szkółkarstwa dalej 

zamiennie z Przedsiębiorstwo) przez kilkadziesiąt lat, niepodzielnie rządziło na rynku nasion amatorskich w Polsce. 

O ile do wybuchu kryzysu finansowego w 2008 r. działalność operacyjna generowała przepływy, które umożliwiały 

spółce przetrwanie, tak od 2010 r. PNOS wykazywał w rachunku wyników wysoką stratę. Głównymi czynnikami, 

które przyczyniły się do problemów spółki były kurczący się rynek nasion amatorskich oraz nadmierne 

zatrudnienie generujące gigantyczne koszty pracownicze. 

 

W kwietniu 2011 r. Minister Skarbu Państwa po raz pierwszy zaprosił do negocjacji podmioty zainteresowane 

zakupem przedsiębiorstwa. Próba tej prywatyzacji zakończyła się niepowodzeniem. Do kolejnego procesu 

prywatyzacji realizowanego w trybie zaproszenia do rokowań doszło w 2013 roku i przystąpiły do niego trzy 

podmioty: LMB Capital (spółka celowa funduszu PE/VC Bloomerang notowanego na New Connect), Piotr i 

Bogusława Miranowscy (właściciele przedsiębiorstwa BROS) oraz Hortico. Wyłączność na dalsze negocjacje 

przyznano Państwu Miranowskim, jednak jak się później okazało, rozmowy zakończyły się fiaskiem. W tym samym 

roku (2013) zarząd wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki z możliwością zawarcia układu. W lutym 

2014 roku ogłoszono upadłość likwidacyjną Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w 

Ożarowie Mazowieckim SA, a władzę w firmie przejął Syndyk masy upadłości. 

 

W dniu 1 lipca 2014 roku, spółka zależna Hortico SA, tj. Polskie Nasiennictwo Ogrodnictwo Szkółkarstwo sp. z 

o.o.  zawarła z Syndykiem masy upadłości Przedsiębiorstwa umowę dzierżawy składników majątku, a Hortico SA w 

tym samym dniu kupiło zapasy tego Przedsiębiorstwa. Spółka zależna Hortico SA, tj. Polskie Nasiennictwo 

Ogrodnictwo Szkółkarstwo Sp. z o.o. przed zawarciem umowy z Syndykiem nie prowadziła żadnej działalności 

operacyjnej a Hortico SA rozpoczęło konsolidację wyników tej spółki począwszy od 3 kwartału 2014 roku (tj. wynik 

pojawił się w skonsolidowanym RZiS, jednak aktywa PNOS w dalszym ciągu pozostawały poza GK Hortico). W 

grudniu ub. r. Hortico poinformowało o zwycięstwie w przetargu publicznym na zakup Przedsiębiorstwa PNOS w 

upadłości likwidacyjnej. 

 

Przetarg na sprzedaż Przedsiębiorstwa zorganizowany przez Syndyka dotyczył co do zasady wszystkich 

składników majątku Przedsiębiorstwa, które wchodziły w jego skład przed ogłoszeniem upadłości a więc: środki 

trwałe, nasiona genetyczne i hodowlane, prawa do nasion kwalifikowanych, prawo ochronne na znak towarowy, 

prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz nieruchomości. Dzięki takiej formie przejęcia na przyszłym 

właścicielu aktywów nie ciążą zobowiązania (w tym finansowe) zaciągnięte wcześniej przez PNOS. 

 

Od początku lipca ub. r., majątek PNOS był przedmiotem dzierżawy Hortico (poprzez spółkę zależną). Koszty 

dzierżawy wraz z czynszem dzierżawnym, wynosiły ok. 0,6-0,7 mln PLN na miesiąc, z czego ok. 0,36 mln PLN 

stanowiły koszty pracownicze. W zamian Hortico miało prawo do sprzedaży zakupionego wcześniej zapasu nasion 

pod marką PNOS, oraz korzystania z aktywów podmiotu w tym sprzedaży towarów w centrach ogrodniczych w 

Warszawie, Lublinie oraz Ożarowie Mazowieckim. 

 

Zapasy, o których wspomniano wcześniej, Hortico odkupiło od Syndyka masy upadłościowej za 4,5 mln PLN. Ok. 

70% ich wartości stanowiły nasiona, w tym ok 4,5 mln torebek gotowych do sprzedaży oraz nasiona luzem, których 

potencjał produkcyjny był zbliżony do 12,5-13,5 mln torebek. Zakładając, że całkowity koszt wyprodukowania 

torebki jest zbliżony do 0,4 PLN a koszt samego surowca oraz opakowania to ok. 0,22 PLN, wycena zakupionych 

zapasów sięgnęłaby 4,6 mln PLN vs. 3,2 mln PLN, które Hortico zapłaciło syndykowi (70% z 4,5 mln PLN za całość 

zapasów). Średnia cena torebki nasion to 1 PLN, stąd pozytywny efekt okazyjnego nabycia na skonsolidowany 

rachunek wyników szacujemy na 0,6-0,7 mln PLN głównie w 4Q’14. 
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Dzięki zamknięciu hodowli twórczej nasion oraz ogólnej restrukturyzacji w obszarze kosztów pracowniczych, w 

ciągu czterech lat ograniczono koszty wynagrodzeń z 15,5 mln PLN w 2010 r. do 3,8 mln PLN w 2015 r. Liczbę 

pracowników zredukowano z 368 do 90 osób.  

 

Zgodnie z planem restrukturyzacji majątkowej, jeszcze przed ogłoszeniem upadłości PNOS sprzedał działkę w 

Warszawie, na której w dalszym ciągu prowadzona jest działalność. Pozostałe nieruchomości, które wchodzą w 

skład przejmowanego Przedsiębiorstwa znajdują się w Ożarowie Mazowieckim i Lublinie a ich szacunkowa wartość  

według wyceny rzeczoznawcy majątkowego jest zbliżona do 9,7 mln PLN. Pozostałe składniki majątku będące 

przedmiotem umowy przejęcia, w tym: znak towarowy, prawa do nasion oraz inne niż nieruchomości środki trwałe, 

zostały wycenione na ok. 4 mln PLN. 

 

Wydaje się, że 13,1 mln PLN, które Hortico zapłaci za PNOS nie jest wygórowaną ceną, zwłaszcza, że sama 

wartość likwidacyjna składników przedsiębiorstwa jest wyższa. Dużo większą wartość może stanowić prawo do 

sprzedaży nasion pod bardzo rozpoznawalną marką własną, która po delikatnej rewitalizacji oraz inwestycji w 

majątek obrotowy może powalczyć o utracone w ostatnim roku udziały w rynku. Inwestycja przedsiębiorstwa 

handlowego w marki własne o ugruntowanej pozycji jest potwierdzonym przez wiele przykładów (farmaceutyki, 

FMCG) sposobem na wzrost rentowności oraz skali działalności. 

 

Rynek nasion amatorskich – budowanie wartości nowego segmentu w GK 
Hortico 

 

Rynek nasion amatorskich od przełomu lat 70 i 80 znajduje się w trendzie spadkowym. Szacowana przez PNOS 

wielkość polskiego rynku w 2012 r. wyrażona liczbą sprzedanych torebek sięgnęła ok. 60 mln szt. i 

najprawdopodobniej w dalszym ciągu będzie się zmniejszać. Przyjmuje się, że na dojrzałych rynkach Europy 

Zachodniej liczba sprzedanych torebek ogółem powinna być równa liczbie ludności w danym kraju, dlatego w 

najbliższych kilku latach polski rynek może zanotować dalsze spadki w skumulowanej skali 20%. 

 

Wraz ze spadkiem sprzedaży w branży mocno rośnie konkurencja, która prowadzi do obniżenia rentowności. 

Według danych spółki, podczas gdy w 2007 r. średnia rentowność na sprzedaży nasion w branży wynosiła 55%  to 

w 2011 r. wskaźnik ten uległ obniżeniu do 48%. Wraz ze wzrostem wydatków na szeroko pojęty serwis i obsługę 

klienta pojawia się dodatkowa presja na marże. 

 

Tab. Rynek nasion amatorskich i udział PNOS na przestrzeni lat (mln. torebek) 

 

Źródło: Spółka, BM BGŻ. 

 

Na rynku nasion amatorskich w dalszym ciągu największe znaczenie (łącznie) mają przedsiębiorstwa należące 

do Skarbu Państwa, nadzorowane przez Agencję Rynku Rolnego, takie jak PlantiCo Zielonki, Polan Kraków i Spójnia 

Nochowo. Ww. spółki są właścicielem ok. 60% wszystkich odmian warzywnych wchodzących w skład polskiego 

Rejestru Odmian. Według danych Ministerstwa Finansów w ostatnim kwartale 2013 r. spółki te były rentowne, 

Okres Wielkość (mln szt.) W tym sprzedaż PNOS (mln szt.) Udział

Lata 70 i 80 120 30 25%

Koniec lat 90 100 25 25%

2007 90 19 21%

2008 81 18 22%

2009 77 21 27%

2010 70 16 23%

2011 65 18,2 28%

2012 60 20 33%
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jednak należy pamiętać, że pierwszy i ostatni kwartał roku są dla spółek hodowli roślin najlepsze. Zadłużenie każdej 

z ww. spółek nie przekroczyło w 2013 r. kilkunastu procent wartości aktywów ogółem.  

 

Tab. Szacunki sprzedaży konkurencji w segmencie nasion amatorskich w 2012 r.  

 

Źródło: Spółka, BM BGŻ. 

 

Choć polski rynek nasion amatorskich na pierwszy rzut oka może nie wydawać się atrakcyjny (spadek 

wolumenów), istnieje kilka ciekawych pomysłów na rozwój tego biznesu zarówno w średnim jak i długim terminie. 

Po pierwsze niewykorzystany potencjał tkwi w kanale nowoczesnym, w którym nasiona PNOS-u nigdy nie były 

obecne. Prawdą jest, że marża w formatach wielkopowierzchniowych jest dużo niższa od tej, którą można zarobić na 

handlu ze sklepami tradycyjnymi, jednak z uwagi na wysoki wzrost skali sprzedaży poprawa wyników finansowych 

w skonsolidowanym RZiS na pewno byłaby zauważalna. W długim terminie budowanie pozycji na rynku może 

wiązać się z zakupem innych przedsiębiorstw ogrodniczych należących do Skarbu Państwa, które wraz ze wzrostem 

konkurencji na rynku mogą nie dotrzymywać kroku przedsiębiorstwom prywatnym charakteryzującym się dojrzałą 

kulturą organizacyjną, takim jak Hortico czy Vilmorin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spółka Sprzedaż (mln szt.)

Vilmorin 13

PlantiCo Zielonki 7

W. Legutko 7

POLAN Kraków 7

Torseed Toruń 3

Spójnia Nochowo 3

inne firmy 9,5
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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 ważoną z dwóch wartości – wyceny metodą FCFF oraz 

metodą porównawczą. Naszym zdaniem niska porównywalność do spółek wykorzystanych do wyceny 

porównawczej może usprawiedliwiać dyskonto związane z kapitalizacją i płynnością Spółki, dlatego do wyceny 

porównawczej przykładamy niższą, 30% wagę. Wyznaczona w ten sposób wartość jednej akcji Hortico jest wyższa 

od obecnej wartości rynkowej. 

 

Tab. Podsumowanie wycen 

 
Źródło: BM BGŻ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metoda DCF 4,92 70%

metoda porównawcza 5,51 30%

wycena Hortico 5,10 

obecna cena akcji 3,42 

różnica (%) 49%

wycena 1 

akcji
waga
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Wycena DCF 

 

Wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych została sporządzone przy zachowaniu 

następujących założeń: 

 

 w prognozach zakładamy jedynie rozwój organiczny, z uwzględnieniem akwizycji aktywów spółki PNOS; 

 skokowy wzrost przychodów w latach 2014-2015 wynika z dzierżawy (w ubiegłym roku) i ostatecznie 

przejęcia Przedsiębiorstwa Nasiennictwa, Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim; 

 wyniki finansowe nowego biznesu w końcówce roku ubiegłego nie odzwierciedlają pełnych możliwości 

wykorzystania aktywów z uwagi na bardzo słabe zatowarowanie punktów handlowych oraz wzrost 

ryzyka związany z przeciągającym się procesem sprzedaży przedsiębiorstwa. Naszym zdaniem pełny 

potencjał sprzedażowy na bazie aktywów przejętego PNOS-u w bieżącym roku może sięgnąć ok 25 mln 

PLN (vs. 10 mln PLN w 2014); 

 zarówno w przypadku oddziałów PNOS-u jak i Hortico przyjmujemy wzrost sprzedaży w okresie 

prognozy na poziomie 4% z zastrzeżeniem, że w przypadku podmiotu dominującego może nastąpić 

skokowy wzrost skali działalności związany z uruchomieniem oddziału Zielone Centrum w nowej 

atrakcyjnej lokalizacji w 2017 r. (ok. 10-12 mln PLN przy średniej marży 50% przed kosztami 

operacyjnymi); 

 przejęcie PNOS jest finansowane głównie z emisji 3 mln akcji po cenie 3 PLN oraz kredytu inwestycyjnego 

(2-3 mln PLN); 

 stopę wolną od ryzyka przyjęliśmy na podstawie średniej rocznej rentowności 10-letnich obligacji 

skarbowych, która jest zbliżona do 3%, 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; 

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

 wszystkie wartości wyrażone są nominalnie; 

 cena akcji została wyliczona na dzień 18.02.2015 r. 
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Tab. Wycena metodą DCF 

 

Źródło: BM BGŻ 

 

Tab. Analiza wrażliwości wyceny na przyjęte założenia 

 

Źródło: BM BGŻ 

 

Wyk. Determinanty wartości Hortico w wycenie FCFF (tys. PLN) 

 

Źródło: BM BGŻ 

(tys. PLN) 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P

Przychody 95 051 101 666 114 659 119 155 123 826 128 679 133 721 138 959 144 402 150 056

EBIT 7 245 7 549 8 261 8 555 9 071 9 713 10 157 10 627 11 103 11 596

Efektywna stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%

NOPLAT 5 869 6 115 6 692 6 930 7 347 7 868 8 227 8 608 8 993 9 393

Amortyzacja 1 266 1 652 1 885 1 984 1 876 1 658 1 655 1 641 1 641 1 641

CAPEX -18 280 -14 352 -1 385 -1 863 -1 876 -1 674 -1 651 -1 628 -1 641 -1 641

Inwestycje w kapitał obrotowy 4 262 -7 744 -1 425 -665 -692 -720 -748 -778 -810 -842

FCFF -6 882,9 -14 328,8 5 766,9 6 384,7 6 655,5 7 131,6 7 481,8 7 842,9 8 183,6 8 551,0

Stopa wolna od ryzyka 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

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

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

Koszt kapitału własnego 9,2% 9,2% 9,1% 8,9% 8,8% 8,7% 8,7% 8,6% 8,6% 8,6%

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 85,7% 85,6% 87,6% 91,5% 93,2% 94,8% 96,1% 97,3% 98,3% 98,8%

% długu 14,3% 14,4% 12,4% 8,5% 6,8% 5,2% 3,9% 2,7% 1,7% 1,2%

WACC 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%

Suma DFCF 15 423

Wartość rezydualna (TV) 134 184

Zdyskontowana TV 59 346

Wartość działalności operacyjnej 74 769

Dług netto 5 026

Wartość kapitału własnego 69 742

Liczba akcji (tys. szt.) 14 184

Wartość 1 akcji 4,92        

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

-1,0% 5,40 5,81 6,28 6,86 7,56

-0,5% 4,82 5,15 5,54 6,00 6,55

0,0% 4,32 4,60 4,92 5,29 5,73

0,5% 3,89 4,12 4,38 4,69 5,05

1,0% 3,51 3,70 3,93 4,18 4,47

wzrost FCFF w nieskończoność

WACC
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Wycena porównawcza 

 
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. 

 

Tab. Wycena metodą porównawczą 

 
Źródło: Bloomberg, BM BGŻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Producenci materiału siewnego

SYNGENTA AG-REG 32505,3 15,8 15,3 13,5 12,3 12,1 10,8 17,6 17,5 15,4

YARA INTERNATIONAL ASA 15428,1 12,0 9,3 9,6 8,6 6,9 7,0 14,5 11,2 11,3

K+S AG-REG 6238,1 9,2 9,2 9,4 6,6 6,5 6,3 14,6 14,4 15,7

VILMORIN & CIE 1857,2 14,7 16,1 15,0 7,4 8,4 7,8 17,6 17,3 15,4

KWS SAAT AG 2041,9 14,2 15,2 13,5 11,0 11,4 10,2 21,9 22,0 19,7

MEDIANA 6153,8 14,2 15,2 13,5 8,6 8,4 7,8 17,6 17,3 15,4

wskaźniki Hortico 8,6 6,6 6,3 7,6 5,6 5,2 11,0 7,9 7,7

-39,3% -56,9% -53,3% -11,7% -33,2% -33,8% -37,2% -54,5% -50,0%

Wycena 1 akcji (PLN) 5,51      

Premia/dyskonto 

EV/EBIT EV/EBITDA P/E
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Wyniki finansowe GK Hortico 

 Wyniki finansowe za 2H’14 

 

Choć wydzierżawienie aktywów PNOS-u od syndyka masy upadłościowej miało miejsce już w 3Q’14, wzrost 

wyników finansowych pojawił się w wynikach ostatnich trzech miesięcy ub.r. Przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 

niemal 75% do 27 mln PLN, do czego w znaczącym stopniu przyczyniła się sprzedaż nasion pod marką PNOS.  Już w 

3Q na poziomie sprzedaży widoczne było znaczące przyspieszenie (40% dynamika r/r), jednak ze względu na silną 

sezonowość związaną ze sprzedażą nasion w okresie poprzedzającym siew, najwyższa sprzedaż miała miejsce w 

ostatnim kwartale roku. 

Marża, która została zrealizowana na sprzedaży ww. nasion była nieco wyższa od historycznej rentowności na 

sprzedaży w PNOS. Według informacji Zarządu zapasy kosztowały Hortico 4,5 mln PLN z czego ok. 70% stanowiły 

nasiona, w tym 4,5 mln torebek gotowych do sprzedaży. Pozostała część materiału siewnego została zakupiona 

luzem. 

 

Tab. Wskaźniki finansowe i prognoza 

 

Źródło: Sprawozdania finansowe Spółki 

 

Historyczny koszt wyprodukowania jednej torebki nasion oscylował wokół poziomu ok. 0,40 PLN na co 

składały się koszty surowca i opakowań (0,22 PLN) oraz koszty pracy (0,10-0,18 PLN), które w PNOS były nieco 

zawyżone z uwagi na słabą wydajność siły roboczej i nadmierne zatrudnienie. Licząc, że ok. 4,5 mln zapakowanych 

torebek powinno być wycenione po koszcie 0,4 PLN, natomiast 13 mln sztuk po koszcie 0,22 PLN, wartość 

zakupionych zapasów powinna wynieść ok. 4,6 mln PLN w porównaniu do 3,2 mln PLN, które realnie zapłacono 

(70% zapasu za 4,5 mln PLN). Według naszych szacunków sprzedaż nasion zakupionych na preferencyjnych 

warunkach mogła przynieść ok. 0,6 – 0,7 mln PLN dodatkowego zysku ze sprzedaży. Naszym zdaniem, począwszy 

od 1Q’15 skonsolidowane wyniki finansowe będą odzwierciedlały długoterminowy rozkład kosztów konfekcji 

nasion amatorskich. 

 Charakterystyka Spółki Hortico 

 

Historia Spółki Hortico sięga początków lat 90-tych, kiedy Pan Paweł Kolasa, obecny dominujący akcjonariusz, 

założył hurtownię artykułów ogrodniczych działającą na terenie Giełdy Kwiatowej we Wrocławiu. W kilka lat Spółce 

udało się osiągnąć na tyle silną pozycję, by móc podjąć współpracę z największymi przedsiębiorstwami działającymi 

w segmencie uprawy roślin, takimi jak Syngenta Seeds (produkcja nasion i sadzonek) czy Grodan (podłoża 

uprawowe z wełny mineralnej). 

W 2000 r. utworzono oddział firmy w Kaliszu, a w 2003 r. uruchomiono Centralną Hurtownię, która powstała 

na terenie Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego. W tym samym czasie doszło do zmiany formy 

przedsiębiorstwa z działalności gospodarczej na spółkę kapitałową z ograniczoną odpowiedzialnością.  

Aby przyspieszyć budowę skali działalności odpowiedniej do uzyskania synergii w obszarze zamówień w 2008 

r. doszło do połączenia Hortico z PHU AWEX, funkcjonującego w oparciu o hurtownię ogrodniczą w Lublinie 

(mln PLN) 3Q 2012 4Q 2012 1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2013 1Q 2014 2Q 2014 3Q 2014 4Q 2014

przychody 14 178,8 15 872,0 11 773,0 18 303,7 13 837,7 15 474,0 15 498,0 18 290,2 19 311,0 26 923,0

zmiana r/r 29,7% -1,4% 0,5% 3,8% -2,4% -2,5% 31,6% -0,1% 39,6% 74,0%

zysk ze sprzedaży -129,8 -291,0 923,0 1 107,2 -160,6 -226,9 1 526,4 815,8 -660,3 3 808,6

EBIT -124,6 -205,0 927,0 1 079,6 -142,6 -159,9 1 579,0 821,9 -699,2 3 814,5

zysk netto 150,2 -149,0 709,0 809,9 -176,2 436,0 1 425,0 728,7 -698,9 2 403,0

marża brutto na sprzedaży -0,9% -1,8% 7,8% 6,0% -1,2% -1,5% 9,8% 4,5% -3,4% 14,1%

marża operacyjna -0,9% -1,3% 7,9% 5,9% -1,0% -1,0% 10,2% 4,5% -3,6% 14,2%

marża netto 1,1% -0,9% 6,0% 4,4% -1,3% 2,8% 9,2% 4,0% -3,6% 8,9%
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(pow.1000 m2). Wskutek ww. transakcji do akcjonariatu w połączonym podmiocie dołączył Pan Andrzej Guszał, 

obecny Wiceprezes Zarządu i drugi w kolejności największy akcjonariusz. 

W ramach strategii rozwoju sieci Galeria Ogrodnicza Zielone Centrum, w 2011 r. zakończono budowę i 

uruchomiono galerię w Psarach k. Wrocławia. Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu 

Operacyjnego w wysokości ok. 2 mln PLN, natomiast łączne wydatki inwestycyjne przekroczyły kwotę 6,5 mln PLN. 

Koncepcja Zielonego Centrum Galeria Ogrodnicza opiera się na obsłudze właścicieli przydomowych ogrodów i 

ogródków. Galerie charakteryzuje duża powierzchnia (1500-2000 m2), przystępna lokalizacja (łatwy dostęp dla 

zmotoryzowanych, miasta o populacji powyżej 300 tys. mieszkańców) oraz dogodna organizacja oferty handlowej 

(brak efektu sezonowości poprzez rozbudowę oferty „decor” oraz dużą ekspozycję prezentowaną pod 

zadaszeniem). 

Charakterystyka działalności 

 

Hortico SA jest jednym z największych graczy na hurtowym i detalicznym rynku artykułów ogrodniczych. Oferta 

Spółki jest kierowana zarówno do małych, specjalistycznych sklepów obsługujących gospodarstwa domowe jak i 

samych klientów detalicznych („hobby”) oraz gospodarstw specjalistycznych („profi”).  Przedmiotem działalności 

Spółki jest m.in.: 

 

 handel hurtowy, detaliczny oraz komisowy środkami ochrony roślin, nawozami, nasionami i innymi 

produktami pochodzenia krajowego oraz zagranicznego do produkcji rolnej i ogrodniczej; 

 urządzanie i utrzymywanie terenów zielonych; 

 handel hurtowy, detaliczny i komisowy roślinami ozdobnymi pochodzenia krajowego i zagranicznego; 

 sprzedaż detaliczna towarami do produkcji ogrodniczej prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 

lub Internet; 

 serwisowanie i naprawa maszyn i urządzeń oraz narzędzi do produkcji rolnej oraz ogrodniczej. 

 

Wyk. Struktura sprzedaży, ujęcie segmentowe profi/hobby (w tys. PLN) 

 

Źródło: Prezentacja Spółki 
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Sieć sprzedaży Spółki składa się z: 

 

 hurtowni ogrodniczej we Wrocławiu, ul. Giełdowa 12h – Centrala Spółki, 

 hurtowni ogrodniczej w Lublinie, ul. Kasprowicza 98, 

 hurtowni ogrodniczej w Kaliszu, Niedźwiady 1B, 

 sklepu ogrodniczego we Wrocławiu, ul. Obornicka 235-237, 

 Zielonego Centrum w Jakubowicach Murowanych 30 a (Lublin), 

 Zielonego Centrum w Lublinie, ul. Wyzwolenia 206 A, 

 Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum w Psarach pod Wrocławiem (wybudowane ze środków z emisji), 

 boksu w hali kwiatowej na terenie Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu, 

ul. Giełdowa 12, 

 sklepu internetowego e-hortico.pl. 

 

Rozwój sprzedaży detalicznej pod marką Zielonego Centrum jest jednym z dwóch (po markach własnych w 

segmencie nasion) głównych kierunków rozwojów GK Hortico. Zanim nadarzyła się okazja aby przejąć aktywa 

PNOS-u, strategia rozwoju Grupy opierała się na konsolidacji detalicznego rynku sprzedaży artykułów 

ogrodniczych, czego dowodem była poprzednia emisja akcji podczas debiutu na New Connect. Pozyskane wtedy 

środki przeznaczono na uruchomienie Zielonego Centrum w Psarach pod Wrocławiem. Choć mocna konkurencja w 

segmencie dużych sieci handlowych DIY („do-it-yourself” np. Praktiker, Leroy Merlin, Obi) stanowi konkurencję dla 

wyspecjalizowanych centrów ogrodniczych, to 1) artykuły ogrodnicze nie stanowią w sprzedaży ogółem marketów 

dużego udziału i raczej nie przywiązuje się do tych segmentów dużej wagi, 2) w porównaniu do mocno 

wyspecjalizowanych galerii jakość obsługi w marketach jest dużo niższa. Galerie łączą ze sobą zalety handlu 

wielkoformatowego (duża skala przekładająca się na lepsze warunki zakupów, szeroki asortyment) oraz sklepów 

tradycyjnych (silne relacje z klientem, wysoka specjalizacja, najlepszy serwis), dlatego naszym zdaniem jest to dobry 

pomysł na biznes na trudnym rynku sprzedaży artykułów ogrodniczych. 

 

Wyk. Struktura sprzedaży (w tys. PLN) 

 

Źródło: Informacje Spółki 
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W ofercie sprzedażowej Spółki znajdują się następujące kategorie towarów: 

 

 nasiona i sadzonki roślin ogrodniczych (warzywa i kwiaty) profi oraz hobby; 

 nawozy mineralne; 

 organiczne podłoża ogrodnicze (na bazie torfu i włókien kokosowych); 

 podłoża mineralne (nowoczesne substraty uprawowe marki Grodan); 

 środki ochrony biologicznej i owady wspomagające zapylanie; 

 folie i włókniny ogrodnicze; 

 środki ochrony roślin i nawozy „hobby” i „profi”; 

 sprzęt ogrodniczy; 

 narzędzia ogrodnicze „hobby”; 

 artykuły dla szkółkarzy. 

 

Wyk. Geograficzna struktura przychodów (tys. PLN) 

  

Źródło: Sprawozdanie spółki 

 

Historyczna struktura sprzedaży GK Hortico biorąc pod uwagę kryterium geograficzne była zdominowana przez 

przychody realizowane w kraju. Wartość sprzedaży w eksporcie wynosiła ok. 3-4 mln EUR w ujęciu rocznym, co 

stanowiło ok. 23-28% skonsolidowanych przychodów. Dzierżawa aktywów PNOS-u, który niemal w 100% 

funkcjonuje w oparciu o sprzedaż krajową spowodowała spadek udziału eksportu w strukturze przychodów do 

21,5% w 2014 r. Zakładając, że sprzedaż poza granicami kraju pozostanie na niezmienionym poziomie, szacujemy 

udział eksportu w bieżącym roku na ok. 17%. 

 

Wyk. Struktura sprzedaży eksportowej (w tys. PLN) 

 

Źródło: Informacje Spółki 
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Praktycznie cała sprzedaż zagraniczna trafia do Rosji, Ukrainy i Białorusi. Według zapewnień Zarządu sprzedaż 

na Wschód jest bardzo stabilna, a obecne embargo sprzyja eksportowi produktów ogrodniczo-rolniczych 

wykorzystywanych w produkcji własnej. Ograniczenie dostaw warzyw z Europy pozytywnie wpływa na areał 

uprawny w Rosji, stąd wysoki popyt m.in. na podłoża (Hortico jest dealerem silnej marki Grodan) oraz inne 

produkty wykorzystywane przy uprawach. 
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Tabele i prognozy1 

Tab. Bilans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Dane za 2012 i 2013 r. pochodzą ze skonsolidowanych rachunków „starej” GK Hortico. Od 2014 r. wyniki finansowe obejmują również spółkę PNOS. 

(tys. PLN) 2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P

AKTYWA 30 826 33 165 48 012 69 137 83 227 91 680 96 023

Aktywa trwałe 12 514 13 050 12 794 27 822 40 822 40 322 40 201

Wartości niematerialne i prawne 100 57 34 1 560 1 066 697 327

Rzeczowe aktywa trwałe 12 514 12 590 12 315 25 863 39 057 38 926 39 175

Aktywa obrotowe 17 859 20 115 35 218 41 316 42 406 51 359 55 822

Zapasy 6 880 7 167 16 463 11 067 16 840 18 566 19 309

Należności krótkoterminowe 9 593 11 477 18 032 15 577 20 914 23 259 24 190

Środki pieniężne 229 1 341 519 14 545 4 526 9 407 12 197

PASYWA 30 826 33 165 48 012 69 137 83 227 91 680 96 023

Kapitał własny 13 027 14 716 17 792 34 407 41 910 48 863 56 176

Kapitał podstawowy 5 592 5 592 5 592 7 092 7 392 7 392 7 392

Kapitał zapasowy 6 041 8 097 8 341 21 914 28 139 34 518 41 471

Zysk netto 1 044 1 689 3 859 5 401 6 379 6 953 7 313

Zobowiazania i rezerwy 17 799 18 450 30 220 34 730 41 317 42 817 39 848

Zobowiązania długoterminowe 1 787 1 269 867 5 430 11 583 11 330 9 869

Zobowiązania krótkoterminowe 13 550 14 760 26 933 26 945 27 464 29 316 27 906

w tym dług odsetkowy 2 406 2 333 5 523 11 608 15 261 14 008 10 074

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(tys. PLN) 2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P

Przychody ogółem 59 400,2 59 388,7 80 271,2 95 050,6 101 665,7 114 659,4 119 154,9

zmiana r/r 12,2% 0,0% 35,2% 18,4% 7,0% 12,8% 3,9%

Koszty działalności operacyjnej 56 828,0 57 745,1 74 778,9 87 837,5 94 214,8 106 496,8 110 698,6 

Amortyzacja 737,0 710,3 743,7 1 266,4 1 652,0 1 884,9 1 983,9 

Zużycie materiałów i energii 1 046,7 1 214,3 1 515,1 1 645,5 1 727,8 2 814,2 2 926,7 

Usługi obce 3 543,4 4 301,5 6 468,0 7 381,6 7 588,1 8 800,7 9 152,7 

Podatki i opłaty 185,5 179,5 497,5 1 128,6 1 157,2 1 284,7 1 336,1 

Wynagrodzenia 4 007,8 3 964,0 5 828,1 7 761,3 7 994,2 9 500,6 9 880,6 

Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów
45 444,3 45 557,3 57 418,5 64 677,7 70 127,9 77 891,6 80 925,5 

EBIT            1 684,0               1 704,9               5 517,7               7 245,1                 7 549,5                 8 261,1                 8 555,0    

EBITDA            2 421,1               2 415,2               6 261,4               8 511,5                 9 201,5               10 146,1               10 538,9    

marża operacyjna 2,8% 2,9% 6,9% 7,6% 7,4% 7,2% 7,2%

Saldo z działalności finansowej -343,6 368,5 -346,0 -384,1 -538,6 -585,0 -480,4 

Zysk (strata) brutto 1 340,4 2 062,1 5 171,7 6 861,0 7 010,8 7 676,2 8 074,6 

marża brutto 2,3% 3,5% 6,4% 7,2% 6,9% 6,7% 6,8%

Podatek dochodowy 296,39 373,20 1312,70 1460,05 1496,35 1630,97 1715,31

Zysk (strata) netto 1 044,01 1 688,87 3 858,98 5 400,94 5 514,49 6 045,18 6 359,32

marża netto 1,8% 2,8% 4,8% 5,7% 5,4% 5,3% 5,3%

Źródło: BM BGŻ. P - prognozy BM BGŻ



    

 
 

 

 

 

16 

Tab. Rachunek przepływów pieniężnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(tys. PLN) 2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P

Przepływy z działalności 

operacyjnej
-1 298,33 824,99 -2 666,62 15 711,06 7 074,44 6 341,87 7 967,91

Zysk netto 1 044,01 1 688,87 6 073,42 6 224,44 6 379,17 6 953,09 7 312,63

Amortyzacja 737,02 710,30 743,67 1 266,41 1 651,98 1 884,94 1 983,90

Zmiana kapitału obrotowego -3 042,21 413,30 -7 600,82 4 262,43 -7 743,88 -1 424,60 -665,36

Przepływy z działalności 

inwestycyjnej
30,20 514,24 -443,56 -16 039,62 -14 347,38 -1 380,76 -1 859,16

Nakłady inwestycyjne (CAPEX) 538,32 650,59 443,56 16 039,62 14 347,38 1 380,76 1 859,16

Przepływy z działalności 

finansowej
-766,33 -227,06 2 287,72 14 354,93 -2 746,68 -80,00 -3 318,12

Odsetki 0,00 112,78 156,81 384,08 538,64 584,99 480,38

Zmiana stanu środków 

pieniężnych
-2 034,45 1 112,17 -822,46 14 026,37 -10 019,62 4 881,11 2 790,62

Środki pieniężne:

na początek okresu 2 263,66 229,21 1 341,38 518,92 14 545,29 4 525,66 9 406,77

na koniec okresu 229,21 1 341,38 518,92 14 545,29 4 525,66 9 406,77 12 197,39

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

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P

EPS 0,09 0,15 0,27 0,38 0,39 0,43 0,45

DPS 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Dividend yield 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

BVPS 1,2 1,3 1,6 3,1 3,7 4,4 5,0

P/E 36,6 22,6 12,6 9,0 8,8 8,0 7,6

P/BV 2,9 2,6 2,1 1,1 0,9 0,8 0,7

P/S 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4

EV/EBIT 3,2 2,5 9,7 7,4 7,1 6,5 6,3

EV/EBITDA 2,2 1,8 8,5 6,3 5,8 5,3 5,1

EV/S 0,1 0,1 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4

Źródło: BM BGŻ.

2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P

rentowność na sprzedaży 2,6% 2,8% 6,8% 7,6% 7,3% 7,1% 7,1%

rentowność EBITDA 4,1% 4,1% 7,8% 9,0% 9,1% 8,8% 8,8%

rentowność EBIT 2,8% 2,9% 6,9% 7,6% 7,4% 7,2% 7,2%

rentowność netto 1,8% 2,8% 4,8% 5,7% 5,4% 5,3% 5,3%

ROA 3,4% 5,1% 8,0% 7,8% 6,6% 6,6% 6,6%

ROE 8,0% 11,5% 21,7% 15,7% 13,2% 12,4% 11,3%

dynamika przychodów 12,2% 0,0% 35,2% 18,4% 7,0% 12,8% 3,9%

dynamika EBITDA 1,0% -0,2% 159,2% 35,9% 8,1% 10,3% 3,9%

dynamika EBIT -9,8% 1,2% 223,6% 31,3% 4,2% 9,4% 3,6%

dynamika EPS -14,3% 61,8% 128,5% 40,0% 2,1% 9,6% 5,2%

dług/aktywa 7,8% 7,0% 11,5% 16,8% 18,3% 15,3% 10,5%

dług/kapitał własny 18,5% 15,9% 31,0% 33,7% 36,4% 28,7% 17,9%

dług/EBITDA 1,0 1,0 0,9 1,4 1,7 1,4 1,0

EBIT/odsetki - 15,1 35,2 18,9 14,0 14,1 17,8

płynność bieżąca 1,3 1,4 1,3 1,5 1,5 1,8 2,0

płynność szybka 0,8 0,9 0,7 1,1 0,9 1,1 1,3

płynność gotówkowa 0,02 0,09 0,02 0,54 0,16 0,32 0,44

rotacja zapasów (dni) 42,3 44,1 74,9 42,5 60,5 59,1 59,1

rotacja należności (dni) 58,2 62,0 69,1 55,1 75,1 74,0 74,1

rotacja zobowiązań (dni) 72,6 80,6 90,7 68,9 80,9 80,2 80,3

cykl rotacji gotówki (dni) 27,9 25,4 53,3 28,7 54,6 53,0 53,0

WACC 9,3% 9,4% 8,9% 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%

ROIC 3,6% 4,2% 12,6% 11,0% 7,6% 6,8% 6,6%

EVA (tys.) -49,5 -63,7 2955,0 3886,6 2203,4 1831,7 1585,3

FCFF (tys.) -1479,4 1854,0 -2831,4 -6882,9 -14328,8 5766,9 6384,7

Źródło: BM BGŻ.

P - prognozy BM BGŻ

P - prognozy BM BGŻ
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Załącznik – szczegóły dotyczące Przedsiębiorstwa PNOS 

Charakterystyka Przedsiębiorstwa PNOS 

 

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim jest przede 

wszystkim hurtowa i detaliczna sprzedaż nasion warzyw, kwiatów i bylin na rynek amatorski, ale także pozostałych 

artykułów do produkcji rolnej i ogrodniczej takich jak: podłoża, nawozy czy środki ochrony roślin. Przedsiębiorstwo 

dysponuje własnymi stu kilkudziesięcioma odmianami, których rozmnażanie zleca plantatorom, samo natomiast na 

bazie własnego parku maszynowego prowadzi ich konfekcję. Sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz przerób 

technologiczny materiału siewnego polegający głównie na konfekcjonowaniu nasion był prowadzony w 

Przedsiębiorstwie nieprzerwanie, nawet w okresie upadłości. 

Pod względem kanałów dystrybucji Spółka wyróżniała trzy podstawowe drogi dotarcia do klienta: sprzedaż 

poprzez Biuro Obsługi Klienta (BOK), hurtownie firmowe oraz firmowe centra ogrodnicze. 

Biuro Obsługi Klientów obsługuje dużych odbiorców hurtowych (w tym zagranicznych). Sprzedaż jest 

realizowana z hali wysokiego składowania w Pruszkowie. Udział tego segmentu sprzedaży w 2013 r. wyniósł ok. 

40% całkowitych przychodów Spółki. 

Sprzedaż poprzez hurtownie firmowe trafia do sklepów detalicznych, ale również małych lokalnych hurtowni. 

Kanał ten w 2013 r. był odpowiedzialny za 25% całkowitej sprzedaży. 

 

Wyk. Geograficzna struktura przychodów hurtowych PNOS 

 

Źródło: Sprawozdanie spółki 

 

Firmowe centra ogrodnicze (galerie) przedstawiają ofertę dla klienta indywidualnego, ale także 

wyspecjalizowanych przedsiębiorstw zajmujących się architekturą ogrodów. Według danych historycznych Spółki 

ten rodzaj dystrybucji stanowił ok. 35% w przychodach Spółki ogółem. 

 

Wyk. Geograficzna struktura przychodów detalicznych PNOS 

 

Źródło: Sprawozdanie Spółki 

 

W strukturze asortymentowej sprzedaży wyraźnie dominują nasiona. Największą jej część stanowią nasiona na 

rynek amatorski, wysiewane w ogródkach i na działkach. Pakowane w małe torebki (0,1 g do 10 g nasion) i 

sprzedawane w segmencie detalicznym przynoszą najwyższą rentowność spośród sprzedawanych przez Spółkę 

produktów. Zakładając, że rynek nasion amatorskich jest zbliżony do 40 mln torebek rocznie, rok przed 

ogłoszeniem upadłości PNOS posiadał ok. 25% udziałów na tym rynku i pozostawał niekwestionowanym liderem. 

Druga z podkategorii sprzedaży nasion to rynek półprofesjonalny, czyli małe gospodarstwa towarowe (0,5 ha do 5 

ha). Według władz Spółki jest to stabilny segment rynku, w którym warto zwiększać obecność.  

Segment profesjonalny sprzedaży nasion jest zdominowany przez dużych graczy, dlatego Spółka jest 

mln PLN 2010 2011

BOK 25 19

Ożarów 2

Rzeszów 12 11

Lublin 3 2

Razem 39 34

mln PLN 2010 2011

Ożarów 2,1 1,6

Rzeszów 4,5 2,1

Lublin 2,2 4,7

Warszawa 10,1 9,2

Katowice 0,3 0,5

Razem 19,2 18,0
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praktycznie nieobecna na tym rynku. Z uwagi na wysokie koszty prowadzenia działalności, władze Hortico nisko 

oceniają atrakcyjność tego segmentu. 

 

Tab Struktura sprzedaży nasion PNOS  w sezonie trwającym od 1 listopada do 31 października kolejnego roku 

 

Źródło: Sprawozdanie Spółki 

 

Wyk. Sprzedaż nasion PNOS w ujęciu ilościowym w torebkach 

 

Źródło: Sprawozdanie Spółki 

 

Rynek cebulek, w którym PNOS ma 2,5% udziału, jest bardzo rozdrobniony. Z uwagi na rosnący charakter tego 

segmentu Spółka jest zainteresowana zwiększaniem udziału. W przypadku rynku dymki sytuacja jest całkowicie 

odmienna; dominacja firm holenderskich nie pozwala na znaczące zwiększenie i tak niskiego udziału wobec czego 

nie przewidujemy większych inwestycji w tym obszarze. 

W przypadku sprzętu i narzędzi ogrodniczych oraz akcesoriów do podlewania rynek można podzielić na 

segmenty markowy oraz ekonomiczny. Spółka oferuje sprzęt klasy markowej, który pomimo niskiej rentowności 

jest niezbędnym dopełnieniem oferty. 

Pozostałe towary oferowane w handlu detalicznym to przede wszystkim ziemia i podłoża, nawozy ogrodnicze, 

nasiona traw, pokarm dla dzikich ptaków oraz środki ochrony roślin. Udział w ww. segmentach jest niewielki i waha 

się od 1-3%. 

 

Wyk. Udział PNOS w poszczególnych segmentach rynku (szacunki z 2012 r.) 

 

Źródło: Spółka, BM BGŻ. 

 

Ze względu na ograniczoną dostępność informacji na temat wyników finansowych GK PNOS w 1H’14 za opis 

trendów w rachunkach Spółki muszą wystarczyć nam dane sprzed 2014 r. W latach 2010-2013 średnia dynamika 

spadku przychodów przejętego podmiotu była zbliżona do 15%. 

 

 

mln PLN 2010 2011 2012 (do 30.09)

nasiona w detalu 2,17 1,82 1,70

nasiona w hurcie z 

eksportem 
23,42 17,03 13,84

           w tym eksport 1,41 1,37 0,78

           w tym hurt kraj 22,09 15,66 13,06

nasiona w sprzedaży 

internetowej 
0,64 0,74 0,56

Razem 26,2 19,6 16,1

mln PLN 2008 2009 2010 2011 2012P

Nasiona warzyw 14,0 13,5 12,3 12,0 11,5

Nasiona kwiatów 4,2 3,8 4,0 3,5 3,0

Razem 18,2 17,4 16,2 15,5 14,5

Struktura rynku ogrodniczego:

udział PNOS w 

segmencie rynku

Wielkość segmentu 

w mln PLN

Materiał szkółkarski 1% 1600

Ziemia i podłoża 1% 600

Nawozy ogrodnicze 3% 360

Środki ochrony roślin 3% 360

Narzędzia mechaniczne + proste 1% 200

Akcesoria wodne 3% 120

Akcesoria ogrodowe (meble, rollbandery, itp.) 1% 120

Folie, włókniny 2% 80

Cebulki i dymka 3% 100

Nasiona 28% 80

Inne 380

razem 4000
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Wyk. Struktura sprzedaży eksportowej (w tys. PLN) 

 

Źródło: Spółka, BM BGŻ. 

 

Najgorzej zachowywały się środki ochrony roślin (-54% - dynamiki dla lat 2012/13), materiał szkółkarski (-

31%) oraz kategoria inne (-31%), która zawiera w sobie zarówno nawozy jak i narzędzia. Według sprawozdania 

Zarządu PNOS spadki sprzedaży w ww. grupach nie były efektem spadku popytu na określone produkty. Gorsze 

przychody miały swoje źródło w braku dostatecznych środków obrotowych i słabym zatowarowaniu punktów 

handlowych Spółki. Cieszy fakt lekkiego wzrostu sprzedaży nasion, które byłe najbardziej rentowną grupą 

produktową, choć wynika to głównie ze wzrostu eksportu a nie sprzedaży wewnętrznej - sprzedaż w kraju wypadła 

raczej słabo (-21%, 9,8 mln PLN). 

Rentowność na nasionach w 2013 r. obniżyła się o 5 p.p. jednak w dalszym ciągu pozostała najwyższa. Oprócz 

usług i środków ochrony roślin marża brutto w każdej kategorii spadła. 

 

Tab. Rentowności segmentów PNOS (w mln PLN) 

 

Źródło: Spółka, BM BGŻ. 

 

Po części dzięki restrukturyzacji w obszarze osobowym strata na sprzedaży PNOS SA w 2013 r. wyniosła 2,5 

mln PLN i była niższa od tej za 2012 r. o 1,5 mln PLN. Niestety, bardzo duże znaczenie dla wyniku operacyjnego za 

2013 r. rok miał pozytywny wpływ sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 7 mln PLN 

(pozostałe przychody operacyjne). Według sprawozdania finansowego zysk operacyjny oraz zysk netto wyniosły w 

2013 r. 3,5 oraz 1,3 mln PLN, jednak po oczyszczeniu RZiS o zdarzenie jednorazowe powyższe wskaźniki zysku były 

równe -3,5 mln PLN oraz -5,6 mln PLN. Saldo na działalności finansowej spadło z 1,1 mln do 0,1 mln PLN, dlatego na 

poziomie netto wynik za 2012 r. oraz oczyszczony zysk za 2013 r. były bardzo zbliżone. 

2012 Sprzedaż
Koszt 

towaru

Zysk ze 

sprzedaży

Rentowność 

sprzedaży

Koszty 

ogólne

Zysk 

brutto

Rentowność 

brutto

Podatek 

dochodowy

Zysk 

netto

Rentowność 

netto

Nasiona 19,2 7,1 12,1 63% 11,1 1,0 5% -0,4 1,3 7%

Cebulki kwiatowe 1,7 1,0 0,7 42% 1,0 -0,3 -16% 0,0 -0,2 -14%

Materiał szkólkarski 8,7 5,0 3,7 42% 5,1 -1,4 -16% -0,2 -1,2 -14%

Środki ochrony roślin 4,5 3,6 0,9 19% 2,6 -1,7 -39% -0,1 -1,7 -37%

Inne (narzędzia, folie, 

nawozy itp..)
13,1 9,5 3,6 27% 7,6 -4,0 -31% -0,2 -3,8 -29%

Usługi i pozostała 

sprzedaż
0,5 0,0 0,5 100% 0,3 0,2 42% 0,0 0,2 44%

Razem 47,6 26,2 21,4 45% 27,6 -6,2 -13% -0,9 -5,3 -11%

2013 Sprzedaż
Koszt 

towaru

Zysk ze 

sprzedaży

Rentowność 

sprzedaży

Koszty 

ogólne

Zysk 

brutto

Rentowność 

brutto

Podatek 

dochodowy

Zysk 

netto

Rentowność 

netto
Nasiona 19,4 8,2 11,3 58% 7,7 3,6 18% 0,4 3,2 17%

Cebulki kwiatowe 1,1 0,7 0,4 37% 0,4 0,0 -3% 0,0 0,0 -5%

Materiał szkólkarski 6,0 4,1 2,0 33% 2,4 -0,4 -7% 0,1 -0,5 -9%

Środki ochrony roślin 2,1 1,5 0,6 28% 0,8 -0,2 -12% 0,0 -0,3 -13%

Inne (narzędzia, folie, 

nawozy itp..)
9,1 6,7 2,3 26% 3,6 -1,2 -14% 0,2 -1,4 -16%

Usługi i pozostała 

sprzedaż
0,5 0,0 0,5 100% 0,2 0,3 60% 0,0 0,3 59%

Razem 38,2 21,2 17,0 45% 15,1 1,9 5% 0,7 1,2 3%
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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

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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Zastrzeżenia prawne, zastrzeżenia dotyczące ryzyka 

Niniejszy materiał  ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty nabycia papierów 

wartościowych Emitenta. Oferta publiczna papierów wartościowych Emitenta - w związku z emisją akcji serii C - zostanie 

przeprowadzona na terytorium Polski na podstawie art. 7 ust. 9 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) po przedstawieniu do Komisji Nadzoru Finansowego materiałów 

promocyjnych stosowanych w związku z ofertą.  Dokumentem zawierającym informacje o Emitencie i oferowanych akcjach serii 

C jest Memorandum informacyjne. Emitent udostępnił Memorandum informacyjne na swojej stronie internetowej (www.hortico.pl 

)  oraz na stronie internetowej Biura Maklerskiego BGŻ S.A. (www.bgz.pl). 

Niniejszy dokument nie jest skierowany ani przeznaczony do dystrybucji ani do wykorzystania przez jakąkolwiek osobę lub 

podmiot przebywający w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka dystrybucja, publikacja lub użycie byłoby niezgodne z 

prawem lub wymagałoby dokonania rejestracji w organie nadzoru nad rynkami kapitałowymi lub uzyskania jakiegokolwiek 

zezwolenia. Osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym 

materiale powinny uzyskać informacje na temat ewentualnych ograniczeń w tym zakresie oraz przestrzegać takich ograniczeń. 

W szczególności, niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium 

albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, jak również zaproszenia do 

składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych Emitenta. Papiery wartościowe wyemitowane przez Emitenta nie 

zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o obrocie papierami wartościowymi z 1933 r., ze zmianami 

(ang. U.S. Securities Act of 1933) ani przez żaden organ regulujący obrót papierami wartościowymi w jakimkolwiek stanie lub na 

terytorium podlegającym jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie przeprowadzona oferta publiczna papierów 

wartościowych Emitenta w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

W ocenie Biura Maklerskiego BGŻ S.A.  niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności oraz z 

wykluczeniem wpływu ewentualnego konfliktu interesów. 

Ewentualne powstałe pomimo tego niezgodności informacji podanych w niniejszym materiale ze stanem faktycznym lub błędne 

oceny Biura Maklerskiego BGŻ S.A. nie stanowią podstawy 

odpowiedzialności Biura Maklerskiego BGŻ S.A.  W szczególności Biuro  Maklerskie BGŻ S.A.  nie ponosi odpowiedzialności za 

szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Dokument nie 

uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest 

odpowiednia w indywidualnej sytuacji danego inwestora, wobec czego wnioski wynikające z niniejszego dokumentu mogą 

okazać się nieodpowiednie dla danego inwestora. 

Biuro Maklerskie BGŻ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki informacje podane w niniejszym dokumencie 

zostaną wykorzystane. Przedstawiane dane historyczne odnoszą się 

do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Przedstawione dane 

odnoszące się do przyszłości mogą okazać się błędne, stanowią wyraz ocen osób wypowiadających się w imieniu podmiotu, 

którego dotyczy raport lub wynik oceny własnej Biura Maklerskiego BGŻ S.A. Posługując się informacjami lub wnioskami 

podanymi w niniejszym dokumencie nie należy rezygnować z: przeprowadzenia niezależnej oceny podawanych informacji i 

uwzględnienia informacji innych niż przedstawione, weryfikacji we własnym zakresie podawanych danych oraz oceny ryzyka 

związanego z podejmowaniem decyzji na podstawie niniejszego dokumentu,  rozważenia skorzystania z usług niezależnego 

analityka, doradcy inwestycyjnego lub innych osób posiadających specjalistyczną wiedzę. 

O ile niniejszy dokument nie wskazuje inaczej, informacji w nim zawartych nie należy traktować jako autoryzowanych lub 

zatwierdzonych przez podmiot, którego dotyczy, a wnioski i opinie w nim zawarte są wyłącznie opiniami i wnioskami Biura 

Maklerskiego BGŻ S.A. 

Pomiędzy Biurem Maklerskim BGŻ S.A. i/lub biorącymi udział w sporządzaniu niniejszego dokumentu lub mającymi do niego  

dostęp przed jego publikacją  pracownikami, wykonawcami 

usług i innymi osobami powiązanymi a Emitentem nie występuje konflikt interesów. Na datę sporządzenia niniejszego 

dokumentu Biuro Maklerskie BGŻ S.A. nie posiada akcji Emitenta. 

Wśród osób, które brały udział w sporządzeniu niniejszego materiału,  jak również tych, które nie uczestniczyły w jego 

przygotowaniu, ale miały lub mogły mieć do niej dostęp, nie 

istnieją osoby, które posiadają akcje Emitenta w liczbie stanowiącej co najmniej 5% kapitału zakładowego lub instrumenty 

finansowe, których wartość jest w sposób  

istotny związana z wartością instrumentów finansowych emitowanych przez Emitenta. Biuro Maklerskie BGŻ S.A. w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy nie otrzymało od Emitenta dywidendy. 

Członkowie władz Emitenta ani osoby im bliskie nie są członkami władz Biura Maklerskiego BGŻ S.A. Żadna z osób 

zaangażowanych w przygotowanie niniejszego dokumentu nie pełni funkcji w organach Emitenta, nie zajmuje stanowiska 

kierowniczego, ani nie jest osobą bliską dla członków władz Emitenta oraz żadna z tych osób, jak również ich bliscy nie są 

stroną jakiejkolwiek umowy z Emitentem, która byłaby zawarta na warunkach odmiennych niż inne umowy, których stroną jest 

Emitent i konsumenci. Biuro Maklerskie BGŻ S.A. jest stroną umowy zawartej z Emitentem, której przedmiotem jest  oferowanie 

akcji serii C Emitenta w ofercie publicznej (dalej „Oferta”), sporządzenie części ofertowej, Memorandum informacyjnego oraz 

usługi związane z Ofertą, w tym zobowiązanie do sporządzenia niniejszego dokumentu. Wynagrodzenie Biura Maklerskiego 

BGŻ S.A. jako oferującego jest ściśle powiązane z wpływami uzyskanymi ze sprzedaży akcji Emitenta w ramach Oferty (ceną 

za akcje oraz liczbą sprzedanych w ramach oferty akcji).  Biuro Maklerskie BGŻ S.A. na dzień sporządzenia niniejszego 

http://www.hortico.pl/
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dokumentu nie wykonuje na rzecz Emitenta usług nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek 

celem realizacji zadań związanych z organizacją  

rynku regulowanego lub nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek celem realizacji umów o 

subemisje inwestycyjne lub usługowe. Biuro Maklerskie BGŻ S.A. nie pełni dla instrumentów finansowych Emitenta funkcji 

animatora rynku lub animatora emitenta. Wynagrodzenie osób biorących udział w sporządzeniu niniejszego dokumentu nie jest 

bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych uzyskiwanych przez Biuro Maklerskie BGŻ S.A.  z transakcji dotyczących 

instrumentów finansowych Emitenta, dokonywanych przez Biuro Maklerskie BGŻ S.A. Nie występują inne okoliczności w 

zakresie potencjalnego konfliktu interesów podlegające ujawnieniu na podstawie  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  19 

października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub 

wystawców (Dz.U. 2005 Nr 206, poz. 1715)  („Rozporządzenia w sprawie rekomendacji”). Biuro Maklerskie BGŻ S.A. zarządza 

aktualnymi lub potencjalnymi konfliktami interesów poprzez podejmowanie środków przewidzianych w Rozporządzeniu w 

sprawie rekomendacji. W ocenie Biura Maklerskiego BGŻ S.A. niniejszy dokument został sporządzony z wykluczeniem wpływu 

ewentualnego konfliktu interesów. 

Biuro Maklerskie BGŻ S.A. zwraca szczególną uwagę na liczne czynniki ryzyka związane z inwestycją w instrumenty finansowe. 

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Data 

podana na pierwszej stronie niniejszego dokumentu jest datą jego sporządzenia i przekazania do wiadomości odbiorców. Prawa 

autorskie do dokumentu oraz zamieszczonych w nim treści przysługują Biuru Maklerskiemu BGŻ S.A.  Publikowanie, 

rozpowszechnianie, kopiowanie, wykorzystywanie lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób niniejszego 

dokumentu (lub jego części) poza dozwolonym prawem użyciem wymaga zgody Biura Maklerskiego BGŻ S.A. Przyjmuje się, że 

każda osoba (jednostka organizacyjna), która niniejszy dokument pobiera, przyjmuje lub wyraża zgodę na przekazanie jej 

niniejszego dokumentu, tym samym: - wyraża zgodę na treść wszelkich powyższych zastrzeżeń. Dokument nie stanowi: oferty 

w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani podstawy do zawarcia innej umowy lub powstania innego zobowiązania. 

Stan na 18 lutego 2015 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


