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Kontynuacja dynamicznego wzrostu 
 

Po oczyszczeniu wyników za 3Q’16 o przejęte na rynku niemieckim 
kawiarnie Starbucks, spółka zwiększyła EBITDA o 25,3% R/R do  
156 mln PLN (rekordowy poziom oczyszczone marży EBITDA, która 
wyniosła 15,5% w 3Q’16). Rezultaty za 3Q’16 pokazały jak wysoki 
jest potencjał do poprawy wyników. Szansą dla AmRest jest nowy 
średnioterminowy cel YUM! Brands, który zakłada sprzedaż około 
2 150 restauracji własnych do franczyzobiorców na całym świecie. 
Transakcje sprzedaży mają być zawierane z dynamicznie rosnącymi 
operatorami restauracji marek YUM! Brands. Następstwem 
przyjętych celów była odsprzedaż 15 restauracji KFC działających w 
Niemczech do AmRest. Naszym zdaniem w średnim terminie istnieje 
bardzo wysokie prawdopodobieństwo kolejnych przejęć restauracji 
na rynku niemieckim (restauracje YUM! Brands oraz konsolidacja 
placówek franczyzowych). Przy założeniu kontynuacji poprawy 
efektywności organicznego biznesu oraz optymalizacji rentowności 
przejętych placówek na rynku niemieckim, oczekujemy wzrostu 
marży EBITDA w tempie 25,7% CAGR 2016-18 (znacznie wyższe 
tempo niż wzrost oferowany przez podmioty porównywalne). Biorąc 
powyższe pod uwagę, wyznaczamy cenę docelową na 334 PLN/akcję 
i zalecamy kupowanie walorów AmRest. 
 

Imponujące wyniki operacyjne 
W 3Q’16 spółka kontynuowała poprawę efektywności sprzedaży na 
najważniejszych rynkach. Dwucyfrową dynamikę poprawy sprzedaży/
restaurację odnotowały Węgry oraz Rosja. Pomimo konsolidowania nisko-
marżowych kawiarni Starbucks w Niemczech, AmRest utrzymał marżę EBIT 
na płaskim poziomie R/R w 3Q’16, co wynikało ze znacznej poprawy 
rentowności biznesu w Hiszpanii, Czechach, Chinach, Rosji oraz w regionie 
inne CEE. Pozytywne trendy w wynikach powinny zostać utrzymane, gdzie 
dodatniej kontrybucji można oczekiwać w szczególności z rynku rosyjskiego 
(wysokie lfl w lokalnej walucie, sprzyjający efekt walutowy w 2017 roku), 
chińskiego (utrzymanie poprawy rentowności zaraportowanej w 3Q’16) oraz 
rynku niemieckiego (optymalizacja rentowności placówek).   
 

Kontynuacja ekspansji na rynek niemiecki 
Poza 144 kawiarniami przejętymi w maju 2016 roku, AmRest ogłosił zamiar 
przejęcia 15 restauracji KFC. Biorąc pod uwagę cel strategiczny YUM! 
Brands, istnieje wysokie prawdopodobieństwo sprzedaży kolejnych placówek 
do AmRest. Jednocześnie rynek niemiecki jest słabo nasycony restauracjami 
KFC, co stwarza potencjał do rozwoju organicznego placówek (plan KFC 
Germany to zwiększenie liczby restauracji z 140 obecnie do 300 placówek w 
średnim terminie). 
 

Możliwe kolejne akwizycje uzasadniają premię w wycenie 
Biorąc pod uwagę poprawę wyników oraz dokonane akwizycje szacujemy 
25,7% średniorocznego wzrostu EBITDA w latach 2016-18 vs. 7,9% EBITDA 
CAGR 2016-18 średnio w spółkach z grupy porównywalnej (Alsea oferuje 
16,5% EBITDA CAGR 2016-18). Znacznie wyższe tempo poprawy wyników 
oraz możliwy dalszy skokowy wzrost przez akwizycje, naszym zdaniem 
uzasadnia uwzględnienie premii w wycenie spółki. 

FCapital Lux 61,85% 

NN OFE 9,59% 

Gosha Holding 5,85% 

  

Pozostali 22,71% 

 
Profil spółki 
AmRest jest największym operatorem restauracji w 
regionie, który zarządza 1 155 restauracjami w  
13 krajach. W swoim portfelu AmRest ma 7 marek, 
które można podzielić na dwa sektory restauracyjne: 
1) restauracje szybkiej obsługi (QSR) obejmujące 
marki KFC, Burger King oraz Starbucks;  
2) restauracje z obsługą kelnerską (casual dining) 
obejmujące marki Pizza Hut, La Tagliatella, Blue 
Frog oraz Kabb.  

 
Kurs akcji EAT na tle WIG 

 

Struktura akcjonariatu 

Analityk: 
 
Piotr Bogusz 
+48 22 438 24 08 
piotr.bogusz@mbank.pl 

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

Przychody 2 952,7 3 338,7 4 203,3 5 266,3 6 080,7 

EBITDA 356,4 419,6 542,2 698,9 833,1 

   marża EBITDA 12,1% 12,6% 12,9% 13,3% 13,7% 

EBIT 109,9 195,7 271,9 375,7 465,9 

Zysk netto 51,7 160,0 189,3 267,9 337,2 

DPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

P/E 118,1 38,1 32,2 22,8 18,1 

P/CE 23,7 15,9 13,3 10,3 8,7 

P/BV 6,7 5,9 4,8 4,0 3,3 

EV/EBITDA 19,7 16,6 13,1 10,0 8,1 

DYield 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Cena bieżąca 287,70 PLN 

Kapitalizacja 6 103 mln PLN 

Free float 1 386 mln PLN 

Średni dzienny obrót (3 m-ce) 5,05 mln PLN 

Cena docelowa 334,00 PLN 

Spółka 
Cena docelowa Rekomendacja 

nowa stara nowa stara 

AmRest 334 236 kupuj redukuj 

Spółka Cena 
bieżąca 

Cena 
docelowa 

Potencjał 
zmiany 

AmRest 288 334 16,1% 

Zmiana prognoz od 2016P 2017P 

Przychody +0,2% +2,1% 

EBITDA +3,0% +10,0% 

2018P 

+4,2% 

+15,1% 

zysk netto +8,3% +31,0% +34,5% 

AmRest: kupuj (podwyższona) 

Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mBanku 
Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mDM.pl 
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Wyjaśnienia użytych terminów i skrótów: 
EV – dług netto + wartość rynkowa (EV – wartość ekonomiczna) 
EBIT – zysk operacyjny  
EBITDA – zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją 
BOOK VALUE – wartość księgowa 
WNDB – wynik na działalności bankowej 
MC/S – wartość rynkowa do przychodów ze sprzedaży 
EBIT/EV – zysk operacyjny do wartości ekonomicznej 
P/E – (Cena/Zysk) – cena dzielona przez roczny zysk netto przypadający na jedną akcję  
P/CE – cena do zysku wraz z amortyzacją 
ROE – (Return on Equity – zwrot na kapitale własnym) - roczny zysk netto dzielony przez średni stan kapitałów własnych 
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – cena dzielona przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję  
Dług netto – kredyty + papiery dłużne + oprocentowane pożyczki - środki pieniężne i ekwiwalent 
Marża EBITDA – EBITDA / przychody ze sprzedaży 
 
PRZEWAŻENIE (OW, overweight) – oczekujemy, że kurs akcji będzie zachowywał się lepiej od indeksu szerokiego rynku 
RÓWNOWAŻENIE (N, neutral) – oczekujemy, że kurs akcji będzie zachowywał się neutralnie względem indeksu szerokiego rynku 
NIEDOWAŻENIE (UW, underweight) – oczekujemy, że kurs akcji będzie zachowywał się gorzej od indeksu szerokiego rynku 
 
Rekomendacje Domu Maklerskiego mBanku: 
Rekomendacja jest ważna w okresie 6-9 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. Oczekiwane zwroty z poszczególnych rekomendacji są następujące: 
KUPUJ – oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji wyniesie co najmniej 15% 
AKUMULUJ – oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od +5% do +15% 
TRZYMAJ – oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -5% do +5% 
REDUKUJ – oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -15% do -5% 
SPRZEDAJ – oczekujemy, że inwestycja przyniesie stratę większą niż 15% 
Rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 9 miesięcy. 
 
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18 prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura Maklerskiego 
posługującego się nazwą Dom Maklerski mBanku.  
 
Niniejsze opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z 
zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które Dom Maklerski 
mBanku uważa za wiarygodne, w tym informacji publikowanych przez emitentów, których akcje są przedmiotem rekomendacji. Dom Maklerski mBanku nie gwarantuje 
jednakże dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy sporządzaniu opracowania okazały się 
niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Do opracowania wybrano istotne dane z całej historii Spółki będącej przedmiotem 
opracowania. 
 
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy dokument ani żaden z jego zapisów nie będzie 
stanowić podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania. Niniejsze opracowanie jest przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być 
kopiowane lub przekazywane osobom trzecim. W szczególności ani niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub 
wydane w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. 
 
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji 
inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. 
 
Inwestowanie w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju, zmianą regulacji prawnych, zmianami sytuacji na 
rynkach towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk jest praktycznie niemożliwe. 
 
mBank S.A. nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem opracowania oferty świadczenia usług maklerskich. 
Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem opracowania (o ile występuje) znajdują się poniżej. 
Opracowanie nie zostało przekazane do emitenta przed jego publikacją.  
 
Sporządzanie rekomendacji zakończyło się 19 grudnia 2016 o godzinie 8:35 
Pierwsze udostępnienie rekomendacji do dystrybucji miało miejsce 19 grudnia 2016 o godzinie 8:35. 
 
Jest możliwe, że mBank S.A. w ramach prowadzonej działalności maklerskiej świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i 
innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. 
 
mBank S.A., jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami 
emitenta. 
 
Powielanie, publikowanie niniejszego opracowania lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga 
uprzedniej, pisemnej zgody mBanku S.A. 
 
Adresatami rekomendacji są wszyscy klienci Domu Maklerskiego mBanku. 
 
Nadzór nad działalnością mBank S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 
 
Osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniu rekomendacji, ale miały lub mogły mieć dostęp do rekomendacji przed jej przekazaniem do publicznej wiadomości, to 
osoby zatrudnione w Domu Maklerskim mBanku upoważnione do bezpośredniego dostępu do pomieszczeń, w których opracowywane były rekomendacje lub osoby 
upoważnione do dostępu do rekomendacji z racji pełnionej w Spółce funkcji, inne niż analitycy wymienieni jako sporządzający niniejszą rekomendację. 
 
Silne i słabe strony metod wyceny stosowanych w rekomendacjach: 
DCF – uważana za najbardziej właściwą metodologicznie techniką wyceny; polega ona na dyskontowaniu przepływów finansowych generowanych przez spółkę; jej wadą 
jest duża wrażliwość na zmiany założeń prognostycznych w modelu. 
Wskaźnikowa – opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży; prosta w konstrukcji, lepiej niż DCF odzwierciedla bieżący stan rynku; do jej wad można 
zaliczyć dużą zmienność (wahania wraz z indeksami giełdowymi) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek. 
Zdyskontowanych dywidend (DDM) – polega ona na dyskontowaniu przyszłych dywidend generowanych przez spółkę; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany 
założeń prognostycznych wypłaty dywidendy w modelu. 
Zysków ekonomicznych – polega ona na dyskontowaniu przyszłych zysków ekonomicznych generowanych przez spółkę; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany 
założeń prognostycznych w modelu. 
Zdyskontowanych aktywów netto (NAV) – wycena w oparciu o wartość majątku spółki; jedna z najczęściej używanych w przypadku spółek deweloperskich; jej wadą 
jest brak uwzględnienia w wycenie przyszłych zmian w przychodach/zyskach spółki po okresie szczegółowej prognozy. 
 
Rekomendacje dotyczące spółki AmRest wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

rekomendacja redukuj trzymaj akumuluj kupuj 

data wydania  2016-09-16 2016-05-06 2016-04-06 2016-02-02 

kurs z dnia rekomendacji 252,00 220,00 208,50 188,50 

WIG w dniu rekomendacji 47 198,39 46 430,16 47 790,29 44 294,89 
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