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Lider rynku z apetytem na dalszy wzrost 
IMS jest liderem polskiego rynku marketingu sensorycznego, a więc zbioru działań, 

które mają na celu podnieść atrakcyjność miejsc sprzedaży. Połowa przychodów 
spółki pochodzi z modelu abonamentowego, co stabilizuje przepływy operacyjne i 

oprócz wzrostu pozwala zarówno na skup akcji własnych oraz coroczną dywidendę.   
 

Polski rynek nowoczesnej powierzchnia handlowej należy ocenić jako dojrzały, 

o zwalniającym wzroście podaży nowych obiektów. Zmiany w kolejnych latach 
powinny mieć wymiar jakościowy, podnoszący doświadczenia zakupowe klientów. 
Pomimo spodziewanej niższej odwiedzalności centrów handlowych o 5-10% w 
długim termie (w porównaniu do poziomów sprzed covid), nie zakładamy spadku 
popytu na usługi dostarczane przez spółkę (niska, przystępna cena przy skali 

potencjalnych korzyści przychodowych).  
 

W wyniku covid, w 2020r. spodziewamy się r/r spadku sprzedaży i zysku netto o 
odpowiednio 26%/43% oraz konserwatywnie zakładamy przekroczenie poziomu 
sprzedaży z 2019r. dopiero w 2022. Odpowiedni know-how i zdywersyfikowane 
portfolio usług powinny wspierać spółkę w zdobywaniu nowych lokalizacji 
abonamentowych (średnio 1.8 tys. w okresie 2020-24p w porównaniu do 2.3 tys w 

latach 2016-19).  
 

Po stronie ryzyk dostrzegamy przede wszystkim: konkurencję (spółka ma 

wyraźnie wyższe ceny dlatego w modelu uwzględniamy potencjalną presję na 
marże), sytuację najemców w centrach handlowych, otoczenie makro (silnie 
wpływające na poziom wydatków reklamowych), utratę kluczowych specjalistów 
(kapitał ludzki głównym aktywem IMS) oraz potencjalne nietrafione akwizycje 

(jeden z filarów rozwoju spółki).  
 

Potencjał stojący przed spółką, zarówno w obszarze kolejnych lokalizacji 
abonamentowych, jak też komercjalizacji własnych baz muzycznych, niskie 
zadłużenie, umiejętność dostosowania się do sytuacji kryzysowych a także solidne 
dywidendy skłaniają nas do rekomendacji Kupuj z ceną docelową PLN 3.73  

  

PLN mn 2019 2020p 2021p 2022p

Przychody 59.0 43.9 57.3 63.1

EBITDA 18.0 13.6 16.9 18.8

EBIT 11.9 7.1 9.9 10.9

Zysk netto dla jedn. dominującej 9.4 5.7 7.9 8.8

Zysk na akcję (PLN) 0.29 0.17 0.24 0.27

Zysk gotówkowy na akcję (PLN) 0.48 0.38 0.46 0.51

Wartość księgowa na akcję (PLN) 0.62 0.74 0.88 1.00

Dywidenda na akcję (PLN) 0.19 0.05 0.10 0.15

EV/EBITDA (x) 7.6 6.8 5.3 4.6

P/E (x) 13.5 14.6 10.5 9.5

P/CE (x) 8.2 6.8 5.6 5.0

Stopa dywidendy 4.7% 1.9% 4.1% 5.7%

Cena akcji (PLN) na zamknięciu w dniu 2.56 Reuters IMS.WA Akcje w wolnym obrocie 31.8%

Liczba akcji (mn) 32.4 Bloomberg IMS PW Główni akcjonariusze: Dariusz Lichacz (19.69%)

Wartość rynkowa (PLN mn) 83 Dzień dywidendy Michał Kornacki (19.01%)

Wartość przedsiębiorstwa (PLN mn) 92 Cena docelowa 3.73 Strona internetowa: www.imssensory.com

Analityk: 

Konrad Grygo 
+48 22 538 6254 
konrad.grygo@erstegroup.com 
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Model biznesowy i strategia 
 

Początki spółki sięgają roku 2000, gdy rozpoczęła swoją działalność od 
oferowania usług audiomarketingu, aby w kolejnych latach rozszerzyć 
swoje portfolio także o aroma- i videomarketing i stać się liderem rynku 
marketingu sensorycznego. Podstawowa działalność IMS ogniskuje się 
wokół kilku kluczowych segmentów oraz udział w przychodach 2019r.: 

 abonamenty audio i wideo (37%) 

 abonamenty aroma (13%) 

 usługi reklamowe audio i wideo (30%) 

 systemy digital Signage (7%) 

 eventy (spółka zależna zbyta w lipcu 2020, stanowiła 6% 
przychodów w 2019r., IMS skupia się na najbardziej rentownych 
segmentach działalności)  

 działalność pozostała (7%) 
 

Spółka praktycznie w całości oferuje swoje usługi na rynku wewnętrznym 
– eksport odpowiadał za mniej niż 5% sprzedaży na koniec 2019r. Z uwagi 
na relacyjny charakter prowadzonej działalności, akwizycja zagranicznych 
klientów w obszarze abonamentowych jest utrudniona (co jednocześnie 
stanowi barierę wejścia/rozwoju dla konkurencji zagranicznej). Niespełna 
PLN 3mn sprzedaży z tego tytułu w 2019r. stanowiła w głównej mierze 
współpraca z polskimi spółkami, rozwijającymi swoją zagraniczną sieć 
sprzedaży (np. CCC/LPP). Dominującymi krajami w strukturze zagranicznej 
są Niemcy, Czechy, Słowacja oraz Węgry, które łącznie odpowiadały za 
72% obrotów w 2019r. W tym zakresie zdecydowanie większy potencjał 
sprzedażowy dostrzegamy w spółce z Grupy - Closer Music.  
 

Przychody ze sprzedaży w latach 2016-24p według 
segmentów działalności (PLN mn) 

Marża na segmentach działalności w latach 2015-
2019 (%)* 

 

 
*nie uwzględnia kosztów operacyjnych nieprzypisanych do segmentów 

Źródło: Spółka, Erste Group Research Źródło: Spółka, Erste Group Research 
 

W ramach grupy kapitałowej, poza jednostką dominującą, znajdują się: 

 Closer Music (kluczowa spółka pod kątem przyszłych wyników z 
uwagi na rozpoczęcie komercjalizacji własnych baz muzycznych) 

 IMS r&d (działalność badawczo-rozwojowa, produkcja części 
urządzeń wykorzystywanych przez spółkę, m.in. mediaboxy/ 
videoboxy/lokalizatory/rabatomaty, a także serwery do nadawania 
muzyki czy też aplikacje multimedialne) 

 Mood Factory (działalność abonamentowa audio i aroma 
ukierunkowana na małych klientów – np. pojedyncze sklepy, salony 
fryzjerskie, puby, restauracje, fitness) 

 APR (spółka przejęta w 2018, której celem jest umocnienie pozycji 
Grupy w segmencie ekonomicznym usług audiomarketingu, gdzie 
występuje największa konkurencja i presja cenowa) 
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Model abonamentowy 
 
Od początku istnienia IMS opiera swój model biznesowy o system 
abonamentowy (premium oraz ekonomiczny, obsługiwany przez APR) – 
niespełna połowa przychodów pochodzi z cyklicznych płatności w ramach 
długoterminowych (najczęściej trzyletnich) umów z klientami i dotyczy 
usług audio-, wideo- oraz aroma-marketingu. Spółka debiutując na rynku 
NewConnect na początku 2012r. obsługiwała wówczas niecałe 5.1 tys. 
lokalizacji (stan na koniec 2011r.). Niespełna 3 lata później, w momencie 
przejścia na rynek główny GPW liczba ta sięgnęła prawie 8.5 tys. lokalizacji 
(średnioroczne tempo wzrostu wyniosło 19%).  
 
Obecnie IMS posiada ponad 20 tys. lokalizacji abonamentowych, a 
wzrost przyspieszył w ostatnich latach (+4.4/+2.5 tys. r/r odpowiednio w 
2018/19), częściowo dzięki wejściu w segment ekonomiczny usług audio 
poprzez przejęcie spółki APR w 2018r. Spółka stawia sobie za cel 
zdobywanie każdego roku kolejnych 2-3 tys. lokalizacji organicznie (nasze 
prognozy są bardziej konserwatywne w tym zakresie i spodziewamy się 
800/2300/2100 nowych lokalizacji w latach 2020/21/22 vs średnio 2300 
nowych lokalizacji w latach 2016-2019). 
 
W przeciągu ostatnich lat, wyższą dynamiką wzrostu wykazywały się 
abonamenty aroma (2014-19 CAGR wynoszący 21%, podczas gdy w 
przypadku audio & wideo 17%). W obszarze aroma, wymagającym 
wyższego know-how oraz cechującego się zdecydowanie mniejszą 
konkurencją, średni miesięczny przychód na lokalizację abonamentową 
wyniósł PLN 190 (-6% r/r) w 2019r., podczas gdy w przypadku audio & 
wideo PLN 112 (-4% r/r). Z uwagi na covid i rewizję cenników, oczekujemy 
spadku przychodu na lokalizację o 22% r/r, a w 2021r. odbicie o 20% r/r z 
uwagi na chęć powrotu do poprzednich cen przez IMS (spółka udziela 
obecnie przejściowych rabatów). Konserwatywnie zakładamy 2% r/r erozję 
średniej ceny w kolejnych latach (presja konkurencyjna, możliwe rabaty 
przy dosprzedaży usług obecnym klientom). 
 

Lokalizacje abonamentowe audio & wideo oraz aroma 
w latach 2014-2024p 

Średni miesięczny przychód na lokalizację 
abonamentową w każdym segmencie (PLN) 

  
Źródło: Spółka, Erste Group Research Źródło: Spółka, Erste Group Research 

 
IMS dostarcza kompleksowe usługi z zakresu marketingu sensorycznego, 
co powinno wspierać Spółkę w dosprzedaży usług u obecnych klientów. 
Poza tym, IMS pracuje nad rozwojem nowych produktów, możliwe jest 
rozpoczęcie działalności w, ostatnio bardzo perspektywicznej, analityce 
danych (lepsze poznanie profilu klientów galerii może pozwolić na 
zaproponowanie wyższych cen).  
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Model abonamentowy zmniejsza ryzyko i stabilizuje przepływy 
operacyjne, co ma także odzwierciedlenie w wysokiej konwersji wyniku 
EBITDA na przepływy z działalności operacyjnej, które to stanowiły 
średnio 82% EBITDY w ostatnich 4 latach). 
 

Klienci 
 

IMS posiada zdywersyfikowaną bazę klientów z szeroko rozumianej 
branży detalicznej, a żaden z nich nie przekracza 10% sprzedaży spółki. 
Spośród rozpoznawalnych spółek wymienić można m.in. CCC, LPP 
Carrefour Polska, E. Leclerc, VRG, 4F, Hebe, Home & You, Bank 
Millennium, Santander Bank Polska, Castorama, Super-Pharm, Hotele 
Marriott, a także wiele czołowych galerii handlowych, np. Galeria Mokotów, 
Złote Tarasy, Arkadia, Blue City, Manufaktura Łódź, Silesia City Center, 
Galeria Krakowska, Arkady Wrocławskie, Posnania. IMS stale poszukuje 
nowych klientów, a lata 2015-19 upłynęły pod kątem rozwoju oferty w 
sektorze bankowości i stacji benzynowych, w których spółka widzi duży 
potencjał wzrostu. 
 

Podobnie jak w przypadku detalistów, w IMS występuje sezonowość 
sprzedaży ze wskazaniem na 4Q (zwiększone wydatki marketingowe w 
najważniejszym okresie dla handlu), w którym to spółka generuje średnio 
32% rocznego obrotu (oraz 29%/24%/23% odpowiednio dla 1Q/2Q/3Q). 
Różnica jest bardziej znacząca, gdyby wziąć pod uwagę zysk netto – w 4Q 
IMS wypracowuje średnio 38% rocznego wyniku.  
 

Strategia 
 

Strategiczny rozwój spółki oparty jest na trzech filarach i łączy w sobie 
rozwój organiczny (z wprowadzaniem nowych produktów i usług), a także 
akwizycje innych podmiotów o profilu działalności zbliżonym do IMS lub 
uzupełniającym.  
 

Cele rozwoju organicznego dotyczą głownie obszaru abonamentowego i 
zostały omówione powyżej (2-3 tys. nowych lokalizacji rocznie, dosprzedaż 
usług u obecnych klientów). W ramach wprowadzania nowych produktów, 
na pierwszy plan wyłania się projekt tworzenia i komercjalizacji własnych 
baz muzycznych prowadzony przez Closer Music. IMS spodziewa się 
zarówno oszczędności kosztowych z powodu wykorzystania własnych 
baz muzycznych, jak też potencjału zarobkowego w dotychczas 
nieodkrytych obszarach – licencjonowanie muzyki firmom o zbliżonym 
profilu działalności (zazwyczaj opłata za taką lokalizację wynosi EUR 5-10 
miesięcznie, a potencjał spółka szacuje na 200 tys.).  
 

Nowe produkty – rozbudowa oferty handlowej to także ważny punkt 
strategii – obecnie spółka powoli finalizuje projekt Aroma Next Generation, 
dotyczący własnych urządzeń do aroma marketingu (powinny być gotowe 
pod koniec 1 półrocza 2021r., a zarobek na jednym urządzeniu może 
sięgnąć nawet EUR 100). Pozwoli to nie tylko na dodatkową sprzedaż i 
oszczędności (podobnie jak w przypadku Closer Music), ale także na 
uniezależnienie się od głównego dystrybutora, spółki ScentAir z USA.  
 

W przypadku akwizycji bardzo ważną charakterystyką jest rentowność 
przejmowanego podmiotu (na przykładzie przejęcia APR w 2018r. spółka w 
tymże roku wykazała 16% rentowności na poziomie EBITDA, a rok później 
już 25%, zaś dzięki IMS jej przychody wzrosły r/r w 2019r. o 52%, zaś zysk 
netto aż o 538%) oraz perspektywy wzrostu i skalowalność biznesu. 
Nie zakładamy w modelu akwizycji oraz związanych z nimi kosztów i 
ewentualnych przychodów. 
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Rynek nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce  
 

Obecnie, na nowoczesną powierzchnię handlową składa się ponad 540 
obiektów o łącznym metrażu przekraczającym 15mn m

2
, z czego 

niespełna 14% znajduje się w samej Warszawie. W ostatnich latach 
obserwowane jest wyhamowanie jeśli chodzi o przyrost nowoczesnej 
powierzchni handlowej w Polsce – najlepsze lata 2007/08 z blisko milionem 
nowych metrów kwadratowych w każdym roku oraz stabilizacja 
obserwowana w latach 2016-2019 (okolice 400 tys. m

2
).  

 

Aktualne plany na dalszą część roku 2020 wskazują na nowe 250 tys. m
2
 

oraz 230 tys. m
2
 oczekiwane w 2021r. (w przypadku niezmienionych 

planów deweloperów w związku z rozwojem pandemii koronawirusa), co 
jest wartością wyraźnie poniżej średniej z ostatnich lat. Oznacz to, że 
polski rynek centrów handlowych można z powodzeniem ocenić jako 
dojrzały, a zmiany, których się można spodziewać w kolejnych latach 
powinny mieć wymiar jakościowy, ukierunkowany na podniesienie komfortu 
(coraz bardziej wymagających) klientów. Część właścicieli galerii 
handlowych powinna inwestować w odświeżenie i unowocześnienie swoich 
powierzchni, co może mieć pozytywny wpływ na popyt na usługi IMS.  
 

W 2Q’20 na polskim rynku detalicznym zadebiutowały 3 marki modowe – 
Urban Outfitters, Modivo oraz Ulla Popken. W drugiej połowie roku 
planowane jest otwarcie pierwszego salonu Primark w Polsce (Galeria 
Młociny). Jednocześnie, rodzimy rynek opuściły: Camaieu (odzież), Papa 
Diego i Van Dog (gastronomia) oraz Mole Mole (księgarnie). 
 

Roczna nowa podaż nowoczesnej powierzchni 
handlowej w okresie 2006-21p (tys. m kw.) 

Nowoczesna powierzchnia handlowa w głównych 
ośrodkach miejskich w Polsce (tys. m kw.) 

  
Źródło: BNP RE, Erste Group Research Źródło: BNP RE, Erste Group Research 

 

Polski rynek nowoczesnej powierzchni handlowej zdominowany jest przez 
centra handlowe, stanowiące 71% ogółu powierzchni. Według nas, na 
uwagę zasługują także parki handlowe, obecnie nieduża grupa z 9% 
udziałem rynkowym, która jednocześnie zyskuje coraz większą 
popularność, zarówno wśród inwestorów, jak i samych klientów (wygoda, 
bliskość miejsca zamieszkania, dostęp do znanych marek obecnych w 
większych miastach).  
 

Dlatego też, aż 42% nowego wolumenu powstać ma w miastach poniżej 
50 tys. mieszkańców (m.in. Kołobrzeg, Nowy Targ). Popularne są także 
średnie miasta (planowane inwestycje to Bawełnianka w Bełchatowie, a 
także Karuzela w Ełku). W strukturze powierzchniowej zaś, prym wiodą 
duże aglomeracje z ponad 400 tys. mieszkańców, w których 
zlokalizowanych jest 55% całkowitej powierzchni handlowej. 
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Podział nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce 
według typu obiektu (%) 

Podział nowoczesnej powierzchni handlowej według 
rozmiaru miasta (%) 

  
Źródło: BNP RE, Erste Group Research Źródło: BNP RE, Erste Group Research 

 
Fundamenty rynku nowoczesnej powierzchni handlowej zostały jednak 
zachwiane przez rozprzestrzeniającą sie pandemię koronawirusa. 
Natychmiastowe zamknięcie dużych obiektów handlowych (pow. 2 tys. m

2
) 

w połowie marca wprowadziło uczestników tegoż rynku w nową 
rzeczywistość (co skutkowało także mocną wyprzedażą europejskich 
spółek typu REIT).  
 
Decyzja polskiego rządu zezwalająca na otwarcie sklepów w galeriach 
handlowych po półtoramiesięcznej przerwie, nie spotkała się z 
wszechobecnym zachwytem przedstawicieli branży detalicznej, głównie z 
uwagi na spodziewaną niższą odwiedzalność, a także solidne wyniki 
sprzedaży internetowej, co jednocześnie zachęciło najemców do bardziej 
zdecydowanych negocjacji czynszowych. Najwięksi polscy detaliści obecni 
w galeriach (LPP, CCC) są obecnie na końcowym etapie zmiany stawek 
czynszu, a materialne korzyści w tym zakresie będą najprawdopodobniej 
widoczne w wynikach 3Q/4Q’20. Właściciele centrów handlowych nie byli 
skorzy aby istotnie obniżać ceny w perspektywie dłuższej niż kilka 
miesięcy. Stoimy na stanowisku, iż pandemia koronawirusa odciśnie swoje 
piętno na odwiedzalności centrów handlowych i w długim terminie 
oczekiwalibyśmy poziomów ok 5-10% poniżej tych, obserwowanych przed 
covid-19, co może pomóc spółkom detalicznym na zmniejszenie obciążenia 
czynszem (wyrażonego jako % sprzedaży detalicznej). 
 
Niższa skłonność do obniżek stawek czynszów przez wynajmujących 
wynika z nadspodziewanie szybkiego powrotu klientów do galerii 
handlowych – spadki w przedziale od 32% do 47% r/r były obserwowane 
w pierwszym tygodniu po odmrożeniu handlu. Następnie, wraz z kolejnymi 
fazami luzowania (otwarcie restauracji, klubów fitness, kin), coraz większa 
liczba klientów decydowała się na odwiedzenie centrów handlowych. 
Aktualnie, po 3 miesiącach od ponownego otwarcia, ruch ustabilizował 
się na poziomie 18% niższym r/r. Szczegóły przedstawiono na 
poniższych wykresach, zarówno w ujęciu tygodniowym, jak i dziennym.  
 
Wśród poszczególnych typów obiektów zaobserwować można relatywną 
słabość warszawskich galerii handlowych jeśli chodzi o powrót 
odwiedzalności (co może wynikać z większej skłonności do zakupów 
online) oraz stosunkową odporność parków handlowych, 
zlokalizowanych w mniejszych miastach lub na przedmieściach większych 
aglomeracji. 
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Zmiana odwiedzalności r/r centrów handlowych w 
ujęciu tygodniowym (%) 

Zmiana odwiedzalności r/r centrów handlowych w 
ujęciu dziennym (%) 

  
Źródło: PRCH, Erste Group Research Źródło: PRCH, Erste Group Research 

 
Najemcy centrów handlowych nie ograniczyli się jednak wyłącznie do 
wynajmujących - rewizje kontraktów spotkały także innych usługodawców, 
w tym m.in. IMS. Z tego też względu oczekujemy spadku średniego 
przychodu z lokalizacji abonamentowej o 22% r/r w 2020r. Sama spółka 
pozostaje dość pozytywna w tym zakresie, wskazując na brak rezygnacji 
kluczowych klientów i odporność ofertowanych usług na pandemię. 
Bazując na raporcie IMS za 1Q’20, liczba lokalizacji abonamentowych 
spadła w ujęciu m/m jedynie w kwietniu o 64 (odpowiadając za 0.3% 
ogółu), a narastająco spółka może pochwalić się 190 nowymi lokalizacjami 
(wzrost o 1%).  
 
Stan lokalizacji abonamentowych w okresie grudzień 2019 – maj 2020 

 
Źródło: Spółka, Erste Group Research  
 
Aktualnie IMS kończy okres renegocjacji umów za dostarczane usługi, 
oferując klientom przejściowe rabaty (jednocześnie wydłużając czas 
trwania umowy), a w kolejnych kwartałach spodziewamy się powrotu 
do poprzedniego cennika, sprzed okresu pandemii.  
 

Naszym zdaniem, usługi oferowane przez IMS można określić jako jedne z 
kluczowych, z perspektywy działania danej placówki handlowej, wyraźnie 
wpływające na polepszenie doświadczeń zakupowych klienta. 
Jednocześnie, jednostkowa cena pozostaje na niskim, bardzo 
przystępnym poziomie (np. ekonomiczny wariant abonamentu audio 
poniżej PLN 100 miesięcznie), nieznaczącym przy całościowych wydatkach 
ponoszonych na utrzymanie placówki handlowej. 
 

Nie tylko samym detalistom, ale w szczególności właścicielom samych 
galerii handlowych zależeć powinno na uatrakcyjnieniu placówek (całe 
spektrum usług IMS, w tym abonamenty audio/wideo/aroma, rozwiązania z 
zakresu Digital Signage), co może przełożyć się na częstsze wizyty 
klientów, a ostatecznie dać mocne argumenty przeciw kolejnym obniżkom 
stawek czynszowych. Dlatego też, w naszych prognozach nie zakładamy 
spadku popytu na usługi spółki w kolejnych latach. Zainteresowanie 
powinno rosnąć wraz z postępującą świadomością uczestników rynku co 
do jakości miejsc sprzedaży.   
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Sytuacja na rynku reklamy w Polsce 

 
Rynek reklamowy w Polsce wart był blisko PLN 10 miliardów na koniec 
2019r., wykazując średnioroczną ważoną stopę wzrost na poziomie 3% w 
okresie 2010-19.  
 
Obecnie, dominującą klasą mediów jest telewizja, odpowiadająca za 
blisko 45% ogółu wydatków reklamowych w kraju – udział tego medium 
stopniowo maleje z każdym rokiem (-1.7pp r/r w porównaniu do roku 2018), 
głównie na rzecz Internetu, który dynamicznie zyskuje popularność wśród 
reklamodawców (36% udziału na koniec 2019r, przyrost r/r wyniósł w 
ubiegłym okresie aż 2.2pp). W ramach pozostałych mediów, obserwujemy 
stopniową marginalizację reklamy w magazynach, radiu i dziennikach. 
Kategorią notującą minimalny wzrost jest „outdoor” (+0.1pp w 2019r.), 
która to kategoria jest najbliżej usług oferowanych przez IMS.  
 
W tym zakresie warto także wspomnieć o istotnej z perspektywy spółki 
podkategorii, a więc „digital-out-of-home” (DOOH), która jest wyraźnym 
beneficjentem zmian i cieszy się rosnącym zainteresowaniem 
reklamodawców. W samym 2019r. wydatki na ten typ reklamy wzrosły o 
16% r/r, wyraźnie wyprzedzając ogólną dynamikę rynku OOH, który 
zanotował przyrost o 5% (na podstawie danych Izby Gospodarczej 
Reklamy Zewnętrznej).   
 
Rozwiązania Digital Signage w dalszym ciągu są na bardzo wczesnym 
etapie rozwoju w Polsce, wyraźnie poniżej rozwiniętych krajów zachodnich. 
Dlatego też, w przyszłości reklama cyfrowa emitowana przy użyciu 
systemów DS może notować dwucyfrowe dynamiki wzrostu 
(automatyzacja, łatwość zdalnego zarządzania treścią reklamową i 
dostosowania w czasie rzeczywistym), na czym powinna skorzystać spółka 
IMS, dostarczająca kompleksowe rozwiązania w tym zakresie. Spektrum 
zastosowań i segmentów jest szerokie i obejmuje nie tylko galerie 
handlowe, ale także lotniska, stacje benzynowe, szkoły wyższe, kluby 
fitness czy biurowce. 
 

Wartość rynku reklamowego w Polsce w latach 2010-
2019 (PLN mn) oraz dynamika zmian r/r (%) 

Wydatki na reklamę w Polsce według branż w 2018 
oraz 2019 (PLN mn) 

  
Źródło: Publicis Groupe, Erste Group Research Źródło: Publicis Groupe, Erste Group Research 

 
Zmiana wydatków na reklamę w Polsce jest ściśle powiązana ze zmianą 
Produktu Narodowego Brutto (PKB) – wyłączając rok 2015 z uwagi na 
zmianę metodologii liczenia wartości rynku reklamy, współczynnik korelacji 
między dwiema zmiennymi jest bliski 0.8, potwierdzając wysoką 
statystyczną istotność.  
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Poza dynamiką PKB w kraju, istotnymi czynnikami makroekonomicznymi, 
które winny być brane pod uwagę są: sytuacja na rynku pracy, wskaźnik 
ufności konsumenckiej, transfery socjalne – to właśnie silny wzrost 
obserwowany w tych kategoriach w ostatnich latach wpływał na solidny, 
stabilny rozwój rynku reklamowego w Polsce. 
 
Niemniej, w obecnym otoczeniu gospodarczym należy spodziewać się 
spadku rynku reklamowego w 2020r. oraz kilkuprocentowego odbicia w 
kolejnym roku. Scenariusze dla bieżącego roku wskazują na 7% spadek 
rynku r/r w bazowym wariancie oraz nawet 14% w przypadku negatywnego 
rozwoju sytuacji (potencjalna kolejna faza koronawirusa, która wpłynęłaby 
na kluczowy 4Q).  
 

Udział klas mediów reklamowych w całkowitych 
wydatkach reklamowych – 1Q’19 oraz 1Q’20 (%) 

Udział branż w wydatkach na reklamę – 1Q’19 oraz 
1Q’20 (%) 

  
Źródło: Publicis Groupe, Erste Group Research Źródło: Publicis Groupe, Erste Group Research 

 
Na przykładzie 1Q’20 zaobserwować można było wyraźne spowolnienie 
dynamiki wzrostu rynku reklamy w Polsce do 0.5%, będącego pod presją 
rozwoju pandemii koronawirusa. W dalszym ciągu Internet umacniał swoją 
pozycję jako drugiego najpopularniejszego medium reklamowego kosztem 
reklamy telewizyjnej.  
 
Zamknięcie gospodarki skutkowało wycofaniem lub obniżeniem budżetów 
reklamowych, a więc w konsekwencji spadkiem wydatków, który dotyczył 
takich branż jak: leki/finanse/motoryzacja (-3% r/r), telekomunikacja            
(-5% r/r) oraz najsilniej mediów (-9% r/r). Z drugiej strony, wydatki na 
reklamę wyraźnie zwiększyły firmy z segmentów najsilniej dotkniętych 
przez zamknięcia galerii handlowych, a więc „odzież i obuwie” (+82% r/r) 
oraz kategoria „sprzęty domowe, meble i dekoracje” (+9% r/r).  
 
W kolejnych okresach spodziewalibyśmy się dalszego wzrostu udziału 
wydatków na reklamę w Internecie, który to może stać się głównym 
medium w Polsce w 2023r. Wyraźnego zmniejszenia zainteresowania 
można oczekiwać w przypadku reklamy kinowej i dzienników/magazynów. 
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Rynek marketingu sensorycznego 
 

Rozwiązania marketingu sensorycznego mają na celu zaangażowanie 
podstawowych zmysłów człowieka (głównie wzroku, słuchu, węchu), co 
pozwala na poprawę doświadczeń zakupowych w punkcie sprzedaży. 
Polski rynek jest w tym obszarze dość młody i zaczął swój rozwój po 
2000r. Cechuje go duże rozdrobnienie, a sam IMS, będąc liderem tegoż 
rynku, posiada około 5% udziałów. Dlatego też, w kolejnych latach należy 
spodziewać się dalszej konsolidacji. 
 

Początki marketingu sensorycznego na świecie miały wymiar czysto 
pragmatyczny, jak np. zamaskowanie nieprzyjemnego zapachu dymu 
papierosowego w kasynach czy hotelach, jednak od pewnego czasu 
zaobserwować można rosnące znaczenie tego rodzaju marketingu w 
całym arsenale działań promocyjnych, ukierunkowanych na zdobycie 
klienta, wzmocnienie świadomości marki. Uzupełnia on inne formy 
marketingu, jak np. komunikacja internetowa, reklama telewizyjna i jest 
zazwyczaj zlecany wyspecjalizowanym podmiotom, takim jak IMS.  
 

Rola zmysłów i emocji 
 

Należy pamiętać, że według badań nawet 80% decyzji klientów ma 
podłoże emocjonalne, a tylko 20% racjonalne. W największym stopniu na 
decyzje zakupowe wpływ mają następujące zmysły – wzrok, słuch oraz 
dotyk. Sukces sprzedażowy to zaangażowanie kilku zmysłów 
jednocześnie aby wzmocnić pozytywne odczucia klienta, co stwarza 
solidny potencjał sprzedażowy IMS (np. w jednej, niedużej placówce nawet 
kilka lokalizacji abonamentowych).  
 

W naszej ocenie rosnąca popularność zakupów internetowych nie stanowi 
istotnego zagrożenia dla rozwoju marketingu sensorycznego. W dalszym 
ciągu, ok. 90% sprzedaży detalicznej ma wymiar stacjonarny. Kanał offline 
ma tą przewagę, że może wywołać dodatkowe emocje i pobudzać zmysły 
nieosiągalne dla zakupów online (nadspodziewanie szybki powrót klientów 
do galerii handlowych świadczyć może o tym, że świat wirtualny nie 
zapewnia tych samych doświadczeń zakupowych), a ostatecznie to zmysły 
są czynnikiem decydującym o zakupach. Co ważne, nawet firmy o ściśle 
internetowym rodowodzie jak eobuwie lub Zalando, decydują się na 
otwieranie placówek stacjonarnych, co jest odpowiedzią na potrzeby 
konsumentów, a także ma na celu zdobycie nowych klientów, budowanie 
lepszej rozpoznawalności. Dodatkowo, klienci, którzy doświadczają 
pozytywnej atmosfery w sklepie, są bardziej skłonni do podzielenia się 
opinią w kanałach social media.  
 

Według badań, nawet ponad 70% decyzji zakupowych dokonywana jest 
w sklepie, stąd stworzenie odpowiedniego nastroju i atmosfery wydaje się 
być kluczem do sukcesu (83% konsumentów wyjdzie lub będzie unikać 
sklepu, w którym doświadczyli źle dobranego lub zbyt natarczywego 
zapachu). Pozytywna atmosfera w miejscu sprzedaży może także obniżać 
wrażliwość cenową (w pewnym stopniu jest to potwierdzone przez VRG, 
która notuje niższe marże handlowe w kanale online pomimo jednakowej 
polityki cenowej w obu kanałach sprzedaży) i zwiększać konwersję. 
 

Niemniej, najsilniejsze emocje wywoływane są przez bodźce zapachowe 
(zmysł węchu jest silnie powiązany z układem limbicznym człowieka, 
odpowiadającym właśnie za sferę emocjonalną). Dodatkowo, pamięć 
zapachowa ma dłuższą trwałość aniżeli wzrokowa. Działania marketingu 
aroma powinny być zatem dobrze przemyślane i wyważone, aby nie 
wywołać efektu odwrotnego – stąd zlecanie tych usług specjalistycznym 
podmiotom, takim jak IMS.  
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Doświadczenia międzynarodowe 
 
Marketing sensoryczny jest z powodzeniem wdrażany przez zachodnich 
detalistów, którzy świadomie budują rozpoznawalność i siłę swoich marek. 
W tym zakresie wymienić warto:  

 Abercrombie & Fitch – specyficzne nuty zapachowe 
przyciągające do sklepu, wysoka ocena przez klientów, element 
międzynarodowego sukcesu marketingowego 

 Starbucks – rewizja strategii po nieudanym roku 2007 gdy 
wprowadzono szczelnie zamykane opakowania na kawę; obecnie 
intensywny aromat kawy połączony ze specjalną playlistą 
(współpraca ze Spotify)  

 Dunkin’ Donuts – reklama w autobusie dowożącym ludzi do 
pracy, wykorzystanie aromaboxów i połączenie z muzyką 
charakterystyczną dla marki DD (wzrost sprzedaży o 29%) 

 Amazon Go (sklep wypełniony nowoczesną technologią) czy też 
sklepy stacjonarne Apple  

 
Doświadczenia międzynarodowe oraz badania przynoszą garść 
przydatnych statystyk: 

 klienci są skłonni zapłacić 10-15% więcej za ten sam produkt, jeśli 
zobaczyli go w sklepie, w którym użyto nut zapachowych; 84% 
klientów chętniej dokonałoby zakupu obuwia po tym jak zobaczyli 
cyfrową reklamę na monitorze (DS) w pachnącym sklepie 

 80% klientów potwierdza, że przyjemna atmosfera w sklepie jest 
głównym czynnikiem, który skłania do zakupów offline 

 po zastosowaniu technik marketingu sensorycznego, sprzedaż 
wzrosła o 10%, klienci wkładali więcej produktów do koszyka, 
także tych droższych 

 wprowadzenie wolnej muzyki zwiększyło sprzedaż w 
hipermarkecie o 38%, a w restauracji sprzedaż napojów o 41% 

 43% klientów zostało zainspirowanych do zakupu po zobaczeniu 
reklamy na nośniku Digital Signage wewnątrz sklepu, a 54% po raz 
pierwszy dowiedziało się o danym produkcie 

 39% było zachęconych do wejścia do sklepu po ujrzeniu 
angażującej reklamy cyfrowej w witrynie sklepu 

 
Pozostałe plusy marketingu sensorycznego to: 

 zdobycie większej uwagi klientów przy połączeniu reklamy 
cyfrowej DS. i  nut zapachowych (szczególnie w młodym pokoleniu 
klientów, którzy są atakowani reklamą z każdej strony) 

 więcej lojalnych klientów (powracający klient zazwyczaj wydaje 
nawet 67% więcej aniżeli przy pierwszej wizycie) 

 
IMS na rynku marketingu sensorycznego 
 
Spółka od początku dostarcza kompleksowe rozwiązania marketingu 
sensorycznego, które spotkały się z uznaniem takich detalistów jak: CCC, 
LPP, VRG, Kazar, Hebe, Carrefour i wielu innych. IMS posiada odpowiedni 
know-how i doświadczenie aby oferować swoje usługi po zdecydowanie 
wyższych cenach aniżeli konkurencja (w największym stopniu presja 
cenowa obserwowana jest w segmencie audio z dużą ilością drobnych 
graczy, którzy wyłącznie stawiają na konkurencję cenową), co pozwala na 
osiąganie ponadprzeciętnych marż. Historia giełdowa IMS pokazuje, że 
pomimo upływu lat łączna zyskowność na wszystkich segmentach 
działalności nie maleje (56% w roku 2013 aż do 62% zarówno w 
2018/19). Niemniej, w przyszłości nie można wykluczyć ryzyka spadku 
marż, dlatego zastosowaliśmy konserwatywne założenia w tym zakresie.   
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Prognozy finansowe 2020-22 
 
Pomimo zamknięcia centrów handlowych w marcu, spółce udało się (do 
końca maja) utrzymać 190 nowych lokalizacji abonamentowych (w 
porównaniu do końca roku 2019) – prognozujemy, że do końca 2020 IMS 
może pozyskać kolejne 610 lokalizacji i skończyć rok z przyrostem na 
poziomie 800 r/r (zdecydowanie poniżej średniej 2 tys. z okresu 2014-‘19), 
w czym pomóc może odroczony popyt w drugiej połowie roku. W zakresie 
średniego przychodu na lokalizację spodziewamy się presji na ceny do 
końca roku i zakładamy spadek o 15%/10% r/r odpowiednio w 3Q/4Q (w 
ujęciu całorocznym spadek o 22% r/r uwzględniając miesięczną przerwę, a 
także rabatowanie klientów i rozwodnienie z powodu większego udziału 
segmentu ekonomicznego). Tym samym, cały rok 2020 mógłby zamknąć 
się sprzedażą na poziomie PLN 44mn (-26% r/r) oraz zyskiem netto w 
wysokości PLN 5.7mn (-43% r/r).  
 
W naszych konserwatywnych szacunkach zakładamy, iż Spółka powinna 
dopiero w 2022r. przebić poziom obrotów z 2019. Niemniej, nawet przy tak 
ostrożnych założeniach wycena IMS (2021) na poziomie C/Z 10.5x oraz 
EV/EBITDA 5.3x wydaje nam się atrakcyjna, biorąc pod uwagę 
długoterminowy potencjał spółki. Poniżej przedstawiamy kluczowe 
założenia przy konstrukcji modelu. 
 
Kluczowe założenia i składowe modelu 

 
Źródło: Spółka, Erste Group Research 
 
Z uwagi na charakter IMS (spółka usługowa z kluczowym znaczeniem 
kapitału ludzkiego), struktura kosztów jest ściśle związana z takimi 
kategoriami jak usługi obce (48% całości kosztów operacyjnych oraz 40% 
sprzedaży w 2019r.) oraz wynagrodzenia (19% ogółu kosztów, a także 
odpowiadającym za 15% obrotu). W zakresie przyszłych wyników, 
założyliśmy rosnący udział wynagrodzeń (jako % sprzedaży) do 16.5% w 
2023r. (wobec 15.3% na koniec 2019 oraz 13.5% średnio w 2017-19), co 
powinno adresować potencjalną presję na wynagrodzenie kluczowych 
pracowników. Niemniej, warto pamiętać, że usługi obce pozostają główna 
pozycja kosztową, zawierającą również koszty osobowe (z uwagi na to, iż 
spółka współpracuje z wieloma specjalistami na podstawie umów B2B) – 
niestety IMS nie ujawnia szczegółowej struktury. Udział tych kosztów 
prognozujemy na poziomie 39.5% sprzedaży w kolejnych latach (średnia 
2017-19 na poziomie 39.7%) – spółka w kolejnych latach powinna 
doświadczać oszczędności z tytuły wykorzystania własnych baz 
muzycznych z Closer Music, nowych aromaboxów, a także doświadczyć 
pozytywnych efektów skali (co może zniwelować wzrost kosztów 
osobowych ujętych w ramach usług obcych).  

2018 2019 2020p 2021p 2022p 2023p 2024p

Zmiana liczby lokalizacji abonamentowych r/r, a w tym.. 4 391 2 463 800 2 300 2 100 1 900 1 700

      audio & wideo 3 908 1 623 600 1 500 1 400 1 300 1 200

      aroma 483 840 200 800 700 600 500

Zmiana średniego przychodu na lokalizację abonamentową -8% -4% -22% 15% -1% 0% 1%

      audio & wideo -11% -4% -23% 20% -2% -2% -2%

      aroma 2% -6% -23% 20% -2% -2% -2%

Przychody ze sprzedaży według segmentów - zmiana r/r

Abonamenty audio i wideo 8% 18% -17% 28% 6% 5% 4%

Abonamenty aroma 15% 16% -11% 16% 16% 16% 16%

Usługi reklamowe audio i wideo 22% 7% -24% 40% 10% 10% 5%

Systemy Digital Signage 2% -10% -32% 35% 15% 10% 5%

Eventy -28% 22% -93% -100% 0% 0% 0%

Pozostała sprzedaż 5% 28% -50% 40% 20% 10% 10%

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 14 502 14 966 10 180 11 664 14 794 15 660 17 421

Nakłady inwestycyjne -4 924 -6 317 -5 724 -6 435 -7 186 -7 900 -8 533

Wolne przepływy pieniężne 9 578 8 649 4 455 5 229 7 607 7 760 8 888

Wolne przepływy pieniężne na akcję 0.29 0.27 0.14 0.16 0.23 0.24 0.27

Zadłużenie netto 8 923 9 720 4 387 2 557 -320 -2 828 -5 945 

DN/EBITDA 0.54 0.54 0.32 0.15 -0.02 -0.14 -0.26
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Udział poszczególnych kategorii kosztów operacyjnych w całości 
kosztów w 2019 (%) 

 
Źródło: Spółka, Erste Group Research 

 
Podejście do innych, istotnym z punktu widzenia wyceny, składowych: 

 istotna (-3pp) obniżka marży EBIT w okresie rezydualnym (do 
14.2% wobec 20.1% w 2019 oraz średnio 18% podczas 2012-’19) 
oddaje ostrożne podejście do wyceny i naszym zdaniem 
uwzględnia potencjalną presję konkurencyjną. Niemniej, warto 
pamiętać, że wejście w segment ekonomiczny nie musi oznaczać 
obniżki rentowności – po przejęciu APR w 2018, marża na 
segmencie audio wzrosła w 2019 o 4 pp r/r. 

 Nakłady inwestycyjne (capex) w spółce dotyczą zarówno rozwoju 
nowych produktów i usług, jak też wymiany istniejącego sprzętu u 
klientów. Poziom inwestycji w aktywa trwałe i WNiP uzależniamy 
przede wszystkim od przyrostu liczby lokalizacji abonamentowych. 

 Cykl konwersji gotówki nieznacznie wydłużony w 2020/21 z 
uwagi na potencjalne pogorszenie rotacji należności (lepsze 
warunki płatnicze dla klientów), a także zapasów (produkcja 
własnych urządzeń do aromamarketingu), potem stabilizacja 

 
Aktywa według segmentów działalności w 2015-19 (PLN mn) 

 
Źródło: Spółka, Erste Group Research 
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2Q’20 prognoza wyników kwartalnych 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego planowana jest na 27. 
sierpnia 2020r. Poniżej przedstawiamy nasze prognozy dotyczące wyników 
drugiego kwartału bieżącego roku.  
 
Podsumowanie prognozy Erste na 2Q’20 
 

 
Źródło: Spółka, Erste Group Research 
 
Z uwagi na zamknięcie galerii handlowych (a później także stopniowe 
otwieranie placówek) oraz niższy średni przychód na lokalizację 
abonamentową prognozujemy, że przychody spółki spadną o 52% r/r 
do poziomu PLN 7mn. Kluczowe założenia sprzedażowe w ramach 
segmentów działalności przyjęte przy prognozie to: Digital Signage -
40%/usługi reklamowe -50%/eventy -90% r/r.  
 
Z punktu widzenia klientów, spółka była w stanie utrzymać praktycznie 
płaską liczbę lokalizacji na koniec maja w stosunku do tej na koniec 
marca oraz kwietnia, co uważamy za dobry wynik. Zgodnie z komunikacją 
spółki, nie odnotowano wypowiedzeń umów przez kluczowych 
klientów. Dodatkowo, IMS podpisał trzyletnią umowę (z potencjalnym 
wydłużeniem o 2 kolejne lata) z jednym z banków w Polsce na dostawę 
usług Digital Signage – wartość umowy może sięgnąć nawet PLN 10-11mn 
(bazując na marżach roku 2019, wynik segmentu na tej umowie mógłby 
wynieść PLN 3.9-4.3mn). Postrzegamy tą współpracę pozytywnie, 
potwierdza ona wysokie kompetencje spółki w obszarze Digital Signage – 
w przeszłości Spółka współpracowała z takimi bankami jak: Millennium, 
Santander, BNP Paribas.   
 
Po stronie kosztów operacyjnych, IMS udowodnił swoją elastyczność w tym 
zakresie już w 1Q’20 (przychody -23% r/r podczas gdy koszty działalności 
operacyjnej -20% r/r), dlatego też spodziewalibyśmy się ich na poziomie 
PLN 6.6mn (-41% r/r). Ostatecznie, oczekujemy PLN 1.8mn zysku EBITDA 
(-56% r/r).  

  

Rachunek zysków i strat (PLN mn) 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20p r/r kw/kw

Przychody netto ze sprzedaży 14.41 13.49 17.61 10.41 6.97 -52% -33%

Koszty działalności operacyjnej 11.80 11.23 14.27 9.17 6.60

Zysk na sprzedaży 2.79 2.26 3.53 1.35 0.37

Saldo pozostałej działalności operacyjnej -0.01 0.12 0.97 0.03 0.00

EBITDA 4.10 4.11 6.29 2.78 1.81 -56% -35%

Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 2.79 2.38 4.50 1.38 0.37 -87% -73%

Saldo działalności finansowej -0.10 -0.15 -0.17 -0.24 -0.37

Zysk brutto (EBT) 2.69 2.22 4.33 1.14 0.00

Podatek dochodowy 0.54 0.43 0.60 0.25 0.00

Zysk/(strata) netto przypisany akcjonariuszom jedn. dom. 2.15 1.79 3.76 0.94 0.10 -95% -89%

Marże 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20p r/r kw/kw

Zysku na sprzedaży 19.4% 16.7% 20.1% 13.0% 5.3% -14 pp -7.6 pp

EBITDA 28.4% 30.4% 35.7% 26.7% 26.0% -2.4 pp -0.7 pp

Zysku operacyjnego (EBIT) 19.3% 17.6% 25.6% 13.2% 5.3% -14 pp -7.9 pp

Zysku brutto (EBT) 18.7% 16.5% 24.6% 11.0% 0.0% -18.7 pp -10.9 pp

zysku netto 14.9% 13.3% 21.3% 9.0% 1.4% -13.5 pp -7.5 pp

For the exclusive use of Erste Group Client. (Erste Group)



Erste Securities Polska S.A. 
IMS SA  
13 August 2020 
 

 

Erste Securities Polska S.A. Strona 15 
 

Akcjonariat 
 

Kapitał zakładowy IMS składa się z 31mn akcji (każda o wartości 
nominalnej PLN 0.2), które nie są uprzywilejowane ani co do głosu, ani co 
do dywidendy. W strukturze udziałowej brak dominującego akcjonariusza z 
pakietem kontrolnym. Największym posiadaczem akcji jest Wiceprezes 
Zarządu, Pan Dariusz Lichacz (19.7% całkowitej liczby akcji), obecny w 
spółce od powstania w 2000r. Drugim w kolejności akcjonariuszem jest 
Prezes Zarządu, Pan Michał Kornacki (19% wszystkich akcji). Łącznie w 
rękach kluczowych zarządzających znajduje się 42% akcji, zaś wraz z 
Radą Nadzorczą, udział ten wynosi nieco ponad 54%.   
 
Skład akcjonariatu na 1Q’20 

 
Źródła: Spółka, Erste Group Research 
 

Od początku giełdowej historii, IMS każdego roku dzielił się zyskiem z 
akcjonariuszami w postaci dywidendy (polityka dywidendowa zakłada 
wypłatę co najmniej 60% zysku netto przypadającego akcjonariuszom 
jednostki dominującej), a dodatkowo spółka cyklicznie przeprowadzała 
skupy akcji własnych, co możliwe było dzięki stosunkowo niskiej 
kapitałochłonność biznesu, a także wysokiej konwersji EBITDY na 
przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej. Łącznie, w latach 2013-
2020 (zakładając zaproponowaną i zaaprobowaną wypłatę dywidendy za 
rok 2019), spółka przeznaczyła na te cele PLN 50.2mn (wolne przepływy 
pieniężne w tym okresie wyniosły PLN 70mn, a skumulowany zysk netto 
PLN 50mn). 
 

Podsumowanie wypłat dywidend w 2013-2020p Podsumowanie skupu akcji własnych w 2014-2020 

  
Źródło: Spółka, Erste Group Research Źródło: Spółka, Erste Group Research 

Osoby zarządzające liczba akcji udział w całości

Dariusz Lichacz 6 188 820 19.69%

Michał Kornacki 5 974 784 19.01%

Milena Kornacka 85 000 0.27%

Piotr Bielawski 870 000 2.77%

Wojciech Piwocki 100 000 0.32%

13 218 604 42.07%

Osoby nadzorujące

Artur G. Czeszejko-Sochacki 3 354 973 10.68%

Wiesław Rozłucki 320 000 1.02%

Jarosław Dominiak 114 101 0.36%

Jarosław Parczewski 25 000 0.08%

3 814 074 12.14%

Powyżej 5%

Fundusze zarządzane przez 

Opera TFI S.A.
3 761 652 11.97%

Paweł Przetacznik 2 154 110 6.85%

5 915 762 18.83%

IMS - akcje własne 325 000 1.03%

Pozostali akcjonariusze 8 150 646 25.94%

Suma 31 424 086 100.00%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020p Suma

Zysk netto roku poprzedniego 

przyp. akcjonariuszom jedn. dom. 

(tys. PLN)

1 253 3 682 5 505 6 888 5 722 7 857 9 289 9 401 49 597

Wartość wypłaconej 

dywidendy (tys. PLN)
662 1 327 2 665 7 705 4 020 7 905 6 029 1 550 31 863

Dywidenda na akcję (PLN) 0.02 0.04 0.08 0.23 0.12 0.24 0.19 0.05 0.96

Współczynnik wypłaty dywidendy 53% 36% 48% 112% 70% 101% 65% 16% 64%

Rok

Ilość 

zrealizowanych 

transzy (w szt.)

Akcje 

nabyte 

(w szt.)

Akcje 

nabyte 

(tys. PLN)

Udział w 

kapitale

2014 3 461 788 996 1.43%

2015 3 2 283 505 4 951 7.05%

2016 1 786 220 1 690 2.43%

2017 2 539 926 1 965 1.67%

2018 6 1 140 204 4 026 3.52%

2019 4 916 183 3 423 2.84%

01.01.2020 – 

27.02.2020
1 325 000 1 300 1.00%

Razem 20 6 452 826 18 352 19.94%
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Ostatnią decyzję spółki o wypłacie dywidendy (po uprzednim zawieszeniu 
z powodu wybuchu pandemii koronawirusa) oceniamy pozytywnie, gdyż 
świadczyć może o stabilnej sytuacji biznesowej i finansowej IMS. Zarząd 
zastosował ostrożne podejście w tym zakresie (dywidenda stanowi 16% 
ubiegłorocznego zysku netto) – w kolejnych latach prognozy zakładamy 
współczynnik wypłaty na poziomie 60% (dolna granica polityki 
dywidendowej). Ryzykiem w tym zakresie są ewentualne bardziej 
kosztowne akwizycje (IMS aktywnie poszukuje interesujących, rentownych 
spółek, które świadczą podobne bądź też komplementarne usługi). 
Niemniej, pragniemy zwrócić uwagę, że przejęcie spółki APR w 2018r. nie 
skutkowała współczynnikiem wypłaty poniżej 60%.  
 
Program akcji pracowniczych 
 
IMS jest spółką, której jednym z głównych aktywów jest kapitał ludzki, stąd 
spółka proponuje zarówno kadrze zarządzającym, jak też pozostałym 
pracownikom udział w programie opcji pracowniczych (jeden z 
argumentów spółki za utrzymaniem kluczowych specjalistów). Obecny 
program motywacyjny został przewidziany na lata 2018-2020 zarówno dla 
zarządu, jak też pracowników specjalistycznych. Zakłada do 1.5mn akcji 
nowej emisji po cenie PLN 3.03. Cel finansowy w zakresie EBITDA (PLN 
16.5mn/20mn/23mn odpowiednio dla lat 2018/19/20) został spełniony 
jedynie w 2018r. (z uwagi na dotychczas opublikowane wyniki kwartalne, a 
także trudną sytuację związaną z covid-19  nie zakładamy osiągnięcia celu 
w 2020r.). Wzorem lat poprzednich, w tym roku spodziewać się można 
kolejnego programu motywacyjnego, tym razem na lata 2021-23, 
zbieżnego z celami innych akcjonariuszy.  
 
Dodatkowo, w styczniu przyjęto program motywacyjny na lata 2020-22 
dla istotnej z punktu potencjału przyszłych wyników spółki z Grupy – 
Closer Music (produkcja i komercjalizacja własnych baz muzycznych, 
zdobycie nowych rynków dystrybucji i osiągnięcie „ponadprzeciętnych” 
wyników finansowych, które nie zostały dokładnie opisane w dostępnym 
sprawozdaniu – dotyczą ilości wyprodukowanych utworów, a także 
poziomu przychodów). Programem został objęty zarząd (łącznie do 36% 
kapitału zakładowego), maksymalny jego koszt w trzyletnim horyzoncie to 
PLN 193 tys. (obecnie ujęta rezerwa to PLN 14 tys.), przewidziany zakaz 
zbywania udziałów to 2 lata.  
 

Główne ryzyka 
 
Inwestycja w akcje spółki IMS wiąże się z następującymi ryzykami: 
Czynniki zewnętrzne:  

 Ryzyko konkurencji – szczególnie w segmencie audiomarketingu, 
konkurencja jest rozdrobniona i zazwyczaj oferuje wyraźnie niższe 
ceny, co może zmniejszyć popyt na usługi IMS (w tym zakresie 
przejęta spółka APR adresuje potrzeby segmentu ekonomicznego). 
Otoczenie kryzysowe może skłonić innych graczy rynkowych m.in. 
w obszarze wideo do obniżki cenników (negatywna perspektywa 
dla osiąganych marż).  

 Sytuacja najemców w galeriach handlowych – rosnący udział 
sprzedaży internetowej może zachęcić część detalistów do 
rezygnacji z niektórych lokalizacji w centrach handlowych, co 
mogłoby negatywnie wpłynąć na generowaną sprzedaż usług 
spółki (audio/video/aroma/DS). Dodatkowo, poszukiwanie 
oszczędności i renegocjacje umów wśród detalistów zwiększałyby 
presję na cenę usług oferowanych przez IMS. 
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 Sytuacja makroekonomiczna w kraju – głębszy niż zakładano 
spadek PKB w 2020r. a także niższa od oczekiwań skala odbicia 
może negatywnie przełożyć się na budżety reklamowe, a w 
konsekwencji na popyt na usługi spółki (w tym zakresie warto 
zwrócić także uwagę na sytuację na rynku pracy, poziom 
wynagrodzeń, sentyment konsumencki jak również sprzedaż 
detaliczną)  

 Rozwój pandemii koronawirusa – potencjalna druga fala 
epidemii może wpłynąć na ograniczenie działalności galerii 
handlowych, przesunięcie środków marketingowych do obszaru 
internetu, opóźnić ekspansję zagraniczną polskich detalistów, z 
którymi współpracuje IMS a także przyczynić się do bankructw 
mniejszych podmiotów i zmniejszenia liczby sklepów w kraju, a 
więc potencjalnych klientów spółki 

 Potencjał rynków zagranicznych – charakter działalności 
prowadzonej przez IMS ma wymiar relacyjny, więc pozyskanie 
nowych klientów poza Polską może być mocno utrudnione 
(odpowiedzią w tym zakresie jest komercjalizacja własnych baz 
muzycznych, które mogą być sprzedawane do wielu krajów świata) 

 Ryzyko nowych technologii – rozwój nowoczesnych narzędzi, w 
tym algorytmów uczenia maszynowego może w przyszłości stać 
się istotną konkurencją szczególnie dla usług audio (IMS rozpoczął 
działania w obszarze prężnie rozwijających się obszarów jak np. 
analityka danych) 

 Ryzyko zmienności przepisów – częste zmiany przepisów, 
szczególnie w zakresie prawa autorskiego, wysokości opłat na 
Fundusz Promocji Twórczości, wzrost opłat z tytułu wykorzystania 
utworów muzycznych mogą negatywnie oddziaływać na osiąganą 
rentowność (powinno to być częściowo mitygowane rozwojem 
własnych baz muzycznych) 

 
Czynniki wewnętrzne:  

 Ryzyko utraty kluczowych specjalistów – kapitał ludzki jest 
kluczowym aktywem spółki, dlatego też odejścia kluczowych 
pracowników do konkurencji mogłoby negatywnie wpłynąć na 
funkcjonowanie IMS (w tym zakresie spółka dba o rozwój 
kompetencji pracowników, a także proponuje im programy akcyjne) 

 Ryzyko nietrafionych usług/produktów – IMS stopniowo 
rozszerza zakres oferowanych usług; istnieje ryzyko przedłużania 
się danego projektu, zwiększonych kosztów i niedostatecznego 
popytu, który mógłby wpłynąć na rentowność podmiotu 

 Ryzyko akwizycyjne – jednym z filarów strategii IMS są przejęcia 
– nieodpowiednia ocena biznesowa przejmowanej spółki może 
istotnie obciążyć przyszłe wyniki finansowe (historia pokazuje 
jednak, że ostatnie przejęcie APR w 2018r. okazało się sukcesem). 
Dodatkowo, przy szeroko zakrojonej działalności akwizycyjnej w 
kraju, kolejne przejęcie może być zakwestionowane przez UOKiK. 

 

Wycena 
 
Używamy modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych – DCF – jako 
naszego głównego narzędzia wycenowego, opierając się na prognozach 
dla szczegółowego okresu lat 2020-24. Korzystamy ze stopy dyskontowej 
opartej o średnioważony koszt kapitału własnego (WACC), wartości 
rezydualnej opartej o rentę wieczystą, a także rozwodnionej liczbie akcji. 
Model DCF odzwierciedla wartość akcji IMS w bardziej właściwy sposób 
niż metody porównawcze ponieważ zawiera on szczegółowe dane 
pieniężne dla przyszłych okresów. 
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Główne założenia 
 
Nasze estymacje sporządzone są w oparciu o następujące założenia: 

 Stopa wolna od ryzyka 2%, premia za kapitał własny 6%, premia 
za kapitał obcy 2% 

 Marża operacyjna w okresie rezydualnym na poziomie 14.2%, 
zdecydowanie poniżej długoterminowej średniej na poziomie 18%, 
a także 20% z roku 2019, co, naszym zdaniem, powinno 
mitygować ryzyko potencjalnej inwestycji w cenę  

 Nakłady inwestycyjne na poziomie 100% amortyzacji w okresie 
rezydualnym 

 Wzrost w okresie rezydualnym na poziomie 1%  

 Nominalna stawka podatku dochodowego na poziomie 19% w 
okresie 2020-24p 

 
IMS na tle grupy porównawczej 
 
Poniżej przedstawiamy mnożniki C/Z oraz EV/EBITDA dla grupy 
porównawczej, która składa się głównie ze spółek działających w takich 
obszarach jak marketing “DOOH”, agencje reklamowe, nagrywanie oraz 
upublicznianie muzyki.   
 
Wskaźniki grupy porównawczej 

 
Źródło: Factset, Erste Group Research 
 

  

2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e

Stroer 3 612 36.2 19.7 17 12.9 9.8 8.9

JCDecaux 3 406 n/a 34.1 14.8 15.9 11.1 12.6

APG|SGA 457 231.3 19.8 16.9 36.2 11.2 9.9

Vivendi 28 654 23 19 17 15 13.1 12.4

WPP 8 776 12.4 9.2 8.4 7.9 6.7 6.3

Warner Music 12 415 n/a 46.4 28.4 29.4 21.2 16.8

M&C Saatchi 78 5.4 5.4 4.8 3.2 3 2.5

Publicis Groupe 7 476 8.2 7.1 6.6 6.3 5.7 5.5

Mediana 23.0 19.7 16.9 15.0 11.1 9.9

IMS 14.6 10.5 9.5 6.8 5.3 4.6

Premia/dyskonto -17% -46% -40% -51% -49% -51%

Implikowana cena 3.1 4.7 4.3 5.6 5.2 5.3

C/Z EV/EBITDAKapitalizacja 

rynkowa (EUR mn)
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 Kalkulacja WACC - Średnioważonego Kosztu Kapitału
2020e 2021e 2022e 2023e 2024e NY / TV

Stopa wolna od ryzyka 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 4.0%

Premia za ryzyko 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 5.0%

Beta 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Koszt kapitału własnego 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 9.0%

Koszt kapitału obcego 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 6.0%

Efektywan stopa podatkowa 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0% 19.0%

Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 4.9%

Udział kapitału własnego 88% 88% 88% 88% 88% 90%

WACC 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 7.4% 8.6%

Wycena DCF (Zdyskontowane Przepływy Pieniężne)

(PLN mn) 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e NY / TV

Wzrost przychodów -25.5% 30.4% 10.2% 9.2% 6.7% 1.0%

EBIT 7 10 11 12 13 11

Marża EBIT 16.1% 17.4% 17.3% 17.1% 17.2% 14.2%

Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19%

Opodatkowanie EBIT -1 -2 -2 -2 -2 -2

Zysk operacyjny skorygowany o podatek 6 8 9 10 10 9

+ Amortyzacja 6 7 8 9 10 10

Inwestycje rzeczowe / Amortyzacja 88% 92% 91% 89% 85% 100%

+/- Zmiana kapitału pracującego 2 -2 -1 -1 -1 0

Zmiana kapitału pracującego / zmiana przychodów -14% -18% -11% -14% -12% -10%

- Inwestycje rzeczowe -6 -6 -7 -8 -9 -10

Wolne przepływy pieniężne do przedsiębiorstwa 4 11 10 11 12 9

Wzrost w okresie rezydualnym 0

Wartość rezydualna 114

Zdyskontowane wolne przepływy pieniężne - Gru 31 2020 4 10 8 9 9 86

Wartość przedsiębiorstwa - Gru 31 2020 125

Udziały mniejszości 0

Dług netto 9

Inne aktywa 0

Inne korekty 0

Wartość kapitału własnego - Gru 31 2020 116

Liczba akcji (mn) 32.4

Koszt kapitału własnego 8.0%

12M cena docelowa na akcję (PLN) 3.73

Obecna cena akcji (PLN) 2.56

Potencjał wzrostu/spadku 46%

Podział wartośći firmy Wrażliwość (na akcję)

4 12.2% 13.2% 14.2% 15.2% 16.2%

7.6% 3.67 3.89 4.11 4.34 4.56

8.1% 3.49 3.70 3.91 4.11 4.32

8.6% 3.34 3.53 3.73 3.92 4.11

9.1% 3.20 3.38 3.57 3.75 3.93

9.6% 3.08 3.25 3.43 3.60 3.77

4 -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0%

7.6% 3.38 3.70 4.11 4.68 5.49

8.1% 3.26 3.54 3.91 4.39 5.06

8.6% 3.15 3.40 3.73 4.14 4.71

9.1% 3.05 3.28 3.57 3.93 4.42

Źródło: Erste Securities Polska 9.6% 2.96 3.17 3.43 3.75 4.17

Marża EBIT w okresie rezydualnym 

Wzrost w okresie rezydualnym

Wartość 
bieżąca 

szczegół
owego 
okresu
31%

Wartość 
bieżąca 
wartości 
rezydualn

ej
69%
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Skonsolidawane sprawozdanie z wyniku 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

PLN mn 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31

Przychody ze sprzedaży 43.23 48.05 52.70 58.97 43.92 57.26 63.11

Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów -35.76 -38.08 -40.88 -48.81 -36.94 -47.43 -52.35

Zysk brutto ze sprzedaży 7.47 9.97 11.82 10.16 6.98 9.82 10.76

Koszty sprzedaży i admnistracyjne 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pozostałe przychody 0.48 0.47 0.74 2.07 0.50 0.65 0.72

Pozostałe koszty -0.45 -0.55 -0.49 -0.35 -0.41 -0.53 -0.59

Zyskl opercyjny powiękoszony o amortyzację EBITDA 10.86 13.46 16.55 17.98 13.56 16.93 18.79

Amortyzacja 3.37 3.57 4.48 6.10 6.49 6.99 7.90

Zysk operayjny - EBIT 7.49 9.89 12.07 11.87 7.07 9.94 10.89

Przychody i koszty finansowe -0.38 -0.12 -0.46 -0.55 -0.11 -0.25 -0.13

Pozostałe przychody/koszty 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Zysk przed opodatkowaniem 7.11 9.77 11.61 11.32 6.96 9.69 10.76

Podatek dochodowy -1.43 -1.86 -2.36 -1.97 -1.32 -1.84 -2.04

Wynik na działalności niekontynuowanej 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Zyski przypadające na udziały niekontrolujące 0.03 -0.06 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04

Zysk przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 5.72 7.86 9.29 9.40 5.66 7.88 8.75

Skonsolidowany bilans 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

PLN mn 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31

Rzeczowe aktywa trwałe 10.83 10.43 12.63 12.96 12.04 11.16 10.11

Wartości niematerialne 3.02 3.15 14.12 17.43 19.32 20.25 21.25

Pozostałe aktywa trwałe 0.41 0.49 0.81 1.23 1.23 1.23 1.23

Razem aktywa trwałe 14.25 14.07 27.56 31.61 32.59 32.64 32.59

Zapasy 1.95 2.82 3.58 3.53 3.20 3.84 3.95

Należności 9.14 12.95 15.18 14.44 11.51 14.69 15.85

Inne aktywa obrotowe 1.17 0.96 1.53 1.67 2.89 2.97 3.06

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6.86 7.02 0.64 1.29 1.50 2.00 2.50

Razem aktywa obrotowe 19.11 23.76 20.94 20.92 19.10 23.50 25.36

RAZEM AKTYWA 33.36 37.83 48.50 52.53 51.68 56.14 57.96

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 18.88 20.73 18.25 19.95 24.03 28.48 32.46

Udziały niekontrolujące -0.06 0.00 -0.02 -0.06 -0.09 -0.13 -0.17

Zobowiązanie finansowe odsetkowe 5.18 5.15 5.87 5.67 5.77 5.09 3.86

Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0.58 0.81 7.79 6.73 5.72 5.72 5.72

Razem zobowiązania długoterminowe 5.76 5.96 13.65 12.40 11.50 10.81 9.59

Zobowiązanie finansowe odsetkowe 1.97 2.48 3.70 5.34 4.84 4.19 3.04

Zobowiązania handlowe 4.80 5.36 6.75 6.07 4.85 6.22 6.87

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2.01 3.30 6.16 8.85 6.56 6.56 6.16

Razem zobowiązania krótkoterminowe 8.78 11.13 16.61 20.26 16.24 16.97 16.07

RAZEM ZOBOWIĄZANIA i KAPITAŁ WŁASNY 33.36 37.83 48.50 52.53 51.68 56.14 57.96

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

PLN mn 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9.34 9.54 14.50 14.97 10.18 11.66 14.79

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1.35 -0.53 -4.84 -2.44 -8.02 -6.43 -7.19

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6.59 -8.85 -16.10 -11.88 -1.95 -4.73 -7.11

ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 1.40 0.17 -6.44 0.65 0.21 0.50 0.50

Marże i wskaźniki 2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e

Wzrost przychodów rdr 3% 11% 10% 12% -26% 30% 10%

Marża EBITDA 25% 28% 31% 30% 31% 30% 30%

Marża EBIT 17% 21% 23% 20% 16% 17% 17%

Marża zysku netto 13% 16% 18% 16% 13% 14% 14%

ROE 30% 38% 51% 47% 24% 28% 27%

ROCE 23% 29% 29% 29% 16% 20% 21%

Wskaźnik kapitału własnego 56% 55% 38% 38% 46% 51% 56%

Dlug netto 0.3 0.6 8.9 9.7 9.1 7.3 4.4

Kapitał pracujący 6.3 10.4 12.0 11.9 9.9 12.3 12.9

Żródło: dane Spółk i, Erste Securities Polska

For the exclusive use of Erste Group Client. (Erste Group)



MS  
13 August 2020 

 

Erste Securities Polska S.A. Strona 21 
 

Zastrzeżenia prawne 
 
Niniejsza rekomendacja („Dokument”) została przygotowana przez Erste Securities Polska S.A., spółkę zależną 
od Erste Group Bank AG (razem ze skonsolidowanymi spółkami zależnymi „Erste Group”) niezależnie i 
obiektywnie w celu dostarczenia dodatkowych informacji ekonomicznych o analizowanej spółce lub spółkach 
(„Spółka lub Spółki”). IMS Spółka Akcyjna została objęta niniejszą rekomendacją w ramach Pilotażowego 
Programu Wsparcia Analitycznego Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („Program”). Program 
zakłada, że za objęcie pokryciem analitycznym spółki IMS S.A. Erste Securities Polska S.A. otrzyma 
wynagrodzenie od Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W związku z powyższym Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie przysługują jako zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do raportu. 
Dokument sporządzony został w oparciu o możliwie najlepszy stan wiedzy analityka Erste Group 
odpowiedzialnego za sporządzenie Dokumentu na datę jego wydania i może podlegać okresowym zmianom bez 
powiadomienia. Dokument ma na celu jedynie do dostarczania niewiążących informacji i nie stanowi doradztwa 
inwestycyjnego ani osobistej rekomendacji inwestycyjnej. Niniejszy Dokument nie stanowi ani nie tworzy części 
oferty i nie powinien być interpretowany jako oferta, zalecenie lub zaproszenie do subskrypcji lub nabycia 
jakichkolwiek papierów wartościowych, zarówno niniejszy Dokument, lub cokolwiek co zostało w nim zawarte nie 
stanowią podstawy lub zachęty do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub włączenia papierów wartościowych lub 
produktu finansowego do strategii inwestycyjnej. Wszystkie informacje, analizy i wnioski przedstawione w 
niniejszym dokumencie mają charakter ogólny. Niniejszy dokument nie ma na celu dostarczenia wyczerpującego 
przeglądu jakichkolwiek inwestycji, potencjalnych ryzyk i spodziewanych wyników, jak również nie uwzględnia 
indywidualnych potrzeb inwestora („Inwestor”) w odniesieniu do pożytków, aspektów podatkowych, świadomości 
ryzyka i adekwatności papieru wartościowego lub produktu finansowego. W związku z tym niniejszy Dokument 
nie zastępuje jakiejkolwiek oceny związanej z inwestorem i inwestycjami ani żadnych kompleksowych ujawnień 
dotyczących ryzyka; każdy papier wartościowy lub produkt finansowy ma inny poziom ryzyka. Publikacje wyników 
i przykładowe obliczenia nie stanowią żadnych wskazówek dotyczących przyszłych wyników papierów 
wartościowych lub produktu finansowego. Informacje o wynikach osiąganych w przeszłości niekoniecznie 
gwarantują pozytywne wyniki w przyszłości, a inwestycje w papiery wartościowe lub produkty finansowe związane 
są z ryzykiem i mogą być przedmiotem spekulacji. Im słabsza jest zdolność kredytowa Spółki, tym większe będzie 
ryzyko inwestycji. Nie każda inwestycja jest odpowiednia dla każdego inwestora. Dlatego Inwestorzy powinni 
skonsultować się ze swoimi doradcami (w szczególności doradcami prawnymi i podatkowymi) przed podjęciem 
jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, aby upewnić się, że - niezależnie od informacji zawartych w niniejszym 
dokumencie - zamierzony zakup papieru wartościowego lub produktu finansowego jest odpowiedni do potrzeb i 
zamiaru Inwestora, Inwestor zrozumiał wszystkie ryzyka i po należytej analizie Inwestor doszedł do wniosku, że 
jest w stanie udźwignąć ekonomiczny rezultat takiej inwestycji. Zaleca się, aby inwestorzy zwrócili uwagę na 
informacje przekazywane klientom zgodnie austriacką ustawą o nadzorze nad papierami wartościowymi z 2018 r. 
oraz zgodnie z polską ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z 2005 r., z późniejszymi zmianami. Badania 
inwestycyjne są opracowywane przez dział analiz inwestycyjnych Erste Group  w ramach przewidzianych przez 
obowiązujące przepisy prawa. Opinie zawarte w analizach dotyczących instrumentów udziałowych i dłużnych 
mogą się różnić. Inwestorzy inwestujący w instrumenty udziałowe mogą mieć różne interesy w porównaniu z 
inwestorami inwestującymi w instrumenty dłużne tego samego emitenta. Analityk nie ma żadnych uprawnień do 
składania jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji w imieniu analizowanej Spółki, Erste Group lub jakiejkolwiek 
innej osoby. Chociaż dołożono wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić, że podane tu fakty są dokładne i 
że prognozy, opinie i oczekiwania zawarte w niniejszym dokumencie są uczciwe i rozsądne, Erste Group (w tym 
jej przedstawiciele i pracownicy) nie udziela, wyraźnie lub domniemanie, żadnej gwarancji, ani nie przyjmuje na 
siebie odpowiedzialność za aktualność, kompletność i poprawność treści niniejszego Dokumentu. Ani Erste 
Group, ani żaden z jej poszczególnych dyrektorów zarządzających, członków rady nadzorczej, członków zarządu, 
dyrektorów, lub innych pracowników nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, straty lub 
szkody (w tym późniejsze szkody, szkody pośrednie i utracone korzyści) w jakkolwiek sposób wynikające z 
polegania na tym dokumencie lub wykorzystania tego dokumentu. Erste Group, spółki powiązane, a także 
przedstawiciele i pracownicy mogą, w zakresie dozwolonym przez prawo, posiadać pozycję w papierach 
wartościowych (lub opcjach, warrantach lub prawach do papierów wartościowych lub innych instrumentów 
finansowych) analizowanej Spółki.  
 
Ponadto Erste Group, spółki powiązane, a także przedstawiciele i pracownicy mogą oferować Spółce usługi 
inwestycyjne lub mogą sprawować funkcje zarządcze w Spółce. Niniejszy dokument został opracowany zgodnie z 
prawem polskim, obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Przekazywanie tego dokumentu, jak 
również marketing produktów finansowych opisanych w niniejszym dokumencie są ograniczone lub zabronione w 
niektórych jurysdykcjach. Dotyczy to w szczególności Stanów Zjednoczonych, Kanady, Szwajcarii, Australii, Korei 
i Japonii. W szczególności niniejszy dokument, ani żadna jego kopia nie mogą być pobierane, przesyłane lub 
rozpowszechniane, bezpośrednio lub pośrednio w Stanów Zjednoczonych lub osobom z USA (zgodnie z definicją 
w amerykańskiej Ustawie o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami), chyba że 
obowiązujące przepisy prawa Stanów Zjednoczonych lub niektórych stanów federalnych USA przewidują 
odpowiednie zwolnienia. Jakiekolwiek nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie praw tego 
rodzaju jurysdykcji. Osoby otrzymujące ten dokument są zobowiązane do zapoznania się z wszelkimi tego 
rodzaju ograniczeniami i do ich przestrzegania. Akceptując niniejszy dokument obiorca zgadza się przestrzegać 
powyższych ograniczeń i przestrzegać obowiązujących przepisów. Dalsze informacje mogą być dostarczone 
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przez Erste Group na żądanie. Niniejszy dokument oraz informacje, analizy, komentarze i wnioski zawarte w 
niniejszym dokumencie są materiałem chronionym prawem autorskim. 
 
Erste Group zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich opinii i informacji zawartych w niniejszym 
dokumencie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Erste Group zastrzega sobie 
ponadto prawo do nie aktualizowania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub 
do całkowitego zaprzestania aktualizacji. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie są 

niewiążące. Istnieje możliwość wystąpienia błędów drukarskich i błędów przedruku. 
 
Jeśli jedna z klauzul zawartych w niniejszym oświadczeniu zostanie uznana za niezgodną z prawem, niemożliwa 
do zastosowania lub niewykonalna, klauzula musi być traktowana w jak największym możliwym stopniu jako 
oddzielna klauzula w stosunku do innych klauzul przewidzianych w niniejszym oświadczeniu. W każdym 
przypadku niedozwolona, niemożliwa do zastosowania lub niewykonalna klauzula nie wpływa na legalność, 
możliwość zastosowania lub wykonalność innych klauzul. 
 

Ważne Ujawnienia 
 
NINIEJSZY DOKUMENT NIE MOŻE BYĆ PRZEKAZYWABY, PRZESYŁANY LUB ROZPOWSZECHNIANY W 
STANACH ZJEDNOCZONYCH, KANADZIE, SZWAJCARII, AUSTRALII, KOREA LUB JAPONII LUB DO 
JAKIEJKOLWIEK TZW. US PERSON, LUB JAKIEJKOLWIEK OSOBY FIZYCZNEJ POZA KANADĄ, 
AUSTRALIĄ, SZWAJCARIĄ, KOREĄ LUB JAPONIĄ, KTÓR JEST REZYDENTEM STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH, KANADY, SZWAJCARII, AUSTRALII, KOREI LUB JAPONII ALBO PRASIE W TYCH 
KRAJACH. 
 
Ogólne ujawnienia  

 

 
Wszystkie rekomendacje wydane przez Erste Group Research są niezależne, obiektywne i oparte na najnowszych informacjach o 
Spółce, branży i innych ogólnych publicznie dostępnych informacjach, które Erste Group Research uważa za wiarygodne; jednakże nie 
gwarantujemy ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za kompletność lub dokładności takich informacji lub naszych 
rekomendacji. W celu uniknięcia błędów i / lub zniekształceń staramy się dochować należytej staranności i rzetelności. Spółka lub inne 
wewnętrzne działy Erste Group nie mają wpływu na rating lub cenę docelową rekomendacji. Każda rekomendacja opracowywana przez 
analityka jest weryfikowane przez pracownika wyższego szczebla z działu analiz lub uzgadniana z analitykiem wyższego szczebla / jego 
zastępcą (zasada 4 oczu). Erste Group wdrożyło obszerne zasady compliance dotyczące transakcji osobistych analityków (patrz 
„Konflikty interesów”). Analitycy nie mogą angażować się w jakąkolwiek odpłatną działalność związaną ze spółkami objętymi pokryciem 
analitycznym, chyba że zostało to odpowiednio ujawnione. Żadna część wynagrodzenia analityków nie była, nie jest lub nie będzie 
bezpośrednio lub pośrednio związana z konkretnymi rekomendacją(mi) lub opiniami wyrażonymi przez nich w niniejszym dokumencie. 
Erste Group może angażować się w transakcje instrumentami finansowymi, zawieranymi na rachunek własny lub w inny sposób, które 
są sprzeczne z poglądami przyjętym w niniejszym raporcie analitycznym. Ponadto inne osoby należące do Erste Group, w tym stratedzy 
i pracownicy działu sprzedaży, mogą wyrażać poglądy niezgodne z poglądami przyjętymi w niniejszym raporcie analitycznym. 
 

Konflikty interesów 

 
Ujawnienia dotyczące potencjalnych konfliktów interesów związanych z Erste Group Bank AG, jej podmiotami powiązanymi lub 
oddziałami oraz odpowiednimi przedstawicielami i pracownikami w odniesieniu do emitentów, instrumentów finansowych i / lub papierów 
wartościowych będących przedmiotem niniejszego dokumentu są aktualizowane codziennie. 
 
Aby zapoznać się z przeglądem konfliktów interesów dla wszystkich analizowanych spółek przez Erste Group w ramach Equity 
Research, proszę kliknąć następujący link: 
 
https://produkte.erstegroup.com/Retail/en/ResearchCenter/Overview/Disclaimer/index.phtml. 
 
Erste Group Bank AG zapewnia wewnętrzną polityką, że konflikty interesów są zarządzane w uczciwy sposób. Polityka „Zarządzania 
konfliktem interesów w związku z badaniami inwestycyjnymi” znajduje się pod następującym linkiem: 
 
https://produkte.erstegroup.com/Retail/en/ResearchCenter/Overview/Disclaimer/index.phtml. 
 

Definicje ocen Erste Group 

Kup > +20% od ceny docelowej 
Akumuluj +10% < cena docelowa < +20% 
Trzymaj 0% < cena docelowa < +10% 
Redukuj -10% < cena docelowa < 0% 
Sprzedaj < -10% od ceny docelowej 
 
Nasze ceny docelowe są ustalane poprzez ustalenie wartości godziwej akcji, z uwzględnieniem dodatkowych czynników 
fundamentalnych i istotnych wiadomości dla ceny akcji (takich jak: fuzje i przejęcia, przyszłe istotne transakcje na akcjach, pozytywny / 
negatywny sentyment dla sektora/akcji, inne wiadomości) i odniesienie do przyszłych 12 miesięcy. Wszystkie rekomendacje należy 
rozumieć w odniesieniu do naszej bieżącej podstawowej wyceny akcji. Rekomendacje nie wskazują względnych zachowań kursu akcji w 
stosunku do benchmarku regionalnego lub sektorowego. 
 
Historia wszystkich rekomendacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy znajduje się pod następującym linkiem: 
 
https://produkte.erstegroup.com/Retail/en/ResearchCenter/Overview/Disclaimer/index.phtml.  
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Wyjaśnienie parametrów wyceny i oceny ryzyka 
 
O ile nie zaznaczono inaczej w treści raportu analitycznego, ceny docelowe w publikacji oparte są na wycenie metodą zdyskontowanych 
przepływów pieniężnych i / lub porównaniu wskaźników wyceny z firmami postrzeganymi przez analityka jako porównywalne lub kombinacją obu 
metod. Wynik tej fundamentalnej wyceny jest korygowany, aby odzwierciedlić poglądy analityka na prawdopodobny przebieg nastrojów 
inwestorów. Niezależnie od zastosowanej metody wyceny istnieje znaczne ryzyko, że cena docelowa nie zostanie osiągnięta w oczekiwanych 
ramach czasowych. Czynniki ryzyka obejmują nieprzewidziane zmiany presji konkurencyjnej lub poziom popytu na produkty spółki. Takie zmiany 
popytu mogą wynikać ze zmian w technologii, ogólnego poziomu aktywności gospodarczej lub, w niektórych przypadkach, ze zmian wartości 
społecznych. Na wyceny mogą także wpływać zmiany w opodatkowaniu, kursach walut, nastrojach na rynku kapitałowym oraz przepisach 
regulacyjnych. Inwestowanie w rynki zagraniczne i instrumenty, takie jak ADR, może skutkować zwiększonym ryzykiem z powodu takich 
czynników, jak kursy wymiany, kontrola wymiany, opodatkowanie, warunki polityczne, gospodarcze i społeczne. 
 
Wszystkie ceny rynkowe w tej publikacji są cenami zamknięcia poprzedniego dnia sesyjnego (chyba że w publikacji podano inaczej). 
 
Szczegółowe informacje na temat wyceny i metodologii badań inwestycyjnych Erste Group Bank AG znajdują się pod następującym linkiem: 

 
https://produkte.erstegroup.com/Retail/en/ResearchCenter/Overview/Disclaimer/index.phtml.  
 
Planowana częstotliwość aktualizowania rekomendacji  

 
Docelowe ceny dla poszczególnych akcji mają być cenami docelowymi przez 12 miesięcy, począwszy od daty publikacji. Ceny docelowe i 
rekomendacje są weryfikowane zazwyczaj po opublikowaniu raportów kwartalnych lub zawsze, gdy wymagają tego okoliczności. 
 
Okresowe publikacje są identyfikowane przez ich odpowiednie nazwy produktowe, co samo w sobie wskazuje częstotliwość aktualizacji (np. 
raport kwartalny). Rekomendacje wymienione w tych publikacjach są aktualizowane zgodnie z częstotliwością, chyba że zaznaczono inaczej (np. 
12M TP nie jest aktualizowana co miesiąc, nawet jeśli jest to wymienione w podsumowaniu produktu miesięcznego / kwartalnego). 
 
Odnośniki 
 
Erste Group może udostępniać hiperłącza do stron internetowych podmiotów wymienionych w tym dokumencie, jednak dołączenie linku nie 
oznacza, że Erste Group popiera, rekomenduje lub zatwierdza jakiekolwiek materiały na połączonej stronie lub dostępne z niej. Erste Group nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności za takie materiały, w szczególności za kompletność i dokładność, ani za jakiekolwiek konsekwencje ich 
wykorzystania. 
 
Dodatkowe uwagi dla czytelników w następujących krajach: 
 
Austria: Erste Group Bank AG jest zarejestrowany w Rejestrze Handlowym w Sądzie Gospodarczym w Wiedniu pod numerem FN 33209m. Erste 

Group Bank AG jest autoryzowany i regulowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) (Sonnemannstraße 22, D-60314 Frankfurt nad Menem, 
Niemcy) oraz przez Austriacki Urząd ds. Rynku Finansowego (FMA) (Otto-Wagner Platz 5, A-1090, Wiedeń, Austria). 
 
Niemcy: Erste Group Bank AG jest upoważniony do prowadzenia działalności inwestycyjnej w Niemczech przez Austriacki Urząd ds. Rynku 
Finansowego (FMA) i podlega ograniczonemu nadzorowi  Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 
 
Wielka Brytania: Erste Group Bank AG jest regulowany w zakresie prowadzenia działalności inwestycyjnej w Wielkiej Brytanii przez Financial 
Conduct Authority i Prudential Regulation Authority. Niniejszy dokument skierowany jest wyłącznie do uprawnionych kontrahentów i klientów 
profesjonalnych. Nie jest skierowany do klientów detalicznych. Żadne osoby inne niż uprawniony kontrahent lub klient profesjonalny nie powinny 
czytać ani polegać na żadnych informacjach w tym dokumencie. Erste Group Bank AG nie zajmuje się ani nie doradza ani nie oferuje w żaden 
inny sposób usług inwestycyjnych klientom detalicznym. 
 
Republika Czeska: Česká spořitelna, a.s. jest regulowana w zakresie prowadzenia działalności inwestycyjnej w Czechach przez Narodowy Bank 

Czech (CNB). 
 
Chorwacja: Erste Bank Croatia jest regulowany w zakresie prowadzenia działalności inwestycyjnej w Chorwacji przez Chorwacką Agencję 
Nadzoru Usług Finansowych (HANFA). 
 
Węgry: Erste Bank Hungary ZRT. i Erste Investment Hungary Ltd. są regulowane w zakresie prowadzenia działalności inwestycyjnej na 
Węgrzech przez Węgierski Urząd Nadzoru Finansowego (PSZAF). 
 
Serbia: Erste Group Bank AG jest regulowany w zakresie prowadzenia działalności inwestycyjnej w Serbii przez Komisję Papierów 

Wartościowych Republiki Serbii (SCRS). 
 
Rumunia: Banka Comerciala Romana jest regulowany w zakresie prowadzenia działalności inwestycyjnej w Rumunii przez rumuńską Narodową 
Komisję Papierów Wartościowych (CNVM). 
 
Polska: Erste Securities Polska S.A. jest regulowana w zakresie prowadzenia działalności inwestycyjnej w Polsce przez Komisję Nadzoru 
Finansowego (KNF). 
 
Słowacja: Slovenská sporiteľňa, a.s. jest regulowana w zakresie prowadzenia działalności inwestycyjnej na Słowacji przez Narodowy Bank 
Słowacji (NBS). 
 
Turcja: Tarkus Advisory, nieregulowana turecka firma doradcza, jest wyłącznym partnerem Erste Group Bank AG w zakresie badań 
inwstycyjnych i działa w imieniu Erste Group Bank AG na rzecz tureckich emitentów. Za treści, oceny i ceny docelowe odpowiada wyłącznie Erste 
Group Bank AG. 
 
Szwajcaria: Niniejszy raport z badań nie stanowi prospektu emisyjnego ani podobnego komunikatu w związku z ofertą lub notowaniem papierów 

wartościowych w rozumieniu art. 652a, 752 i 1156 szwajcarskiego kodeksu zobowiązań oraz zasad notowań SWX Swiss Exchange. 
 
Hong Kong: Ten dokument może być otrzymany w Hongkongu wyłącznie przez „profesjonalnych inwestorów” w rozumieniu Załącznika 1 do 
Rozporządzenia o papierach wartościowych i kontraktach terminowych na waluty (Cap.571) Hongkongu oraz wszelkich zasad w nim zawartych. 
 

© Erste Group Bank AG oraz Erste Securities Polska S.A. 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.   
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