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Po dobnie jak ostatnio dokonaliśmy porównania inwestycyjnego obu krajowych 

liderów, których aspiracje rozwojowe nie kooczą się na krajowym rynku. Poniżej 

zestawiamy szereg wniosków inwestycyjnych związanych ze specyfiką działalności obu 

detalistów obecnych w indeksie WIG20, a przeprowadzona analiza i obecna wycena 

rynkowa skłania nas do wydania zalecenia TRZYMAJ walorów CCC ustalając ich wartośd 

na 203 PLN/akcję i SPRZEDAJ dla  akcji LPP, które to wyceniliśmy na 5.100 PLN/akcję. 

 

Dynamika i perspektywy. Zarówno LPP i CCC są postrzegane jako rozwijające się firmy 

lecz sposób tj. wzrost powierzchni w oparciu o kraje działania nie jest dla nich wspólnym 

mianownikiem, którym obecnie jest rozwój obu spółek na rynkach Europy zachodniej 

(Austria, Niemcy). Dlatego główny wniosek inwestycyjny związany jest właśnie z 

prognozowanym wzrostem powierzchni obu spółek (CAGR’16-12), który dla LPP wynosi 

7,7% wobec 12,6% dla CCC. 

 

Konkurencja. Poziom nasycenia i wielkośd sił konkurencyjnych jest odmienna dla obu 

spółek, tak samo można powiedzied o profilu klienta (odzież vs. buty) uważamy, iż 

patrząc jedynie na rynek niemiecki to CCC ma wiesze szanse zaistnienia (główny 

konkurent Deichman) aniżeli LPP (H&M, Inditex). Podobnie osiągnięcie pozycji lidera na 

rynkach CEE tj., Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria wydaje się znacznie 

łatwiejsze dla CCC aniżeli LPP. 

 

Wpływ walut na wyniki. Uwydatnia sią głownie w kosztach zakupu kolekcji z Dalekiego 

Wschodu, i ma wpływ na marże i wyniki po 6-9 miesiącach od zmiany notowao. W każdej 

firmie sytuacja jest nieco inna i zależy od stopnia udziału dolara w strukturze zakupów 

(w LPP wynosi 80-90%, podczas gdy CCC jest to 50%). Wspólnym mianownikiem obu 

spółek jest brak stosowania instrumentów finansowych do zabezpieczania ryzyka 

kursowego.  

 

Koszty otward i funkcjonowania. Te również świadczą na korzyśd CCC. Średni CAPEX 

/mkw w CCC to 1,3 tys. PLN podczas gdy w LPP wynosi 3-4 tys. PLN. Biorąc pod uwagę 

koszty funkcjonowania (SG&A/mkw m-c) to dla obu spółek są one zbliżone i wynoszą ok. 

240-250 PLN.  

 

Reasumując. Widzimy więcej negatywów w działalności LPP niżeli CCC. Sceptycznie 

podchodzimy do deficytowego kierunku Zachodniego, gdzie obie spółki tylko w 2016 

odnotują straty rzędu 100 i 80 mln PLN. Uważamy że jeszcze przez dłuższy czas poligon 

doświadczalny i straty na tych rynkach będą widoczne i pokrywane przez inne kierunki. 

Uważamy, iż dobrym pomysłem w przypadku obu spółek jest kierunek Wschodni 

(szczególnie Rosja). Dodatkowo w przypadku CCC podoba nam się akwizycja bardzo 

rentownego w kanału e-commerce, a wartośd EV spółki eObuwie oszacowaliśmy na 

1.339 mln PLN, co w przeliczeniu na akcję zwiększa wycenę grupy CCC o 34,2 PLN. 

 

 

CCC    

Cena bieżąca [PLN] 196,4 

Cena docelowa [PLN] 203,0 

Potencjał 3,4% 

Rekomendacja    TRZYMAJ 
Poprzednia  rekomendacja KUPUJ 

Cena docelowa [PLN] 160,1 

    

Podstawowe dane   

Kapitalizacja [mln PLN] 7 682,8 

Ilośd akcji *mln. szt.+ 39,1 

Max/min 52 tyg. [PLN]                       202,75 / 108,45 

Dzienny obrót *3M, tys PLN+ 13 168,7 

    

Stopa zwrotu [%]   

1M      |     3M      |      6M    |      YTD 

0,6     |     7,5     |     14,2    |     41,7 

    

 

LPP   

Cena bieżąca [PLN] 5 815 

Cena docelowa [PLN] 5 100 

Potencjał -12,3% 

Rekomendacja    SPRZEDAJ 
Poprzednia rekomendacja  SPRZEDAJ 

Cena docelowa [PLN]   5.498 

    

    

Podstawowe dane   

Kapitalizacja [mln PLN] 10 695,3 

Liczba akcji [mln szt.] 1,839 

Max/min 52 tyg. [PLN]                       6915 / 3750 

Dzienny obrót *3M, tys PLN+ 17 344 

    

Stopa zwrotu [%]   

  1M      |      3M        |       6M   |     YTD   

-2,7     |      34,9     |     18,5     |     4,7 

    

 

 

 

  CCC   LPP 

mln PLN 2015 2016P 2017P 2018P   2015 2016P 2017P 2018P 

Przychody  2307,0 3132,4 3926,8 4623,9   5130,3 6005,4 6718,1 7450,6 

zmiana r/r 14,8% 35,8% 25,4% 17,8%   7,6% 17,1% 11,9% 10,9% 

EBITDA 323,6 442,7 523,6 618,3   726,2 633,9 776,1 898,9 

marża EBITDA 14,0% 14,1% 13,3% 13,4%   14,2% 10,6% 11,6% 12,1% 

EBIT 256,7 355,8 426,5 514,3   502,7 363,0 479,1 579,9 

marża EBIT 11,1% 11,4% 10,9% 11,1%   9,8% 6,0% 7,1% 7,8% 

Zysk netto  259,4 276,9 329,7 402,0   351,3 278,4 374,1 459,1 

marża netto 11,2% 8,8% 8,4% 8,7%   6,8% 4,6% 5,6% 6,2% 

DY 1,5% 1,1% 1,3% 1,7%   0,6% 0,6% 0,7% 1,7% 

ROE 23,1% 20,1% 20,7% 21,6%   18,6% 13,2% 15,5% 17,1% 

P/E  29,1 27,7 23,3 19,1   29,0 38,4 28,6 23,3 

EV/EBITDA 23,3 17,4 14,7 12,4   14,9 17,7 14,2 12,1 

Źródło: Spółka, P - Prognoza DM BPS  
 

Analityk 

Marcin Stebakow 
marcin.stebakow@dmbps.pl 

tel. (22) 53 95 548 

 

 

Zachodnioeuropejski  poligon kontra e-commerce 
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CCC - Powierzchnia [tys mkw]   LPP - Powierzchnia [tys mkw] 

 

  

 
Źródło: Spółka, P – Prognoza DM BPS  Źródło: Spółka, P – Prognoza DM BPS 

 CCC - Przychody [PLN/mkw m-c] i udział kosztów  LPP - Przychody [PLN/mkw m-c] i udział kosztów 

 

  

 
Źródło: Spółka, P – Prognoza DM BPS  Źródło: Spółka, P – Prognoza DM BPS 

 
 

CCC – EBITDA, zysk netto [mln PLN] i marże [% prawa oś]   LPP – EBITDA, zysk netto [mln PLN] i marże [% prawa oś] 

 

  

 
Źródło: Spółka, P – Prognoza DM BPS  Źródło: Spółka, P – Prognoza DM BPS 
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Bazując na prognozach poszczególnych segmentów grupy CCC uważamy, iż potencjał 

wzrostu wartości rynkowej na chwilę obecną został wyczerpany. Dlatego też nasza 

wycena na poziomie 203 PLN/akcję skłania do wydania zalecenia inwestycyjnego 

TRZYMAJ.  

 

Rozwój i koszty w cenie. Nasze szacunki odnośnie rozwoju powierzchni do 2017 są 

tożsame z planami spółki, które zakładają, iż sied na koniec 2017 wynosid będzie 561 tys. 

mkw. (vs 566 tys. mkw w naszych). Dodatkowo patrząc na zaprezentowane bardzo dobre 

wyniki październikowej i listopadowej sprzedaży podejrzewamy, że spółka w całym 2016 

wypracuje  276,9 mln PLN zysku netto.  

 

Nasze szacunki na  4Q’16 mówią o 1.073 mln PLN przychodów (+42,2% r/r), 210,7 mln 

PLN EBIT (+83,7% r/r) oraz 150,5 mln PLN zysku netto (+43,1% r/r). Tym samym w całym 

roku spodziewamy się wypracowania 3.132,4 mln PLN przychodów (+35,9% r/r), 355,8 

mln PLN EBIT (+46% r/r) i 276,9 mln PLN zysku netto (+6,7% r/r), co przy obecnej 

kapitalizacji determinuje wskaźnik P/E’15 na poziomie 27,7x. 

 

W kolejnych latach rozwój nowej powierzchni jak również koszty funkcjonowania obok 

pogody będą rzutowały na wyniki. Uważamy, iż nowe otwarcia i rozwój powierzchni 

przełoży się na poprawę wyników, a wzrost EBIT w 2017 szacujemy na 20% r/r. Swoją 

cegiełkę w budowanie wartości grupy CCC dołoży eObuwie, od którego oczekujemy 

dynamiki przychodów i EBIT na poziomie 70%. Podobnie sytuacja wyglądad będzie w 

2018 gdzie na poziomie grupy oczekujemy wzrostu EBIT o 20% r/r przy zwyżce  sprzedaży 

o 18% r/r.  

 

eObuwie zawarte w wycenie. Ciekawie wygląda obraz po rozszerzeniu działalności o 

handel internetowy po zakupie eObuwie. W naszych szacunkach założyliśmy 

wydatkowanie środków na zakup II transzy oraz zdyskontowaną wartośd przejętej spółki 

ujęliśmy w wycenie CCC, która uwzględniając te dwa efekty powiększyła się o 34,2 

PLN/akcję. Założyliśmy, iż sprzedaż nowej spółki będzie rosła z CAGR’16-18=48% 

osiągając wartośd 626 mln PLN w 2018. Wzrost w okresie rezydualnym e-sklepu 

ustaliliśmy na 3,0%. Zakładamy, iż rentownośd EBITDA e-sklepu zostanie utrzymana na 

poziomie 17-18%.  

 

 

Cena bieżąca [PLN] 196,4 

Cena docelowa [PLN] 203,0 

Potencjał 3,4% 

Rekomendacja    TRZYMAJ 
Poprzednia  rekomendacja KUPUJ 

Cena docelowa [PLN] 160,1 

    

Podstawowe dane   

Kapitalizacja [mln PLN] 7 682,8 

Ilośd akcji *mln. szt.+ 39,1 

Max/min 52 tyg. [PLN]                       202,75 / 108,45 

Dzienny obrót *3M, tys PLN+ 13 168,7 

    

Struktura akcjonariatu [% głosów] 

 ULTRO S.A. 33,5 

 AVIVA OFE 6,7 

 Leszek Gaczorek 9,9 

 Pozostali 49,9 

    

Stopa zwrotu [%]   

1M      |     3M      |      6M    |      YTD 

0,6     |     7,5     |     14,2    |     41,7 

    

 

mln PLN 2015 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 

Przychody  2 307,0 3 132,4 3 926,8 4 623,9 5 077,6 5 511,9 

zmiana r/r 14,8% 35,8% 25,4% 17,8% 9,8% 8,6% 

EBITDA 323,6 442,7 523,6 618,3 676,6 729,4 

marża EBITDA 14,0% 14,1% 13,3% 13,4% 13,3% 13,2% 

EBIT 256,7 355,8 426,5 514,3 569,9 622,6 

marża EBIT 11,1% 11,4% 10,9% 11,1% 11,2% 11,3% 

Zysk netto  259,4 276,9 329,7 402,0 446,0 490,3 

marża netto 11,2% 8,8% 8,4% 8,7% 8,8% 8,9% 

P/BV 6,7 5,6 4,8 4,1 3,6 3,1 

P/E  29,1 27,7 23,3 19,1 17,2 15,7 

EV/EBITDA 23,3 17,4 14,7 12,4 11,4 10,5 

EV/EBIT 29,4 21,6 18,0 14,9 13,5 12,3 

Źródło: Spółka, P - Prognoza DM BPS  
 

Analityk 

Marcin Stebakow 
marcin.stebakow@dmbps.pl 

tel. (22) 53 95 548 

 

 

Profil firmy    

CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży 

detalicznej obuwia. Spółka oferuje produkty ze 

średniej i niskiej półki cenowej. W latach 2015–

2017 CCC zamierza osiągnąd pozycję lidera na 

rynku obuwniczym w Europie Środkowo-

Wschodniej. Rozwija się też na Zachodzie Europy 

(Niemcy, Austria). W okresie 2015–2017 

planowane jest powiększenie powierzchni 

handlowej do 560 tys. mkw z 362 tys. mkw na 

koniec 2015.  

 

Po zwyżkach czas na przerwę   
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Stabilizacja marży handlowej. Głównym wyzwaniem dla spółki pozostanie walka o 

utrzymanie marży handlowej, która ze względu na duże wyprzedaże i działania 

konkurencji mocno ucierpiała w 2016. Nie bez znaczenia na osiągane wyniki miała 

kondycja głównej marki i umocnienie USD, które wymusiło koniecznośd podjęcia 

radykalnych kroków. Jednym z nich były zmiana wewnątrz organizacji i decyzja o 

zamknięciu nowoutworzonej marki Tallinder. W danych za ostatnie klika miesięcy widad 

już wpływ tych działao, jednakże wysoka wycena (odreagowanie spadków) i dalsza 

perspektywa (kosztowne otwarcia na zachodzie zwyżka kosztów funkcjonowania)  

składnia nas do wydania zalecenia inwestycyjnego SPRZEDAJ z ceną docelową na 

poziomie 5.100 PLN/akcję. 

 

Wyniki za październik i listopad utwierdzają nas w przekonaniu, że koocówka roku 

może byd dla odzieżowej spółki udana. Widoczny jest szczególnie wzrost marży 

handlowej oraz poprawa efektywności sprzedaży, dlatego nasze szacunki na 4Q’16 

mówią o 1.839,7 mln PLN przychodów (+16,8% r/r), 335,6 mln PLN EBIT (+42,3% r/r) oraz 

260,6 mln PLN zysku netto (+50% r/r). Tym samym w całym roku spodziewamy się 

wypracowania 6.005,4 mln PLN przychodów (+17,1% r/r), 363 mln PLN EBIT (-28% r/r) i 

278,4 mln PLN zysku netto (-21% r/r), co przy obecnej kapitalizacji determinuje wskaźnik 

P/E’15 na poziomie 38,4x. 

 

W kolejnych latach rozwój nowej powierzchni jak również koszty funkcjonowania obok 

jakości kolekcji, pogody i kursu USD i EUR będą w dalszym ciągu rzutowały na wyniki. 

Dużą niepewnośd budzą również działania konkurencji oraz polityka cenowa i rozwój na 

Zachodzie. Szacujemy, iż w 2017 roku przychody wzrosną o 12%, jednakże wpracowane 

będą na niższej marży (52,5% vs 50,9% w 2016) wobec czego spodziewamy się 32% 

wzrostu EBIT. W 2018 zakładamy wzrost EBIT o 21% przy zwyżce sprzedaży o 11% r/r.  

 

Otwarcia i efektywnośd sprzedaży. W naszych szacunkach na 2017 zakładamy otwarcie 

92,8 tys. mkw powierzchni handlowej (+10% r/r), które jest zbliżone do oczekiwao spółki 

w tym okresie. W kolejnych latach (2018/19) nasza dynamika jest niższa niż zakładane 

przez spółkę 10%. Zakładamy, iż na koniec 2018 powierzchnia całkowita wynosid będzie 

1.098 tys. mkw, co daje CAGR’16-18 na poziomie 9,4%. Tym samym spodziewamy się, iż 

efektywnośd sprzedaży zwiększy się o ok. 2% rocznie do 589 PLN/mkw m-c w 2018.  

 

Presja konkurencyjna i udział e-handlu. Rynek odzieżowy przez swoją wielkośd jest 

bardziej konkurencyjny niż obuwniczy, w dodatku działa na nim więcej podmiotów. W 

dodatku rozwój sprzedaży internetowej powoduje wzrost konkurencji wpływając tym 

samym na spadek sprzedaży sklepów stacjonarnych, co przy wysokich kosztach stałych 

obniża rentownośd spółek. LPP wzorem konkurencji uruchamia sklepy internetowe 

swoich marek, jednakże ich całościowy udział w sprzedaży grupy pozostaje na razie 

niewielki (2-3%).  

 

 

LPP   

Cena bieżąca [PLN] 5 815 

Cena docelowa [PLN] 5 100 

Potencjał -12,3% 

Rekomendacja    SPRZEDAJ 
Poprzednia rekomendacja  SPRZEDAJ 

Cena docelowa [PLN]   5.498 

    

    

Podstawowe dane   

Kapitalizacja [mln PLN] 10 695,3 

Liczba akcji [mln szt.] 1,839 

Max/min 52 tyg. [PLN]                       6915 / 3750 

Dzienny obrót *3M, tys PLN+ 17 344 

    

Struktura akcjonariatu [% głosów na WZA] 

 Marek Piechocki 27,1 

 Jerzy Lubianiec 27,1 

 Forum FIZ 6,2 

 Pozostali 39,6 

    

Stopa zwrotu [%]   

  1M      |      3M        |       6M   |     YTD   

-2,7     |      34,9     |     18,5     |     4,7 

    

 

 

 

 

[mln PLN] 2015 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 

Przychody  5 130,3 6 005,4 6 718,1 7 450,6 7 954,3 8 576,1 

zmiana r/r 7,6% 17,1% 11,9% 10,9% 6,8% 7,8% 

EBITDA  726,2 633,9 776,1 898,9 996,5 1 113,3 

marża EBITDA 14,2% 10,6% 11,6% 12,1% 12,5% 13,0% 

EBIT  502,7 363,0 479,1 579,9 655,5 778,0 

marża EBIT 9,8% 6,0% 7,1% 7,8% 8,2% 9,1% 

Zysk netto 351,3 278,4 374,1 459,1 523,6 625,2 

marża ZN 6,8% 4,6% 5,6% 6,2% 6,6% 7,3% 

P/BV 5,4 5,1 4,4 4,0 3,9 3,8 

P/E  29,0 38,4 28,6 23,3 20,4 17,1 

EV/EBITDA 14,9 17,7 14,2 12,1 10,8 9,5 

EV/EBIT 21,5 30,8 23,1 18,7 16,4 13,6 

Źródło: Spółka, P - Prognoza DM BPS  
 

Analityk 

Marcin Stebakow 
marcin.stebakow@dmbps.pl 

tel. (22) 53 95 548 

 

 

Profil firmy    

LPP zajmuje się projektowaniem i dystrybucją 

odzieży. Po decyzji o zamknięciu marki Tallinder  

po roku działalności obecnie grupa posiada 5 

marek odzieżowych: Reserved, Cropp, House, 

Mohito oraz Sinsay. Obecnie spółka wznawia 

ekspansję w Rosji i na Ukrainie  i kontynuuje 

otwarcia sklepów w Niemczech i Wielkiej Brytanii, 

tym samym spółka rozszerzyła zasięg terytorialny i 

weszła z marką Reserved na bardzo konkurencyjny 

rynek. W oparciu o franczyznę Spółka otwiera też 

sklepy na Bliskim Wschodzie.  

 

Więcej zagrożeo na horyzoncie    

http://www.dmbps.pl/
mailto:dm@dmbps.pl
mailto:marcin.stebakow@dmbps.pl
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Dom Maklerski Banku BPS SA 
 ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa,  
 tel.: +48 22 53 95 555, fax.: +48 22 53 95 556  
 www.dmbps.pl 
 dm@dmbps.pl 

 
Departament Analiz: 
 

Marcin Stebakow, MPW – handel 
Dyrektor Departamentu Analiz  
marcin.stebakow@dmbps.pl 
tel.: (22) 53 95 548 

Hubert Wach 
hubert.wach@dmbps.pl 
tel.: (22) 53 95 542 
 
 
 
Analitycy techniczni: 
Jacek Borawski 

 
Departament Sprzedaży Instytucjonalnej: 

 

Krzysztof Solus, MPW  
Dyrektor Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej 
krzysztof.solus@dmbps.pl 
tel.: (22) 53 95 559 

Artur Kobos, MPW 
Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej 
artur.kobos@dmbps.pl 
tel.: (22) 53 95 511 

Bartosz Szaniawski 
bartosz.szaniawski@dmbps.pl 
tel.: (22) 53 95 525 
 
Departament Sprzedaży Detalicznej: 
 
Mariusz Musiał, MPW 
Dyrektor Departamentu Sprzedaży Detalicznej 
mariusz.musial@dmbps.pl 
tel.: (22) 53 95 553 
Beata Zbrzezna, MPW 
Zastępca dyrektora Departamentu Sprzedaży Detalicznej 
beata.zbrzezna@dmbps.pl 
tel.: (22) 53 95 544 
Lech Kucharski, MPW 
lech.kucharski@dmbps.pl 
tel.: (22) 53 95 522 

Anna Pajkert,  
anna.pajkert@dmbps.pl 
tel.: (22) 53 95 078 
 

 
INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE 
 
1. Skróty zastosowane w Rekomendacji, inne niż zamieszczone w treści Rekomendacji 
 
DM BPS  Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, wpisana do rejestru do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000304923, z kapitałem zakładowym w wysokości 6.669.000 złotych w całości opłaconym, 
posiadająca REGON: 141428071, NIP: 1080005418. 

Rozporządzenie  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.10.205 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów 
finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206, poz. 1715). 

 
2. Wyjaśnienia dotyczące stosowanej w Rekomendacji terminologii fachowej i wskaźników 
 
Dług netto – suma kredytów, papierów dłużnych, oprocentowanych pożyczek pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty  
EBIT – zysk z działalności operacyjnej  
EBITDA – zysk z działalności operacyjnej przed potrąceniem salda na działalności finansowej, opodatkowaniem i amortyzacją.  
EV – (wartośd ekonomiczna; EV= MC + dług netto) suma kapitalizacji i długu netto  
Marża EBIT – (EBIT/Przychody ze sprzedaży) zysk z działalności operacyjnej podzielony przez przychody ze sprzedaży  
Marża EBITDA – (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) EBITDA podzielony przez przychody ze sprzedaży  
ROA – (zysk netto/aktywa) rentownośd aktywów  
ROE – (zysk netto/kapitał własny) rentownośd kapitału własnego  
EBIT/EV – iloraz zysku z działalności operacyjnej i wartości ekonomicznej (suma kapitalizacji i długu netto)  
P/E – (Cena/Zysk) kursu akcji podzielony przez roczny zysk netto przypadający na akcję  
P/BV – (Cena/Wartośd Księgowa) kurs akcji podzielony przez wartośd księgową przypadającą na akcję  
P/CF – Cena/(zysk netto + amortyzacja)+ kurs akcji podzielony przez sumę przypadającego na akcję zysku netto i amortyzacji  
Stopa dywidendy – (DY) dywidenda na akcję podzielona przez kurs akcji  
Wskaźnik wypłaty dywidendy – (D/E) dywidenda przypadająca na akcję podzielona przez zysk na akcję  
Wskaźnik pokrycia dywidendy – (E/D) zysk na akcję podzielony przez dywidendę na akcję 
 
 
3. Opis terminów stosowanych przy wydawaniu rekomendacji inwestycyjnych  
• „kupuj” oznacza prognozowanie wzrostu o co najmniej 10%  
• „trzymaj” oznacza prognozowanie wzrostu bądź spadku do 10%  
• „sprzedaj” oznacza prognozowanie spadku ponad 10% 

http://www.dmbps.pl/
mailto:dm@dmbps.pl
http://www.dmbps.pl/
mailto:??xxxx??@dmbps.pl
mailto:marcin.stebakow@dmbps.pl
mailto:hubert.wach@dmbps.pl
mailto:krzysztof.solus@dmbps.pl
mailto:artur.kobos@dmbps.pl
mailto:bartosz.szaniawski@dmbps.pl
mailto:bartosz.szaniawski@dmbps.pl
mailto:beata.zbrzezna@dmbps.pl
mailto:lech.kucharski@dmbps.pl
mailto:lech.kucharski@dmbps.pl
mailto:anna.pajkert@dmbps.pl
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4. Podmiot odpowiedzialny za sporządzenie Rekomendacji i osoba ją sporządzająca   
Podmiotem odpowiedzialnym za sporządzenie niniejszej rekomendacji, zwanej dalej „Rekomendacją”, będącej rekomendacją w rozumieniu przepisów 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich 
emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715), jest Dom Maklerski Banku BPS SA z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, która jest nadzorowana 
przez Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie. Sporządzającym Rekomendację, zwanym dalej jako Analityk jest Marcin Stebakow, posiadający 
tytuł Maklera Papierów Wartościowych. 
 
5. Termin obowiązywania Rekomendacji i data pierwszej publikacji 
Rekomendacja została sporządzona i została przekazana do dystrybucji w dniu 02.12.2016 i jest kierowana do klientów oraz potencjalnych klientów DM BPS. 
Rekomendacja jest ważna w okresie 9-12 miesięcy od daty sporządzenia, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. Planowane jest dokonywanie aktualizacji 
Rekomendacji raz na 6 miesięcy.  
 
6. Historia Rekomendacji   

DATA SPÓŁKA ZALECENIE 
CENA Z DNIA 

WYDANIA [PLN] 
CENA DOCELOWA 

[PLN] 
STATUS 

2016-12-02 CCC TRZYMAJ 196,4 203,0 Aktualna 

2015-12-14 CCC KUPUJ 135,9 160,1 Zrealizowana 

2014-12-19 CCC SPRZEDAJ 140,0 125,3 Zaktualizowana 

2014-03-11 CCC KUPUJ 126,2 164,1 Zaktualizowana 

            

            

2016-12-02 LPP SPRZEDAJ 5815,0 5100,0 Aktualna 

2015-12-14 LPP TRZYMAJ 5350,0 5498,0 Zrealizowana 

2014-12-19 LPP SPRZEDAJ 7700,0 6368,0 Zrealizowana 

2013-09-18 LPP SPRZEDAJ 7650,0 5677,0 Zaktualizowana 

            

 
7. Metody wyceny zastosowane w Rekomendacji 
Przy sporządzaniu Rekomendacji oparto się o następujące metody wyceny: (i) zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) i (ii) porównawczą.  
Wycena metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) polega na dyskontowaniu prognozowanych przepływów pieniężnych generowanych przez 
spółkę. DCF uznawany jest za metodologicznie jedną z najlepszych metod wyceny. Wadą metody jest duża czasochłonnośd oraz wrażliwośd na zmiany 
parametrów.  
Wycena metodą porównawcza bazuje na porównaniu wskaźników rynkowych wycenianej spółki z odpowiednimi mnożnikami innych porównywalnych spółek. 
Zaletami wyceny mnożnikowej jest niska czasochłonnośd oraz opieranie się na prawie jednej ceny. Wadą jest zmniejszenie znaczenia czynników specyficznych 
dla wycenianej spółki. 
 
8. Źródła informacji 
Rekomendacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie 
ogólnodostępnych informacji. Ponadto oparto się o informacje pochodzące od emitenta instrumentów finansowych objętych Rekomendacją, zawarte w 
raportach bieżących i okresowych sporządzanych w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych.   
 
Ani DM BPS ani Analityk nie gwarantują kompletności i dokładności danych źródłowych, w szczególności w przypadku gdyby informacje, na których oparto się 
przy sporządzaniu Rekomendacji okazały się niedokładne, niekompletne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Rekomendacja przed jej dystrybucją 
została przekazana emitentowi instrumentów finansowych objętych Rekomendacją w celu potwierdzenia poprawności i sformułowanych wniosków. Emitent nie 
wywierał wpływu na ostateczną formę Rekomendacji.   
 
9. Powiązania i okoliczności, które mogłyby wpłynąd na obiektywizm Rekomendacji 
W okresie 12 miesięcy poprzedzających wydanie Rekomendacji DM BPS nie oferował w obrocie pierwotnym ani w pierwszej ofercie publicznej instrumentów 
finansowych objętych Rekomendacją. DM BPS nie dokonuje ani nie dokonywał nabywania lub zbywania instrumentów finansowych objętych Rekomendacją na 
własny rachunek celem realizacji umów o subemisje inwestycyjną lub usługową. Według najlepszej wiedzy DM BPS emitent/emitenci instrumentów finansowych 
objętych  Rekomendacją nie posiadają akcji/udziałów DM BPS lub podmiotów z nim powiązanych. Zgodnie z wiedzą DM BPS ani pomiędzy DM BPS ani 
Analitykiem lub jego osobami bliskimi, a emitentem nie występują jakiekolwiek powiązania, o których mowa w §9 i §10 Rozporządzenia. 
 
Wynagrodzenie osób uczestniczących w sporządzaniu Rekomendacji, w tym Analityka, nie jest zależne od wyników finansowych transakcji z zakresu bankowości 
inwestycyjnej DM BPS dotyczących instrumentów finansowych, których dotyczy Rekomendacja. Ponadto, ani DM BPS ani Analityk nie otrzymał od emitenta 
jakiegokolwiek świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego z tytuł sporządzenia Rekomendacji lub związanego z nią. 
 
W okresie 12 miesięcy przed sporządzeniem Rekomendacji, DM BPS nie świadczył usług na rzecz emitenta/emitentów, których dotyczy Rekomendacja, ani nie 
otrzymał wynagrodzenia lub obietnicy wynagrodzenia od takich podmiotów.  Jest prawdopodobne, że w toku prowadzenia statutowej działalności DM BPS złoży 
emitentowi lub innym podmiotom wymienionym w Rekomendacji, ofertę świadczenia usług z zakresu, i że w wyniku złożenia takiej oferty, może dojśd do 
zawarcia umów z emitentem lub takimi podmiotami.   

 
Na dzieo sporządzenia Rekomendacji, DM BPS nie posiada akcji emitenta instrumentów finansowych, będących przedmiotem rekomendacji. Ponadto DM BPS 
nie pełni funkcji animatora rynku lub animatora emitenta instrumentów finansowych, których dotyczy Rekomendacja. Na dzieo sporządzenia Rekomendacji, 
Analityk nie posiada akcji emitenta instrumentów finansowych, będących przedmiotem rekomendacji. Według najlepszej wiedzy DM BPS podmioty z nimi 
powiązane nie posiadają akcji emitenta instrumentów finansowych, objętych Rekomendacją, w liczbie stanowiącej co najmniej 5% kapitału zakładowego.  
 
Rekomendacja nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że strategia, prognoza czy projekcja cenowa w niej zawarte są odpowiednie dla konkretnego inwestora i że 
spełnią się one w przyszłości. Korzystając z niej nie należy rezygnowad z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż sformułowane czynniki 
ryzyka. Ani DM BPS ani Analityk nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie Rekomendacji ani za szkody poniesione w wyniku 
tych decyzji inwestycyjnych.  
 
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie Rekomendacji, lub jej części, oraz zwartych w niej zaleceo, oraz wykorzystywanie materiału do własnych 
opracowao  celem publikacji, bez pisemnej zgody DM BPS jest zabronione.  

http://www.dmbps.pl/
mailto:dm@dmbps.pl

