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Medicalgorithmics S.A. 

Na drodze do break-even 

Po ostatnich danych miesięcznych aktualizujemy nasze 
prognozy i cenę docelową dla spółki Medicalgorithmics. Nasz 
model wyceny wskazuje na 12-miesięczną cenę docelową dla 
akcji spółki na poziomie 26 zł/akcję co oznacza 4-procentowy 
potencjał wzrostu względem bieżącej ceny rynkowej. 
Medicalgorithmics mocno odczuł negatywny wpływ pandemii 
Covid-19, jej efekt będzie szczególnie widoczny w 
nadchodzących wynikach za 2 kwartał 2020. Jednak ostatnie 
dane miesięczne za czerwiec oraz deklarowane oszczędności 
kosztowe sugerują odbicie wyników od 3 kwartału i 
osiągnięcie poziomu blisko break-even w 4 kwartale.  

■ Wpływ Covid-19. Medicalgorithmics zanotował w 2 kwartale 
mocny spadek wolumenu badań oraz zakładamy wyraźne 
pogorszenie średniego przychodu. Z drugiej strony pandemia 
wymusiła mocne cięcia kosztów, które powinny być trwałe i 
widoczne w kolejnych kwartałach, co jest kluczowe do poprawy 
efektywności biznesu w Medi-Lynx. Dodatkowo spółka jest 
beneficjentem programu Cares ACT, otrzymała 3,2 mln USD 
niskooprocentowanej pożyczki, z czego szacujemy 1 mln USD 
jest bezzwrotna i będzie ujęte w pozostałych przychodach 
operacyjnych. 

■ Dane miesięczne – cel 8,000 realny do końca roku. Po 
załamaniu wolumenów w kwietniu, mimo trwającej pandemii maj 
i czerwiec przyniosły wyraźną poprawę mdm. W naszym modelu 
zakładamy dalszy wzrost wolumenu badań z poziomu czerwca 
do 7,7 tys. badań średnio w 3 kwartale oraz średnio 8,5 tys. w 4 
kwartale 2020, w tym grudniowy wynik powinien wynieść 9 tys. 
badań. 

■ Dołek wynikowy w 2Q20. W 2 kwartale 2020 zakładamy 48% 
spadek rdr przychodów spółki ze względu na niski wolumen oraz 
mocny spadek średniego przychodu z badania. Negatywny 
wpływ przychodów powinien być częściowo zniwelowany przez 
duże oszczędności kosztowe (koszty operacyjne -26% rdr) oraz 
ujęcie w wynik bezzwrotnej części pożyczki Cares ACT. 
Począwszy od 3 kwartału zakładamy odbicie wyników dzięki 
odbiciu wolumenów i średniej ceny oraz oszczędności kosztowe, 
powrót do pozytywnej rentowności na poziomie EBITDA.  

 

 2018 2019 2020P 2021P 2022P 

Przychody (mln zł) 199.4 173.9 132.6 154.9 161.1 

EBITDA (mln zł) 36.3 18.6 -0.7 12.8 14.3 

EBIT (mln zł) 24.7 -0.1 -17.7 -4.2 -2.7 

Zysk netto (mln zł) 14.4 4.3 -7.4 -1.8 -1.2 

Zysk na akcję (zł) 4.0 1.2 -1.9 -0.4 -0.3 

Dywidenda na akcję (zł) 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

C/Z (x) 6.6 18.1 n.m. n.m. n.m. 

EV/EBITDA (x) 2.6 5.7 n.m. 8.8 7.1 

Stopa dywidendy (%) 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Źródło: Medicalgorithmics, BM Pekao 
NB: Historyczne wskaźniki wyceny bazują na cenach z odpowiednich lat. 

 

 

Cena zamknięcia (17 lipca 2020) 24,90 zł 

12-miesięczna cena docelowa 
(poprzednio 18,00 zł*) 

26,00 zł 

Cena zamknięcia (maks./min.) (12m) 35,35/15,58 zł 

  
PROFIL SPÓŁKI 
Medicalgorithmics świadczy usługi diagnostyki 
kardiologiczne przy użyciu własnych urządzeń Pocket 
ECG.  
 
WYBRANE CZYNNIKI RYZYKA 
Spadki wolumenów i średniej ceny usług medycznych 
w USA 
Pogorszenie wyników finansowych w najbliższych 
kwartałach 
Druga fala pandemie Covid-19 

  

Reuters/Bloomberg MDG.WA/MDG PW 

Średni obrót dzienny (‘000 akcji) 19,0 

Akcje w wolnym obrocie (%) 88,9 

Wycena rynkowa (mln zł) 108 

Liczba akcji (mln) 4,3 

Główni akcjonariusze Marek Dziubiński 11,1%, 
NN OFE 12,5%, 

Caravan Capital 11,1%, 
PZU OFE 10,9%, 

  

WYDARZENIA KORPORACYJNE  

Raport po 2 kwartale 1 września 2020 

Raport po 3 kwartale 24 listopada 2020 
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Medicalgorithmics (znormalizowany do 100) WIG (znormalizowany do 100)

 
  

ZMIANA KURSU (%) 

 1M 3M 6M 

Absolutna -13.4 2.9 13.2 

Relatywna do MSCI -9.6 -1.3 54.1 

Relatywna do WIG -17.2 -6.5 20.1 

    

 
Łukasz Kosiarski, Analityk akcji 
(Pekao S.A.) 
 
+48 22 586-23 59 
lukasz.kosiarski@pekao.com.pl 
 
*Poprzednia cena docelowa z raportu z 16 grudnia 
2019. 

mailto:lukasz.kosiarski@pekao.com.pl
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Aktualizacja wyceny 

Podsumowanie wyceny 

  Nasze obliczenia wskazują na 12-miesięczną cenę docelową dla akcji spółki 

Medicalgorithmics na poziomie 26,0 zł vs. poprzednio 18,0 zł. Główne przyczyny 

zmiany to 1) wpływające pozytywnie: oszczędności kosztowe, wyższy założony 

wzrost liczby wniosków o płatność, oraz 2) wpływające negatywnie: niższa prognoza 

przychodu z pojedynczego badania, wpływ pandemii Covid-19). 

Poniżej przedstawiamy dyskusję dotyczącą wybranych metod wyceny, przyjętych 

założeń i wrażliwości wyceny na zmiany w wybranych założeniach. 

Nasza wycena spółki Medicalgorithmics opiera się w 100% na metodzie 

zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Dla celów prezentacyjnych 

przedstawiamy także wynik wyceny opartej na metodzie porównawczej. W naszej 

opinii wycena oparta o zdyskontowane przepływy pieniężne jest bardziej adekwatna 

niż inne metody wyceny z uwagi m.in. na: 1. Możliwość zawarcia w wycenie 

prognozy długoterminowych zysków i nakładów inwestycyjnych, 2. Uwzględnienie w 

wycenie specyficznych dla spółki czynników oraz 3. Ograniczoną grupę spółek 

porównywalnych o podobnym profilu ryzyka, zbliżonych perspektywach wzrostu i 

zdolności generacji gotówki. 

W modelu DCF wykorzystujemy szczegółowe prognozy dla lat 2020-2029 oraz 

uwzględniamy wartość rezydualną.  

Do wyliczenia stopy dyskontowej stosujemy stopę wolną od ryzyka (RFR) na 

poziomie 1.5%, premię za ryzyko kapitału własnego (ERP) na poziomie 5.0% oraz 

niezalewarowany współczynnik beta na poziomie 1.1x. Ostatecznie otrzymujemy 

średni ważony koszt kapitału (WACC) na poziomie 7.1%. 

Stopę wzrostu w okresie rezydualnym zakładamy na poziomie 0.5%. 

Szczegółowy opis założeń i prognoz finansowych przedstawiamy w dalszej części 

raportu. 

 

MEDICALGORITHMICS: AKTUALIZACJA PROGNOZ FINANSOWYCH 

mln zł 

 

2020P 

  

2021P 

  

2022P 

 

 

Nowa Poprz. Zm. (%) Nowa Poprz. Zm. (%) Nowa Poprz. Zm. (%) 

Przychody 132.6 177.0 -25.1 154.9 182.5 -15.1 161.1 188.1 -14.4 

EBITDA -0.7 17.9 -104.1 12.8 18.6 -31.2 14.3 20.2 -29.2 

EBIT -17.7 -3.4 419.3 -4.2 -2.8 48.6 -2.7 -1.2 122.6 

Zysk netto -7.4 1.8 -510.1 -1.8 1.3 -239.1 -1.2 0.7 -276.0 

 Źródło: BM Pekao. 
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MEDICALGORITHMICS: GŁÓWNE ZAŁOŻENIA MODELOWE 

 

2017 2018 2019  2020P   2021P   2022P   2023P   2024P   2025P   2026P   2027P   2028P   2029P  

Kurs USDPLN 3.78 3.61 3.84 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

Liczba wniosków o płatność 94,982 100,821 87,310 87,015 100,067 105,071 110,324 115,840 121,632 127,714 134,100 140,805 147,845 

rdr (%) 69.9 6.1 -13.4 -0.3 15.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

Średni przychód z wniosku 
(USD) 

554.2 542.2 508.7 371.9 379.3 375.5 371.8 368.1 364.4 360.7 357.1 353.5 350.0 

rdr (%) 2.6 -2.2 -6.2 -26.9 2.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 

Przychody z usług medycznych 
(mln USD) 

53.6 54.7 44.5 32.5 38.0 39.5 41.0 42.6 44.3 46.1 47.9 49.8 51.7 

rdr (%) 68.9 2.0 -18.5 -27.0 16.8 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 4.0 4.0 4.0 

Przychody z usług medycznych 
(mln zł) 

202.6 197.6 170.7 129.8 151.8 157.8 164.1 170.5 177.3 184.3 191.6 199.1 207.0 

rdr (%) 62.2 -2.5 -13.6 -24.0 16.9 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 4.0 4.0 4.0 

Przychody ze sprzedaży 
urządzeń (mln zł) 

0.7 1.8 3.1 2.8 3.1 3.2 3.4 3.6 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 

rdr (%) -75.2 142.6 73.5 -12.1 11.7 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

Przychody razem (mln zł) 203.4 199.4 173.9 132.6 154.9 161.1 167.5 174.1 181.0 188.2 195.7 203.5 211.5 

               

Koszty amortyzacji (mln zł) 12.5 11.5 18.7 16.9 17.0 17.0 17.0 17.0 17.1 17.1 17.1 17.1 17.2 

Koszty zużycia materiałów (mln 
zł) 

6.3 9.1 8.3 8.4 8.9 9.3 9.7 10.2 10.6 11.1 11.7 12.2 12.8 

Koszty usług obcych (mln zł) 30.4 33.8 37.6 29.7 31.8 33.0 34.3 35.9 37.5 39.1 40.9 42.7 44.6 

Koszty wynagrodzeń (mln zł) 106.6 110.6 102.1 93.6 96.1 98.8 101.8 104.5 107.4 109.8 112.3 114.9 117.5 

rdr (%) 92.8 3.8 -7.7 -8.3 2.6 2.9 3.0 2.7 2.7 2.3 2.3 2.3 2.3 

Koszty wynagrodzeń – jednostka 
dominująca (mln zł) 

17.2 15.3 13.2 13.3 13.4 13.7 14.1 14.7 15.2 15.9 16.5 17.1 17.8 

rdr (%) 38.4 -11.4 -14.0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

Koszty wynagrodzeń - Medi-
Lynx (mln USD) 

23.7 26.4 23.2 20.1 20.7 21.3 21.9 22.5 23.0 23.5 24.0 24.4 24.9 

rdr (%) 0.0 11.2 -12.1 -13.4 3.0 3.0 3.0 2.5 2.5 2.0 2.0 2.0 2.0 

Pozostałe koszty 5.3 6.2 7.4 5.7 5.4 5.6 5.9 6.3 6.7 7.2 7.6 8.1 8.7 

Pozostałe przychody/koszty 
operacyjne (netto) 

-0.5 -3.4 0.3 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

EBITDA (mln zł) 54.3 36.3 18.6 -0.7 12.8 14.3 15.8 17.3 18.8 21.0 23.2 25.5 27.9 

rdr (%) 6.2 -33.2 -48.6 -103.9 -1864.3 11.8 10.2 9.5 9.1 11.2 10.6 10.0 9.5 

marża (%) 26.7 18.2 10.7 -0.5 8.3 8.9 9.4 9.9 10.4 11.1 11.8 12.5 13.2 

EBIT (mln zł) 41.8 24.7 -0.1 -17.7 -4.2 -2.7 -1.2 0.2 1.8 3.9 6.1 8.3 10.8 

rdr (%) -10.1 -40.9 -100.3 20672.4 -76.4 -35.8 -53.9 -119.4 645.4 116.7 56.5 37.8 28.8 

marża (%) 20.6 12.4 0.0 -13.3 -2.7 -1.7 -0.7 0.1 1.0 2.1 3.1 4.1 5.1 

 Źródło: Medicalgorithmics, BM Pekao 

 

MEDICALGORITHMICS: OBLICZANIE WACC 

Stopa wolna od ryzyka (%) 1.5 

Odlewarowana beta (x) 1.1 

Premia rynku akcji (%) 5.0 

Koszt kapitału (%) 7.5 

Stopa wolna od ryzyka (%) 1.5 

Premia rynku długu (%) 2.5 

Stopa podatkowa (%) 19.0 

Koszt długu po podatku (%) 3.2 

% długu 10 

% kapitału 90 

WACC (%) 7.1 

 Źródło: BM Pekao 
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MEDICALGORITHMICS: WYCENA DCF 

mln zł 2020P 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 

NOPAT -18.1 -3.4 -2.2 -1.0 0.2 1.4 3.1 4.9 6.8 8.7 

Amortyzacja 16.9 17.0 17.0 17.0 17.0 17.1 17.1 17.1 17.1 17.2 

Zmiana kapitału obrotowego -6.5 1.6 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 

Wydatki inwestycyjne 1.3 3.7 3.6 4.1 4.5 4.9 5.3 5.7 6.1 6.4 

Wolne przepływy pieniężne 4.1 8.3 10.8 11.5 12.3 13.1 14.4 15.8 17.3 18.9 

WACC (%) 7.1 

         Zdyskontowane przepływy 
pieniężne 2020-2029 83.0     

              

Wzrost po okresie prognozy (%) 0.5                   

Zdyskontowana wartość rezydualna 62.6          

Wartość przedsiębiorstwa (EV) 145.7   Implikowana wrażliwość wyceny DCF (zł/akcję) 

  - Dług netto (1 stycznia 2020) 29.2             g (%)     

  + Wpływy z emisji* 13.2        -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 

  - Udziały mniejszości 28.9       8.0 20.5 21.2 22.0 23.0 24.0 

Wartość kapitału własnego (1 
stycznia 2020) 100.8     

WACC 7.5 22.2 23.0 24.0 25.1 26.5 

Liczba akcji (mln, rozwodniona) 4.3     (%) 7.1 23.8 24.8 26.0 27.3 28.9 

Wartość godziwa (zł/akcję) 24.2       6.5 26.3 27.5 28.9 30.6 32.6 

Cena docelowa 12-miesięczna 
(zł/akcję) 26.0     

  6.0 28.7 30.2 31.9 34.0 36.6 

 Źródło: Medicalgorithmics, BM Pekao 

Wycena porównawcza 

  Poniżej przedstawiamy wyniki wyceny porównawczej. Jak wspomnieliśmy we 

wcześniejszych akapitach uważamy ją za nieoptymalną w celu wyznaczenia ceny 

docelowej Medicalgorithmics. Stąd poniższy model wyceny publikujemy jedynie w 

celach prezentacyjnych. 

Wynik wyceny opartej o mnożnik dla spółek międzynarodowych wskazuje na 12-

miesięczną cenę docelową dla akcji Medicalgorithmics na poziomie 19,10 zł. 

Wycena porównawcza oparta jest na C/Z oraz EV/EBITDA.  

 

MEDICALGORITHMICS: WYCENA PORÓWNAWCZA 

    Kapital-
izacja 

 C/Z (x)  EV/EBITDA (x) 

Spółka Kod Bloomberg Cena Waluta (mln EUR) 2020P 2021P 2022P 2020P 2021P 2022P 

           

BioTelemetry BEAT US 41.67 USD 1,244 99.9 52.4 48.5 n.a. n.a. n.a. 

Medtronic MDT US 98.58 USD 115,632 22.6 21.5 20.8 18.8 14.4 12.2 

GHP Specialty Care GHP SS 19.46 SEK 132 97.3 35.7 243.3 9.8 8.4 7.8 

Nihon Kohden 6849 JT 3615.00 JPY 2,621 29.7 31.1 30.2 14.1 12.0 10.6 

LiDCO Group LID LN 7.15 GBp 19 23.8 n.a. n.a. 15.2 n.a. n.a. 

Boston Scientific BSX US 37.71 USD 47,115 41.2 34.2 29.9 26.5 16.8 13.8 

Abbott Laboratories ABT US 99.25 USD 153,527 46.2 45.0 39.7 22.9 18.5 16.6 

Sonova Holding SOON SW 205.70 CHF 12,340 37.3 34.8 30.6 23.9 16.7 15.1 

Mediana      39.3 34.8 30.6 18.8 15.6 13.0 

Medicalgorithmics MDG PW  24.90 PLN 24 -14.6 -56.7 -81.4 -217.6 11.7 9.7 

MDG premia/dyskonto do mediany (%)     -137.2 -262.9 -365.5 -1258.4 -25.0 -25.1 

Implikowana 12-miesięczna cena 
(zł/akcję) 

         19.1 

Źródło: Bloomberg, BM Pekao 
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Ostatnie wydarzenia 

Wpływ epidemii Covid-19 

  Pandemia Covid-19 i lockdown ma mocny negatywny wpływ na biznes 

Mecicalgorithmics. Spółka informowała, że na przełomie marca i kwietnia 

odnotowała 43% spadek rozpoczętych sesji Pocket ECG na rynku amerykańskim. 

Finalnie przełożyło się to na 40% spadek rdr wolumenu płatności od ubezpieczycieli 

w kwietniu do rekordowo niskiego poziomu poniżej 5 tys. Wychodzenie z lockdown 

przyniosło poprawę mdm o ponad 1 tys. w maju oraz kolejne prawie 0,8 tys. w 

czerwcu. Drugim aspektem pandemii, niewidocznym w wynikach miesięcznych jest 

zmiana struktury sprzedażowej. Zakładamy, że 2 kwartał przyniesie migrację od 

najlepiej wycenianych usług telemetrii w kierunku krótszych badań, ze względu na 

oszczędności po stronie ubezpieczycieli. Zakładamy, że wraz ze wzrostem ilości 

badań będzie się poprawiał miks produktowy i po dołku w 2 kwartale 2020 nastąpi 

poprawa zarówno wolumenów jak i średniego przychodu z pojedynczej usługi. 

Negatywny wpływ pandemii powinien być redukowany przez dwa czynniki. 

Pierwszym z nich są znaczące oszczędności kosztowe, które spółka powinna 

wykazać już w 2 kwartale 2020. Na czas pandemii spółka zmniejszyła wymiary 

podstawowego czasu pracy, co wiązać się będzie z mniejszymi wydatkami 

ponoszonymi na wynagrodzenia. Dodatkowo wprowadzone zostały kolejne 

oszczędności związane z automatyzacją i wdrożeniem pracy zdalnej. Spółka 

szacuje ich wpływ na 15-20% w 2 półroczu 2020.  

Drugim czynnikiem jest udział Cares ACT ustanowionym przez kongres USA. W 

ramach programu Medi-Lynx otrzymała 3,2 mln USD pożyczki, z której część jest 

bezzwrotna, a pozostała część jest oprocentowana na 0.98% w skali roku i powinna 

być spłacona w ciągu 2 lat. Zakładamy, że bezzwrotna część wyniesie 1 mln USD i 

zostanie rozpoznana w pozostałych przychodach operacyjnych w 2 kwartale 2020. 

 

Prognozy wyników za 2 kwartał 2020 

  Spodziewamy się bardzo słabych wyników finansowych Medicalgorithmics w 

2 kwartale 2020 ze względu na wysoką ujemną dynamikę przychodów (niski 

wolumen wniosków do ubezpieczycieli oraz wyraźny spadek średniej ceny badania). 

Negatywny wpływ przychodów powinien być częściowo zniwelowany przez duże 

oszczędności kosztowe (koszty operacyjne -26% rdr) oraz ujęcie w wynik 

bezzwrotnej części pożyczki Cares ACT. 

Liczba wniosków o płatność do ubezpieczycieli wyniosła w 2 kw. 2020 17,556 (-22% 

rdr), 

Zakładamy spadek średniego przychód z wniosku ze względu na przejście na model 

rozliczeń in-network oraz pogorszenie miksu sprzedażowego (więcej nisko 

wycenianych badań typu Holter) do 325 USD (-38% rdr), 

Przychody abonamentowe powinny wynieść 5,7 mln USD (23,4 mln zł), a przychody 

ze sprzedaży urządzeń na poziomie 0,4 mln zł, 

Przyjmujemy 26% spadek kosztów operacyjnych rdr, w tym zakładamy koszty płac 

w Medi-Lynx na poziomie 4,2 mln USD (-28% rdr), łączne koszty wynagrodzeń na 
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poziomie skonsolidowanym na poziomie 19,7 mln zł, 

Zakładamy, że 1 mln USD z pożyczki rządowej USA jest bezzwrotna i zostanie ujęta 

jako pozostały przychód operacyjny w 2 kwartale (4.1 mln zł) 

Spodziewamy się straty na poziomie EBITDA 0,3 mln zł oraz straty na EBIT na 

poziomie 4,5 mln zł, 

Zakładamy 0,5 mln zł pozytywnego wpływu pozostałych przychodów i kosztów 

finansowych, dzięki rewaluacji zobowiązań walutowych. Podobnie jak w poprzednim 

kwartale zakładamy pozytywny wpływ podatku (0,8 mln zł). Tak jak w poprzednich 

kwartałach większość straty powinna być przypisana do akcjonariuszy 

mniejszościowych (spółka matka jest rentowna). Strata netto dla akcjonariuszy 

jednostki dominujące powinna wynieść 0,7 mln zł.  

Medicalgorithmics przedstawi wyniki za 2 kwartał 2020 w czwartek 1 września 2020. 

MEDICALGORITHMICS: PODSUMOWANIE WYNIKÓW KWARTALNYCH 

mln zł 1 kw. 2019 2 kw. 2019 3 kw. 2019 4 kw. 2019 1 kw. 2020 2 kw. 2020 rdr (%) kdk (%) 

Przychody 48.7 45.4 42.2 37.6 36.1 23.8 -47.7 -34.2 

Koszty -43.0 -43.9 -44.3 -42.9 -44.6 -32.4 -26.4 -27.5 

EBITDA 10.4 5.8 2.8 -0.4 -4.6 -0.3 n.m. -94.5 

EBIT 6.3 1.4 -2.3 -5.4 -8.6 -4.5 n.m. -47.8 

Koszty/przychody finansowe netto -0.9 -0.9 -0.1 -0.6 0.5 0.5 n.m. n.m. 

Zysk przed podatkiem 5.4 0.4 -2.5 -6.0 -8.1 -4.0 n.m. -50.5 

Podatek dochodowy -0.5 -0.2 0.9 2.2 1.1 0.8 n.m. -27.3 

Zyski należne udziałowcom 
mniejszościowym 

0.4 -0.8 -1.7 -2.5 -3.7 -2.5 n.m. n.m. 

Zysk netto 4.5 1.0 0.1 -1.3 -3.3 -0.7 n.m. -80.0 

Marża operacyjna (%) 12.9 3.0 -5.5 -14.3 -23.9 -19.0 -21.9 4.9 

Marża netto (%) 9.2 2.2 0.2 -3.3 -9.1 -2.7 -4.9 6.3 

 Źródło: Medicalgorithmics, BM Pekao 

Miesięczne dane 

  Medicalgorithmics raportuje miesięczny wolumen wniosków o płatność od 

ubezpieczycieli. Za okres przed pandemią spółka raportowała ok. 7 tys. wniosków 

od ubezpieczycieli miesięcznie. Wpływ Covid-19 i lockdown w Stanach 

Zjednoczonych skutkował obniżeniem wolumenu do rekordowo niskich niespełna 5 

tys. w kwietniu i niespełna 6 tys. w maju. Czerwiec, mimo trwającej pandemii 

przyniósł dalszą poprawę i powrót to poziomów z przed pandemii. Co ważne, 

czerwiec był pierwszym od ponad roku miesiącem ze wzrostem badań rok do roku, 

naszym zdaniem to pokazuje słuszny kierunek zmiany polityki sprzedażowej, 

odejścia od modelu wykonywania badań przez pośredników do modelu 

bezpośredniego rozliczania z ubezpieczycielami.  

Zwracamy uwagę jednak, że drugim efektem pandemii jest przejście na krótsze i 

gorzej wyceniane procedury np. Holter, co dla ubezpieczycieli oznacza 

oszczędności kosztowe, a dla Medicalgorithmics istotny spadek średniej stawki.  

Podczas ostatniej konferencji wynikowej spółka obniżyła do 8 tys. badań 

miesięcznie cel na koniec 2020 roku, wcześniej było to 10 tys. badań. Naszym 

zdaniem od początku cel 10 tys. badań miesięcznie był bardzo ambitny i wydawał 

się trudny do osiągnięcia nawet przed wybuchem pandemii. Niemniej jednak wyniki 
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czerwca pozwalają na pewną dozę optymizmu. W naszym modelu zakładamy 

dalszy wzrost wolumenu badań z poziomu czerwca do 7,7 tys. badań średnio w 3 

kwartale oraz średnio 8,5 tys. w 4 kwartale 2020, w tym grudniowy wynik powinien 

wynieść 9 tys. badań.  

MEDICALGORITHMICS: MIESIĘCZNA LICZBA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ OD UBEZPIECZYCIELI 
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Źródło: Medicalgorithmics, BM Pekao 
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Wybrane czynniki ryzyka 

  Poniżej przedstawiamy wybrane czynniki ryzyka, które mogą wpływać na nasze 

prognozy, wycenę oraz zachowanie się kursu akcji Medicalgorithmics. 

  Spadek średniej ceny badań w USA. Od momentu decyzji o przejściu na model in-

network obserwujemy spadek rdr średniej ceny badania, dodatkowo spotęgowany 

pandemią Covid-19. Zakładamy, że z dołka w 2 kwartale 2020 na poziomie ok 325 

USD cena w 2 półroczu odbije do ok 370 USD ze względu na poprawę miksu 

sprzedażowego i wyższy udział telemetrii. Utrzymanie miksu sprzedażowego z 2 

kwartału z dużym udziałem nisko wycenianych badań holterowskich stanowi ryzyko 

dla naszej wyceny. 

  Spadek wolumenu badań. W naszym modelu zakładamy dalszy wzrost wolumenu 

badań z poziomu czerwca do 7,7 tys. badań średnio w 3 kwartale oraz średnio 8,5 

tys. w 4 kwartale 2020, w tym grudniowy wynik powinien wynieść 9 tys. badań. W 

kolejnych latach zakładamy 5% wzrost wolumenów rdr. Widzimy dla tego 

scenariusza zarówno ryzyko kontynuacji spadku jak i mocniejszego odbicia. 

  Oszczędności kosztowe. Medi-Lynx kolejny raz przeszedł restrukturyzację 

kosztową, tym razem wymuszoną przez pandemię. Część oszczędności może być 

krótkotrwała i wystąpić jedynie w 2 kwartale, jednak spółka informowała, że skala 

oszczędności w 2 półroczu może sięgnąć 15-20% dzięki m. in. automatyzacji 

niektórych procesów i przejścia na pracę zdalną. Poprawa efektywności szczególnie 

mającej problemy spółki Medi-Lynx jest kluczowa do odbudowy rentowności w skali 

całej grupy. Widzimy, że mimo dużych kosztów stałych spółka ma zdolność do 

pewnej elastyczności kosztowej i potencjał do dalszej poprawy efektywności. 

  Ryzyko konkurencyjne. Zarówno Medicalgorithmics jak i główny konkurent 

Biotelemetry używają od pewnego czasu ten sam typ urządzeń. Jak na każdym 

rynku bazującym na nowych technologiach widzimy ryzyko pojawienia się nowego 

gracza z przewagą technologiczną. Przykładem jest negatywna reakcja rynku na 

ogłoszenie przez Apple wyposażenie iWatch w moduł badający EKG.  

  Sytuacja polityczna i gospodarcza w USA / epidemia Covid-19. USA są 

największym rynkiem ochrony zdrowia na świecie, mocno wspierającym 

innowacyjne rozwiązania. Dzięki temu takie usługi jak event monitoring czy 

telemetria są tam refundowane. USA są jedynym rynkiem na świecie z refundacją 

na obie usługi. Polityczna decyzja w kierunku ograniczenia rekordowych wydatków 

budżetowych np. z powodu drugiej fali pandemii Covid-19 może przełożyć się 

negatywnie na przychody z tego rynku. 

  Zmiany prawne i ograniczenia regulacyjne. Medicalgorithmics czerpie przychody 

w dużej części od ubezpieczycieli zdrowotnych. Przychody bazują na wycenie 

poszczególnych usług medycznych w ramach refundacji. Ubezpieczyciele mogą 

zdecydować o zmianie stawek refundacyjnych, co widzimy jako ryzyko dla MDG. Z 

drugiej strony refundacja na event monitoring czy telemetrię winnym kraju niż Stany 

Zjednoczone byłaby szansą na dodatkowe źródło przychodów. 

  Emisja akcji. Na początku roku spółka dokonała emisji 721 303 nowych akcji cenie 

18,25 zł. Emisja okazała się kluczowa dla utrzymania płynności finansowej w spółce 

wraz z pożyczką 3,2 mln USD w ramach programu Cares Act. Na tym etapie w 

średnim terminie nie widzimy ryzyka kolejnej emisji akcji.  
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Podsumowanie prognoz finansowych 

MEDICALGORITHMICS: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

mln zł 2016 2017 2018 2019 2020P 2021P 2022P 

Przychody 127.9 203.4 199.4 173.9 132.6 154.9 161.1 

Koszty 108.7 161.0 171.3 174.2 154.3 159.1 163.7 

Pozostałe przychody/koszty 
operacyjne netto 

27.3 -0.5 -3.4 0.3 4.0 0.0 0.0 

EBITDA 51.1 54.3 36.3 18.6 -0.7 12.8 14.3 

EBIT 46.5 41.8 24.7 -0.1 -17.7 -4.2 -2.7 

Koszty/przychody finansowe netto -1.5 -5.2 -3.2 -2.6 0.6 -1.1 -0.9 

Zysk przed podatkiem 45.1 36.6 21.6 -2.7 -17.0 -5.3 -3.6 

Podatek dochodowy 3.1 2.9 2.6 -2.4 0.4 -1.0 -0.7 

Zyski należne udziałowcom 
mniejszościowym 

1.9 8.1 4.5 -4.6 -10.0 -2.5 -1.7 

Zysk netto 40.1 25.5 14.4 4.3 -7.4 -1.8 -1.2 

         

Marża EBITDA (%) 40.0 26.7 18.2 10.7 -0.5 8.3 8.9 

Marża netto (%) 31.4 12.6 7.2 2.5 -5.6 -1.2 -0.8 

         

Wzrost przychodów(%) 159.3 59.0 -1.9 -12.8 -23.7 16.8 4.0 

Wzrost EBITDA (%) 124.8 6.2 -33.2 -48.6 -103.9 -1864.3 11.8 

Wzrost zysków netto (%) 188.0 -36.3 -43.6 -70.3 -272.5 -75.5 -31.9 

 Źródło: Medicalgorithmics, BM Pekao 

MEDICALGORITHMICS: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

mln zł 2016 2017 2018 2019 2020P 2021P 2022P 

Przepływy pieniężne z działalności 
operacyjnej 

35.5 28.6 44.2 13.5 4.0 12.3 14.0 

   Zysk netto 42.0 33.7 18.9 -0.3 -17.4 -4.3 -2.9 

   Amortyzacja 4.6 12.5 11.5 18.7 16.9 17.0 17.0 

   Zmiany kapitału pracującego 22.3 -20.0 4.4 -3.7 6.5 -1.6 -0.4 

   Inne -33.5 2.5 9.4 -1.2 -2.1 1.1 0.3 

Przepływy pieniężne z działalności 
inwestycyjnej 

-80.7 -22.0 2.4 -2.8 -1.3 -3.7 -3.6 

Przepływy pieniężne z działalności 
finansowej 

72.8 -21.6 -19.0 -59.7 4.0 0.0 0.0 

Przepływy pieniężne netto razem 27.6 -15.0 27.7 -49.0 6.6 8.6 10.3 

 Źródło: Medicalgorithmics, BM Pekao 
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MEDICALGORITHMICS: BILANS 

mln zł 2016 2017 2018 2019 2020P 2021P 2022P 

Aktywa obrotowe 89.6 60.7 88.9 36.4 33.7 45.0 56.0 

   Środki pieniężne 47.5 32.5 60.2 11.2 17.8 26.4 36.7 

   Należności krótkoterminowe 18.2 24.0 22.8 25.3 15.9 18.6 19.3 

   Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

   Inne 23.8 4.2 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

Aktywa trwałe 280.3 228.6 227.2 246.9 231.2 218.0 204.6 

   Rzeczowe aktywa trwałe 22.1 17.2 14.7 31.7 31.4 31.1 30.8 

   Wartości niemateriale I prawne 237.4 196.9 210.5 209.7 195.7 182.0 168.8 

   Należności długoterminowe 2.1 3.5 1.8 5.2 4.0 4.7 4.9 

   Inne 18.7 10.9 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Zobowiązania krótkoterminowe 73.3 17.9 72.1 27.9 14.5 24.9 25.3 

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 10.6 8.8 58.5 16.1 6.1 15.1 15.1 

Zobowiązania handlowe 21.8 7.5 10.7 9.4 6.6 7.7 8.1 

Inne 40.9 1.6 2.8 2.4 1.8 2.1 2.2 

Zobowiązania długoterminowe 81.7 67.6 13.3 30.6 29.9 21.7 21.9 

Kredyty i pożyczki długoterminowe 77.0 63.8 7.7 24.2 25.0 16.0 16.0 

Inne 4.7 3.9 5.6 6.4 4.9 5.7 5.9 

Kapitał własny 177.0 168.9 189.9 195.8 191.7 187.4 184.5 

Pasywa 369.9 289.3 316.1 283.3 265.0 262.9 260.6 

Dług netto (PLN mn) 13.4 25.0 0.0 29.0 13.1 4.5 -5.8 

Dług netto/EBITDA (x) 0.5 0.7 0.0 1.6 -18.3 0.4 -0.4 

 Źródło: Medicalgorithmics, BM Pekao 
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ZASTRZEŻENIA PRAWNE 
 

Niniejszy raport analityczny („Raport”) został przygotowany przez Biuro Maklerskie Pekao („BM”)  w ramach Pilotażowego Programu Wsparcia 
Pokrycia Analitycznego na zamówienie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Program”). Informacje dotyczące Programu 
dostępne są pod adresem https://www.gpw.pl/gpwpa. Prawa autorskie do Raportu przysługują Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. Z tytułu sporządzenia Raportu BM będzie przysługiwało wynagrodzenie od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na 
zasadach wskazanych w umowie zawartej pomiędzy BM a Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
 
BM zastrzega sobie prawo do zmiany poglądów wyrażonych w Raporcie w dowolnym czasie i bez dodatkowego uprzedzenia. Ponadto 
zastrzegamy sobie prawo do nieaktualizowania tych informacji lub całkowitego zaprzestania ich udostępniania bez uprzedzenia.  
 
Biuro Maklerskie Pekao (BM) jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie. Organem sprawującym 
nadzór nad działalnością BM jest Komisja Nadzoru Finansowego. 
 
Niniejsza analiza inwestycyjna jest publiczna, nie jest ogólną poradą inwestycyjną, ani rekomendacją inwestycyjną świadczoną w ramach usługi 
doradztwa inwestycyjnego. BM, w związku z wydaniem analizy inwestycyjnej, nie ustala profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie weryfikuje 
jego wiedzy i doświadczenia, jego sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych ani nie dokonuje oceny odpowiedniości usługi, ma charakter 
rekomendacji o charakterze ogólnym. 
 
Niniejsza rekomendacja jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu art. 36 ust. 1 Rozporządzenia UE 2017/565, została przygotowana zgodnie 
z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych.  
 
Niniejsza analiza inwestycyjna została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, w tym poprawności metodologicznej  
i obiektywizmie, wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na chwilę sporządzenia. BM nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji 
inwestycyjnych podjętych na podstawie analizy inwestycyjnej. Analiza inwestycyjna nie daje jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy 
projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego Klienta, a korzystając z nich nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i 
uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka. Korzystanie z usług BM wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, szczegółowo 
opisanym na stronie internetowej www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie 
 
Definicje oznaczeń (sygnałów) zawartych w rekomendacji: 
 
Kupuj – raport z zaleceniem „Kupuj” wydawany jest wtedy, gdy oczekiwana wartość instrumentu będącego przedmiotem analizy uzasadnia 
jego kupno. Zalecenie jest ważne w terminie wskazanym w treści rekomendacji, jednak nie dłuższym niż 12 miesięcy. 
Sprzedaj – raport z zaleceniem „Sprzedaj” wydawany jest wtedy, gdy oczekiwana wartość instrumentu będącego przedmiotem analizy 
uzasadnia jego sprzedaż lub sprzedaż na krótko. Warunki krótkiej sprzedaży są szczegółowo opisane w Pakiecie Informacyjnym. Zalecenie jest 
ważne w terminie wskazanym w treści rekomendacji, jednak nie dłuższym niż 12 miesięcy. 
Trzymaj – raport z zaleceniem „Trzymaj” wydawany jest wtedy, gdy oczekiwana wartość instrumentu będącego przedmiotem analizy jest 
wyższa od aktualnej, lecz potencjalna stopa zwrotu z inwestycji w taki instrument jeż niższa niż koszt kapitału. 
 
Wyjaśnienie metodologii stosowanej do formułowaniu sygnałów inwestycyjnych 
 
Niniejsza rekomendacja oparta jest na metodologii analizy fundamentalnej. Wyceny przedsiębiorstw oparte są na dwóch metodach wyceny, 
wybranych spośród następujących: model dyskontowy, model oparty na analizie porównawczej lub metoda wyceny wartości aktywów. Modele 
dyskontowe charakteryzują się jednoczesnym i kompleksowym uwzględnianiem kluczowych determinant wartości wewnętrznej, np. operacyjne 
przepływy pieniężne, nakłady inwestycyjne, koszt kapitału (WACC). Są teoretycznie atrakcyjne i zapewniają bezpośrednie obliczenie wartości 
przedsiębiorstwa. Jednak wyceny modeli dyskontowych są bardzo wrażliwe na zmiany założeń, szczególnie stopy wolnej od ryzyka i końcowej 
stopy wzrostu. Ponadto prognoz nie są pewne - nieprzewidziane przyszłe zdarzenia mogą spowodować, że prognozy dochodów lub zysków 
będą nieaktualne. Analiza porównawcza oparta jest na analizie mnożników wyceny danego przedsiębiorstwa względem innych podobnych 
przedsiębiorstw z branży. Wśród mocnych stron modeli mnożników możemy wyróżnić ich prostotę, ponieważ są one łatwe do obliczenia i 
zrozumienia. Ponadto do wyceny wybierane są tylko kluczowe statystyki dla inwestorów. Z drugiej strony mnożniki oparte są na danych 
historycznych lub prognozach krótkoterminowych. Wyceny oparte o mnożniki nie będą zatem w stanie uchwycić różnic w przewidywanej 
wydajności w dłuższej perspektywie. Ponadto może być problematyczne wybranie odpowiedniej grupy porównawczej. Metody oparte o 
wyceny wartości aktywów mogą być stosowane, nawet jeśli firma ma krótki rejestr zysków lub jej przyszłe istnienie jest niepewne. Określenie 
wartości rynkowej niektórych aktywów, zwłaszcza wartości niematerialnych, może być jednak trudne. Ponadto modele oparte na aktywach nie 
uwzględniają przyszłych zmian wyników finansowych ani nie zawierają pozycji pozabilansowych, takich jak know-how. 
 
Wyjaśnienie terminologii fachowej stosowanej w opracowaniu 
C/Z lub P/E – wskaźnik „Cena/Zysk” lub „Price/Earning” oznacza stosunek ceny instrumentu finansowego do wyniku netto za okres ostatnich 12 
miesięcy emitenta instrumentu finansowego. 
EBIT – „Earnings Before Interest and Taxes” to wynik operacyjny emitenta instrumentu finansowego. 
EBITDA - „Enterprise Value / Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization” to wynik operacyjny powiększony o wartość 
amortyzacji. 
EV/EBITDA – “Enterprise Value / Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization” to kapitalizacja giełdowa spółki (Cena x liczba 
akcji) powiększona o wartość długu finansowego netto oraz wartość udziałów akcjonariuszy mniejszościowych podzielona przez wynik 
operacyjny powiększony o wartość amortyzacji spółki. 
NWZ – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
WZA – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
 
Informacje dotyczące rekomendacji 
 

https://www.gpw.pl/gpwpa
http://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie
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Medicalgorithmics 

 

Wykaz wszystkich rekomendacji inwestycyjnych, informacja o odsetku wszystkich rekomendacji inwestycyjnych stanowiących rekomendacje 
„kup”, „trzymaj”, „sprzedaj” lub równoważne w okresie ostatnich 12 miesięcy, oraz jaką część emitentów można przypisać do każdej z 
powyższych kategorii, oraz wykaz zmian elementów rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub emitentów instrumentu 
finansowego będących przedmiotem niniejszej rekomendacji, rozpowszechnionych w okresie ostatnich 12 miesięcy wydanych przez BM, 
znajduje się pod adresem: 
www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/ratings 
 
Niniejszy dokument nie może być rozpowszechniany w Australii, Kanadzie, Japonii lub Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii ani na 
obszarze żadnej innej jurysdykcji, gdzie rozpowszechnianie takie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów danej jurysdykcji lub wymagało 
zarejestrowania w tej jurysdykcji. 
Raport stanowi badanie inwestycyjne w rozumieniu art. 36 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565. 
 
W raporcie używamy cen zamknięcia z dnia 17 lipca 2020. 
Data i godzina zakończenia sporządzania Raportu: 22.07.2020, godz. 16:30. Data i godzina pierwszego rozpowszechnienia Raportu: 
22.07.2020, godz. 17:00. 
Raport nie został przekazany analizowanej spółce do wglądu przed publikacją. 
Raport został sporządzony zgodnie z prawem polskim. 
 
Ujawnienia w obrębie potencjalnych konfliktów interesów 
 
Niniejsza informacja o ujawnieniach potencjalnych konfliktów interesów jest aktualizowana każdorazowo, gdy osoby uczestniczące w 
sporządzaniu rekomendacji powzięły informację, które wpływają na jej treść, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.  
 
Każdorazowo, gdy w niniejszych zastrzeżeniach prawnych mowa o emitencie, rozumie się przez to emitentów lub wystawców wszystkich 
instrumentów finansowych wskazanych w dokumencie rekomendacji, wszystkich emitentów instrumentów finansowych będących 
komponentami indeksów giełdowych lub wystawców wszystkich instrumentów pochodnych wskazanych w treści rekomendacji.   
 
BM wdrożył polityki i procedury mające na celu ochronę przepływu informacji oraz neutralizację lub zmniejszenie ryzyka zaistnienia konfliktu 
interesów. Osoby biorące udział w sporządzaniu rekomendacji są oddzielone barierami fizycznymi i niefizycznymi od osób mogących 
uczestniczyć w świadczeniu usług maklerskich innych niż sporządzanie analiz inwestycyjnych lub doradztwo inwestycyjne. Wszelkie faktyczne i 
potencjalne konflikty interesów, znane osobom sporządzającym rekomendację, są ujawniane w treści rekomendacji.  
Według wiedzy osób biorących udział w sporządzaniu rekomendacji BM nie posiada pozycji długiej lub krótkiej netto przekraczającej próg 0,5% 
kapitału podstawowego ogółem emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych, których dotyczy rekomendacja. 
 
Emitent instrumentów finansowych będących przedmiotem rekomendacji nie posiada udziału w kapitale podstawowym ogółem BM 
przekraczającego próg 5%.  
 
Według wiedzy osób biorących udział w sporządzaniu rekomendacji podmioty z grupy Banku Pekao S.A. pełnią rolę animatora rynku lub 
dostawcy płynności dla akcji Medicalgorithmics. 
 
Według wiedzy osób biorących udział rekomendacji Bank Pekao S.A. ani podmioty z grupy Banku Pekao S.A. nie pełniły w okresie ostatnich 12 
miesięcy funkcji gwaranta lub współgwaranta jakiejkolwiek publicznie ujawnionej oferty instrumentów finansowych Medicalgorithmics 
 
Bank Pekao S.A. ani podmioty z grupy Banku Pekao S.A. nie podpisały z Medicalgorithmics, umowy, której przedmiotem jest sporządzanie 
rekomendacji inwestycyjnych.  
 
Emitent lub wystawca instrumentów finansowych, będących przedmiotem rekomendacji, może być lub był w okresie ostatnich 12 miesięcy 
stroną umowy z podmiotami z Grupy Banku Pekao S.A, na podstawie których świadczone są usługi firm inwestycyjnych określonych w sekcjach 
A i B załącznika I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE skutkujące powstaniem w tym samym okresie obowiązku zapłaty 
lub otrzymania odszkodowania. Ze względu na istnienie wewnętrznych barier informacyjnych wdrożonych w DM osoby uczestniczące w 
sporządzaniu rekomendacji nie mają wiedzy na temat takich umów.  
 
Wynagrodzenie osób biorących udział w sporządzaniu rekomendacji nie jest powiązane z transakcjami dotyczącymi usług firm inwestycyjnych 
określonych w sekcjach A i B załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE lub z innym rodzajem transakcji, które one prowadzą lub jakakolwiek inna 
osoba prawna będąca częścią Grupy Banku Pekao S.A. lub z opłatami za transakcje, które otrzymuje ona lub jakakolwiek inna osoba prawna 
będąca częścią Grupy Banku Pekao S.A.  
 
Informacja o posiadaniu przez osoby uczestniczące w procesie sporządzania rekomendacji pozycji długiej lub krótkiej na instrumencie będącym 
przedmiotem Rekomendacji inwestycyjnej lub na instrumencie pochodnym, którego instrumentem bazowym jest rekomendowany, lub 
informację, że osoba sporządzająca rekomendację inwestycyjną nie jest w posiadaniu takiej pozycji 
 

Imię i nazwisko Instrument Liczba Pozycja Cena transakcji Data transakcji 

Ł. Kosiarski MDG 0 Nie dotyczy - - 

Osoby biorące udział w sporządzaniu rekomendacji lub osoby im bliskie nie pełnią funkcji w organach emitenta lub wystawcy instrumentów 
finansowych i nie zajmują stanowisk kierowniczych wysokiego szczebla w tym podmiocie. Osoby biorące udział w sporządzaniu rekomendacji 
mogą pośrednio posiadać instrumenty finansowe będące przedmiotem rekomendacji poprzez inwestycje w instrumenty emitowane lub 
wystawiane przez instytucje zbiorowego inwestowania. 
Osobom sporządzającym rekomendacje nie są znane żadne inne okoliczności, które w uzasadniony sposób mogłyby wpływać na obiektywność 
rekomendacji, z uwzględnieniem interesów lub konfliktów interesów, z ich strony lub ze strony jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, z którą 
współpracują przy sporządzaniu rekomendacji. 

http://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/ratings

