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Protektor 
Przemysł 

Zdecydowanym krokiem w nową strategiczną 
perspektywę 

Rozpoczynamy wydawanie raportów analitycznych dla spółki 

Protektor. Naszym zdaniem nowa strategia w obszarze obuwia 

ochronnego oraz rozpoczęcie produkcji i sprzedaży maseczek 

higienicznych, przyczyniają się do wzrostu atrakcyjność walorów 

Protektora. Nowa strategia przede wszystkim koncentruje się na 

rozwoju produktu poprzez wzrost wydatków inwestycyjnych na 

zwiększenie atrakcyjności oferty. Innowacje produktowe są 

podyktowane zmieniającymi się trendami na rynku obuwia 

ochronnego, co wiąże się z rosnącą świadomością pracowników i 

firm odnośnie przepisów BHP jak również większym oczekiwaniom 

konsumenta względem atrakcyjności obuwia. Z kolei, produkcja 

maseczek higienicznych oraz medycznych może okazać się 

dobrym ruchem w kierunku dywersyfikacji źródeł przychodów i 

zabezpieczenia się na wypadek nawrotów pandemii. Nasz model 

wyceny wskazuje na 12-miesięczną cenę docelową dla akcji spółki 

na poziomie 6.05 zł. 

■ Ambitne finansowe cele strategiczne: W opublikowanej kilka miesięcy 

temu strategii w perspektywie do 2023 Zarząd Protektora nakreślił ambitne 
cele na poziomie sprzedaży oraz rentowności. Grupa kapitałowa ma 
zwiększyć sprzedaż o ok. 100% do 180 mln zł, natomiast rentowność EBITDA 
ma wzrosnąć z obecnych 7.5% do min. 14% co oznaczałoby wzrost zysku 
EBITDA z 7.5 mln zł do 25 mln zł. Co do zasady zgadzamy z diagnozą 
problemów, które do tej pory dotykały spółkę jak również z działaniami 
sformułowanymi w strategii, jednak pozostajemy nieco bardziej ostrożni w 
stosunku do prognozowanych wyników finansowych. Zakładamy, że 
przychody ze sprzedaży sięgną w 2023 r. ok. 144 mln zł a EBITDA wyniesie 
15.9 mln zł. 

■ Wzrosty sprzedaży i rentowności wypadkową wielu czynników: Oprócz 

inwestycji w odświeżenie kolekcji, stanowiące centralny punkt strategii, 
realizacja celów finansowych opiera się również na szeregu innych działań, 
które razem mają przynieść określoną w poprzednim punkcie poprawę 
sprzedaży i rentowności. Do najważniejszych elementów strategii należą 
zmiana struktury dystrybucji oraz obniżenie kosztu jednostkowego. Naszym 
zdaniem ocena słuszności wdrożonych działań będzie możliwa dopiero po 
kilku kwartałach, a wyniki 2Q i 3Q20 mogą okazać się obciążone 
spowolnieniem wynikającym z pandemii. 

■ Produkcja maseczek pomysłem na dywersyfikację: Spółka jest w trakcie 

procesu certyfikacji maseczki medycznej, która jest bardziej rentownym 
produktem niż maseczka higieniczna i ma szersze zastosowanie. Sprzedaż i 
rentowność w tym segmencie będzie w sporej mierze zależała od rozwoju 
pandemii i liczby zachorowań w sezonie jesienno-zimowym. 

 2018 2019 2020E 2021E 2022E 

Przychody (mln PLN) 104.2 99.7 97.7 112.0 127.2 

EBITDA (mln PLN) 4.0 7.5 7.6 9.9 12.7 

Zysk operacyjny (mln PLN) 1.3 3.0 3.2 5.5 8.3 

Zysk netto (mln PLN) -1.7 -0.5 1.6 3.1 5.0 

Zysk netto na akcję (PLN) -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 

Dywidenda na akcję (PLN) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

C/Z (x) n.m. n.m. 61.5 30.9 19.4 

EV/EBITDA (x) 27.8 16.5 15.3 12.1 9.7 

Stopa dywidendy (%) 2% 0% 0% 0% 0% 
 

 
 

Cena zamknięcia (18 
sierpnia 2020) 

5.10 PLN 

12-miesięczna cena 
docelowa 

6.05 PLN 

Cena zamknięcia 
(maks./min.) (12M) 

7.90/2.20 PLN 

 
Profil spółki 
Grupa Kapitałowa Protektor specjalizuje się w 
produkcji obuwia bezpiecznego, zawodowego i 
ciężkiego. Obuwie sprzedawane jest do wielu 
sektorów usługowych i przemysłowych w tym: 
budownictwa, służby zdrowia, hoteli i gastronomii. 
Spółka posiada w swojej ofercie również obuwie dla 
służb mundurowych oraz segmentu paramilitarnego.  
 
Wybrane czynniki ryzyka 
Pogorszenie koniunktury związane z Covid-19. 
Nasilenie presji konkurencyjnej ze strony 
dystrybutorów i producentów taniego obuwia 
Niepełny poziom wykorzystania parku 
maszynowego 
 
Dane instrumentu finansowego 

Reuters 
Bloomberg 

PRT.WA 
PRT PW 

Średni obrót dzienny (‘000 
akcji) 

92.3 

Akcje w wolnym obrocie (%) 14.67% 

Wycena rynkowa (mln PLN) 97.0 

Liczba akcji (mln) 19.02 

  
Główni akcjonariusze  

Porozumienie Akcjonariuszy 
Protektor 

29.60% 

Luma Investment SA 28.21% 

TFI PKO SA 16.75% 

OFE NN 9.43% 

 
Wydarzenia korporacyjne 
Skonsolidowany raport 
półroczny 

30 września 2020 

  

 
 
Zmiana Kursu (%) 

 1M 3M 6M 

Absolutna 33% 31% 69% 

Relatywna do WIG 30% 15% 78% 

Relatywna do MSCI EME 29% 10% 70% 
 
 
Krzysztof Kozieł, CFA  
Analityk Akcji 
+48 22 586 28 54 
krzysztof.koziel@pekao.com.pl 
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Główne tezy inwestycyjne 

Profil działalności 

  Podstawową działalnością Grupy Kapitałowej Protektor jest produkcja obuwia 

ochronnego na potrzeby sektora przemysłu oraz usług. Rynek obuwia i odzieży 

ochronnej jest rynkiem wzrostowym, gdzie kilkuletnia stopa wzrostu (CAGR) historycznie 

sięgała 4-5% rocznie. Wzrost świadomości pracowników i pracodawców, jak również 

zmiany przepisów w odniesieniu do zasad BHP powinny w dalszym ciągu napędzać 

popyt na obuwie i odzież ochronną. 

Podsumowanie wyceny 

  Nasza wycena dla spółki Protektor opiera się na metodzie zdyskontowanych przepływów 

pieniężnych (DCF). 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 jak np. ryzyko kraju oraz 

3. Ograniczoną grupę spółek porównywalnych o podobnym profilu ryzyka, zbliżonych 

perspektywach wzrostu i zdolności generacji gotówki. 

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

poziomie 6.05 PLN. 

Rozwój produktu filarem nowej strategii 

  W opublikowanej kilka miesięcy temu strategii Zarząd zapowiedział przeniesienie środka 

ciężkości z działań sprzedażowych na inwestycje w produkt. Do tej pory jedynie 0.8% 

przychodów było inwestowane w innowacje produktowe co skutkowało opóźnieniem w 

stosunku do konkurencji i zmniejszeniem atrakcyjności kolekcji. Widząc zmiany jakie 

dokonują się w preferencjach klientów firmy, w tym zwracanie uwagi przez nich uwagi 

nie tylko na funkcjonalność i użyteczność, ale także na wygląd obuwia, Zarząd Protektora 

podjął decyzję o odmłodzeniu oferty. 

Wejście w segment środków ochrony osobistej  

  Dzięki poszerzeniu profilu działalności o środki ochrony osobistej profil przychodowy 

grupy staje się bardziej odporny na ewentualny powrót pandemii COVID-19 w sezonie 

jesienno-zimowym. Obecnie sprzedaż maseczek higienicznych odbywa się w ramach 

kontraktu z ARP oraz w ograniczonej ilości z hurtowniami farmaceutycznymi. Po 

uzyskaniu certyfikacji spółka będzie mogła oferować maseczki medyczne do 

poszerzonego grona klientów. Segment środków ochrony osobistej będzie 

odpowiedzialny za wzrost skali działalności w pierwszym etapie realizacji strategii. 

Zgodnie z planem Zarządu, docelowo w 2023 sprzedaż tego segmentu powinna stanowić 

ok. 15% obrotów w grupie. 

Planowany dwukrotny wzrost rentowności EBITDA 

  Zarząd stawia sobie ambitny cel w postaci poprawy rentowności EBITDA z 7.5% obecnie 

do 14% w 2023. Od strony sprzedażowej cel ten będzie realizowany poprzez zmianę 

miksu produktowego, jak również przestawienie modelu dystrybucji w kierunku e-

commerce’u z pominięciem pośredników. Od strony kosztów spółka stawia na 

usprawnienie efektywności procesów w grupie, obniżenie jednostkowego kosztu 

materiałów oraz wzmocnienie efektu dźwigni operacyjnej. 

Poprawa wskaźnika rotacji zapasów 

  Dzięki wdrożonym zmianom w obszarze logistyki, zamówień i efektywności procesów 

Protektor liczy na ok. 30% spadek rotacji zapasów, co w takim samym stopniu powinno 

przełożyć się na spadek kapitału obrotowego. 



 

 
 

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW, 19 sierpnia 2020 

Analizy inwestycyjne strona 3 Zastrzeżenia prawne znajdują się na ostatniej stronie 
 

Współczynnik wypłaty dywidendy na poziomie 50% 

  Według najnowszej strategii Protektor chciałby wypłacać ok. 50% wypracowanego zysku 

w formie dywidendy. Zgodnie z wypowiedzią Prezesa Spółki dla PAP pierwszą wypłatą 

spółka powinna pochwalić się w 2022 r. 

 

Wybrane czynniki ryzyka 
  Poniżej przedstawiamy wybrane czynniki ryzyka, które mogą wpływać na nasze 

prognozy, wycenę oraz zachowanie kursu akcji Protektor. 

  Otoczenie makroekonomiczne i nastroje przedsiębiorstw: Pogorszenie w otoczeniu 

makroekonomicznym głównie ze względu na pandemię COVID-19 może wpłynąć na 

koniunkturę w sektorze przemysłowym oraz usługowym, co może mieć wpływ na 

wolniejszy od zakładanego powrót popytu na obuwie i odzież ochronną w Europie.  

  Otoczenie konkurencyjne: Agresywna walka o udziały rynkowe przez konkurencyjne 

przedsiębiorstwa może mieć wpływ na niższy poziom marż realizowanych na sprzedaży. 

  Ryzyko walutowe (EUR i USD): Ekspozycja na ryzyko walutowe wynika z rozliczeń z 

dostawcami w walutach obcych. Abeba (spółka zależna Protektora) właściwie całą 

sprzedaż realizuje poza granicami Polski. Część surowców również jest kupowana w 

walucie obcej. 

  Ryzyko wzrostu ceny podstawowych surowców: Nagłe i gwałtowne wzrosty cen 

surowców, takich jak skóra czy tworzywa ropopochodne, mogą zwiększyć koszt 

wytworzenia i tym samym negatywnie wpłynąć na rentowność. 

  Ryzyko większej niż zakładana presji kosztowej, zwłaszcza z tytułu rosnących 

wynagrodzeń: Przyspieszenie tempa wzrostu wynagrodzeń, mocniejsze od 

zakładanych wzrosty płacy minimalnej, jeśli nie będzie im towarzyszyć wyraźnie 

mocniejsza konsumpcja, tworzą ryzyko większej presji na wyniki spółki poprzez 

kompresję marż.  

  Ryzyko nietrafionych inwestycji: Spółka planuje znacząco zwiększyć poziom 

inwestycji, zwłaszcza w nowy produkt co rodzi ryzyko nietrafienia z nową kolekcją w 

gusta końcowego odbiorcy. W przypadku pojawienia się efektywnej szczepionki lub leku 

na COVID-19 inwestycja w segmencie maseczek może nie przynieść planowanego 

zwrotu.  
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Wycena 

Podsumowanie wyceny 

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

poziomie 6.05 PLN. Poniżej przedstawiamy opis wybranych metod wyceny, przyjętych 

założeń i wrażliwości wyceny na zmiany w wybranych założeniach. 

Nasza wycena dla spółki Protektor opiera się 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 

1.25%, premię za ryzyko kapitału własnego (ERP) na poziomie 5.0% oraz 

niezalewarowany współczynnik beta na poziomie 1x. Ostatecznie otrzymujemy średni 

ważony koszt kapitału (WACC) na poziomie 6.5%. 

Stopę wzrostu w okresie rezydualnym zakładamy na poziomie 1.0%. 

Szczegółowy opis założeń i prognoz finansowych przedstawiamy w dalszej części 

raportu. 

PROTEKTOR: MODEL DCF 

mln PLN 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 

Przychody 97.7 112.0 127.2 143.9 145.3 146.8 148.2 149.7 151.2 152.7 

EBIT 3.2 5.5 8.3 11.5 11.4 11.5 11.7 11.8 11.9 12.0 

Podatek -0.9 -1.6 -2.5 -3.4 -3.3 -3.3 -3.4 -3.4 -3.4 -3.5 

NOPAT 2.4 3.9 5.8 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.4 8.5 

  + Amortyzacja 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 

  + Zmiany w kapitale obrotowym 1.4 -4.3 -4.5 -4.9 -1.1 -1.1 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 

  + Nakłady inwestycyjne 0.8 -5.0 -5.0 -5.0 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.0 

Inwestycje netto 5.2 -0.6 -0.6 -0.6 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.4 

Wolne przepływy pieniężne (FCF) 9.0 -1.0 0.7 2.5 7.0 7.0 7.7 7.8 7.8 8.4 

WACC (%) 6.5%                   

Zdyskontowane przepływy pieniężne 2020E-2029E 40         Stopa wolna od ryzyka (%) 
      

1.25% 

Stopa wzrostu w okresie rezydualnym (%) 1.0%         Beta niezalewarowana (x) 
      

1.00 

Wartość rezydualna 157         Beta zalewarowana (x) 
      

1.33 

Zdyskontowana wartość rezydualna 87         Premia kapitału własnego (%) 
      

5.0% 

Wartość przedsiębiorstwa (EV) 127         Koszt kapitału własnego (%) 
      

7.9% 

  - Dług netto (31 grudnia 2019) 26         Premia kapitału obcego (%) 
      

2.50% 

Wartość kapitału własnego (1 stycznia 2020) 101         Stopa podatkowa (%) 
      

19% 

Miesiąc 8         Koszt kapitału obcego po podatku (%) 
      

3% 

Wartość godziwa 107         % udział - kapitał obcy 
      

29% 

Liczba akcji (mln) 19.0         % udział - kapitał własny 
      

71% 

Wartość godziwa na akcję (PLN) 5.6         WACC (%) 
      

6.5% 

12-miesięczna cena docelowa (PLN) 6.05                   

 Źródło: Biuro Maklerskie Pekao 

 



 

 
 

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW, 19 sierpnia 2020 

Analizy inwestycyjne strona 5 Zastrzeżenia prawne znajdują się na ostatniej stronie 
 

PROTEKTOR: 12-MIESIĘCZNA CENA DOCELOWA W ZALEŻNOŚCI OD ZAŁOŻONYCH RFR I ERP (ZŁ/AKCJA) 

  ERP 

  2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 

 0.95% 16.6 11.2 8.3 6.5 5.2 4.3 3.6 

 1.05% 15.9 10.9 8.1 6.3 5.1 4.2 3.5 

 1.15% 15.2 10.5 7.9 6.2 5.0 4.1 3.5 

RFR 1.25% 14.6 10.2 7.7 6.05 4.9 4.1 3.4 

 1.35% 14.0 9.9 7.5 5.9 4.8 4.0 3.3 

 1.45% 13.4 9.6 7.3 5.8 4.7 3.9 3.3 

 1.55% 12.9 9.3 7.1 5.7 4.6 3.8 3.2 

 Źródło: BM Pekao 

  Poniżej przedstawiamy wyniki wyceny porównawczej. Jak wspomnieliśmy już wcześniej 

uważamy ją za nieoptymalną w celu wyznaczenia wartości godziwej Protektor. Stąd 

poniższy model wyceny publikujemy jedynie w celach prezentacyjnych. 

Wynik wyceny wskazuje na 12-miesięczną cenę docelową Protektor na poziomie 4.80 

zł. Z uwagi na całkowicie inny model wzrostu biznesu, zwrot w kierunku e-commerce 

gdzie w przypadku Protektora doświadczenie i kompetencje są dopiero budowane, 

sądzimy że wycena porównawcza w żadnym stopniu nie jest wymierna dla 

odpowiedniego oszacowania wartości spółki.  

 

 

PROTEKTOR: WYCENA METODĄ PORÓWNAWCZĄ 

Nazwa spółki Kod Bloomberg Cena EV  C/Z (x)   EV/EBITDA (x)  

      (waluta lok.) 2019E 2020E 2021E 2019E 2020E 2021E 

FOOT LOCKER INC FL US Equity 28.4 5,571 15.4 7.5 7.3 4.3 2.4 7.2 

GEOX SPA GEO IM Equity 0.684 473 n.m. n.m. 12.8 11.1 3.8 4.0 

ADIDAS AG ADS GY Equity 267.4 56,983 100.4 31.3 25.7 27.4 15.9 5.1 

NIKE INC -CL B NKE US Equity 105.66 169,046 45.5 33.0 29.0 23.4 24.5 n.m. 

CROCS INC CROX US Equity 40.74 3,063 21.2 18.6 16.8 15.1 12.8 3.1 

TOD'S SPA TOD IM Equity 24.8 1,271 n.m. n.m. n.m. 26.4 11.9 4.0 

CCC SA CCC PW Equity 59.9 6,983 n.m. 49.9 19.5 21.7 7.0 3.2 

Mediana    33.3 31.3 18.1 21.7 11.9 4.0 

Protektor PRT PW Equity   61.5 30.9 19.4 15.3 12.1 9.7 

Premia/dyskonto do grupy porównawczej    84% -1% 7% -30% 2% 142% 

Implikowana wycena Protektor/akcję (PLN)    2.77 5.16 4.76 7.69 5.00 1.32 

Średnia wycen (PLN)         4.45 

12-miesięczna wycena Protektor (PLN)         4.80 

 Źródło: Bloomberg, Biuro Maklerskie Pekao 
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Prognozy finansowe 

  Kluczowe znaczenie dla długoterminowych prognoz finansowych dla Protektora ma 

realizacja celów zawartych w strategii. 

Zakładamy, że spółka osiągnie w 2023 ok. 144 mln zł sprzedaży wobec 180 mln zł 

ujętych w opublikowanej strategii. Naszym zdaniem w 2020 wyniki finansowe ustanowią 

niska bazę do późniejszych wzrostów, zwłaszcza w segmencie obuwia ochronnego. 

Wierzymy, że działania mające na celu odświeżenie kolekcji oraz inwestycje w produkt 

mają głęboki sens zwłaszcza po latach zaniedbań, jednak naszym zdaniem wzrosty 

sprzedaży do max. dwukrotności tempa wzrostu całego rynku to limit, który trudno będzie 

spółce przeskoczyć nawet w przypadku bardzo dobrej oferty. W segmentach RFID 

(inteligentna odzież) oraz środków ochrony osobistej, z uwagi na brak większego 

doświadczenia spółki na tym polu określone w strategii cele mogą okazać się ambitne, 

stąd nasze prognozy są nieco bardziej ostrożne niż oficjalne cele zarządu. 

Zakładamy wzrost rentowności EBITDA w perspektywie do 2023 do 11% wobec 14% 

według celu strategicznego. W naszej ocenie obniżenie kosztu jednostkowego produkcji 

będzie wymagało nieco więcej czasu, zwłaszcza w obszarze przeorganizowania 

procesów. Nieco szybciej naszym zdaniem dokonają się zmiany w obszarze obniżenia 

jednostkowego zużycia materiałów na jednostkę wyrobu głównie poprzez redukcję 

odpadu materiałowego, optymalizację współczynnika cena/jakość, współpracę z 

dostawcami w celu obniżenia ich jednostkowego kosztu wytworzenia oraz optymalizację 

konstrukcji samego produktu. Należy również pamiętać, że cel marżowy jest wypadkową 

zmiany miksu produktowego oraz działań w zakresie obniżenia kosztu, dlatego niższy od 

zakładanego przez Zarząd wzrost sprzedaży może odbić się na niższej realizacji celu 

rentowności. 

W naszych prognozach zakładamy również poprawę rotacji zapasów o 25% vs. 30% w 

strategii spółki. Biorąc pod uwagę, że znajdujemy się na samym początku transformacji 

podchodzimy do planów Zarządu z dozą należnej ostrożności. 

 

Protektor: prognoza EBITDA (mln zł)  Protektor: prognoza zysku netto (mln zł) 

 

 

 

   Źródło: BM Pekao 

Prognozujemy EBITDA na poziomie 7.6 mln zł w 2020, 15.9 mln zł w 2023 

  Bazując na powyższych założeniach prognozujemy osiągnięcie przez Protektor zysku 

EBITDA na poziomie 7.6 mln zł w 2020 oraz jego ponad dwukrotnego wzrostu do 2023. 

Wzrost zysku w 2020 jest związany przede wszystkim z uruchomieniem sprzedaży 

maseczek higienicznych. Segment obuwia ochronnego, w związku z pandemią COVID-

19 może mocniej odczuć spowolnienie w europejskim przemyśle, zwłaszcza w 2Q20 i 
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3Q20. Od 4Q20 spodziewamy się stopniowej poprawy wyników w segmencie obuwia ze 

względu na pierwsze efekty wprowadzenia nowej, odświeżonej kolekcji. Wraz z 

postępem prac nad kolejnymi elementami strategii opisanymi powyżej, zarówno poziom 

kosztów jak i baza przychodów powinna stopniowo rosnąć. 

Model biznesowy 

Grupa Protektor – profil spółki 
  Grupa Kapitałowa Protektor specjalizuje się w produkcji obuwia ochronnego, 

zawodowego i ciężkiego. Obuwie sprzedawane jest do wielu sektorów usługowych i 

przemysłowych w tym: budownictwa, służby zdrowia, hoteli i gastronomii. Spółka posiada 

w swojej ofercie również obuwie dla służb mundurowych takich jak policja, straż pożarna, 

wojsko oraz dedykowane do segmentu paramilitarnego. Produkcja obuwia jest 

realizowana we własnych zakładach w Polsce i Mołdawii. Oferta spółki dociera do 

klientów w ponad 30 krajach na całym świecie. 

Grupa Protektor – model biznesowy 
  Grupa Protektor opiera swój model biznesowy na sprzedaży obuwia ochronnego pod 

własnymi markami i produkowanymi własnymi siłami, głównie w modelu B2B. Głównymi 

odbiorcami produktów Grupy Protektor są wyspecjalizowani dystrybutorzy i hurtownie 

obsługiwani przez własnych przedstawicieli handlowych spółki jak również zewnętrznych 

partnerów. Dystrybucja w Grupie odbywa się w Lublinie, w Niemczech oraz w dwóch 

fabrykach zlokalizowanych w Naddniestrzu. 

W 2019 r. sprzedaż bezpośrednia oraz do wyspecjalizowanych hurtowni stanowiła 95.3% 

skonsolidowanych przychodów. Pozostała część przychodów (4.7%) pochodziła z 

przetargów publicznych realizowanych w Polsce przez służby mundurowe takie jak 

wojsko, policja, straż pożarna oraz straż graniczna. 

W Sprawozdaniu Zarządu za 2019 r. spółka zwraca również uwagę na wysoką 

dostępność produktów i szybkość realizacji zamówień w Grupie Protektor, co związane 

jest z posiadaniem dwóch magazynów o pojemności magazynowej 190 tys. par obuwia.  

 

 

Struktura przychodów ze sprzedaży według kanałów w 2019 roku  Struktura przychodów ze sprzedaży według odbiorców za 2019 rok 

 

 

 

   Źródło: Protektor, BM Pekao 
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Odbiorcy końcowi 
  Największym odbiorcą produktów Grupy Protektor jest sektor przemysłowy, w tym 

przede wszystkim producenci elektroniki, AGD, żywności, farmaceutyków oraz inni 

sklasyfikowani jako „przemysł lekki”. Przemysł stanowi ok. 36% udziału w końcowej 

sprzedaży w 2019 r. Drugie miejsce pod względem przychodów zajmuje sektor usług, 

który dzieli się na medyczny odpowiedzialny za 26.5% sprzedaży oraz spożywczy 

stanowiący 24% przychodów w 2019 r. Ważnym odbiorcą szczególnie w segmencie 

obuwia ciężkiego są służby mundurowe czyli wojsko, policja, straż pożarna i graniczna, 

odpowiedzialne za 7.2% sprzedaży grupy w 2019 r. 

Produkcja 
  Protektor posiada trzy własne fabryki: jedną w Lublinie i dwie w Naddniestrzu. Łączna 

moc produkcyjna pozwala na wyprodukowanie ok. 1.8 mln par obuwia rocznie w oparciu 

o jednozmianowy system produkcji. W 2019 wykorzystanie produkcyjne mocy w Grupie 

było znacząco poniżej możliwości (<50%). Spadek wolumenu produkcyjnego w Polsce o 

28% rdr w 2019 r. wynikał z realokacji części produkcji z Lublina do Mołdawii. 

MOCE PRODUKCYJNE W GRUPIE PROTEKTOR 

 

 Źródło: Protektor 

Główne kierunki sprzedaży 
  Sprzedaż krajowa stanowi jedynie 17.1% skonsolidowanych przychodów GK Protektor. 

Największym rynkiem zbytu produktów spółki są kraje Europy Zachodniej (ok. 75% 

skonsolidowanych przychodów w 2019 r.) w tym prawie 60% to kraje DACH, z czego  

51% same Niemcy. Drugi najważniejszy geograficznie region to CEE, którego udział w 

przychodach to 24% (W tym wspomniane 17% realizowane w Polsce). W 2019 r. Francja 

i Benelux były odpowiedzialne za 12.2% przychodów, z czego ok 7% pochodziło z 

Francji.  
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Struktura przychodów ze sprzedaży według geografii 2019 rok  Struktura przychodów ze sprzedaży według typu obuwia 2019 rok 

 

 

 

   Źródło: Protektor, BM Pekao 

Produkty i marki 
  Produkty grupy można podzielić na 3 główne kategorie: obuwie lekkie bezpieczne (46% 

sprzedaży w 2019 r.), lekkie zawodowe (44% sprzedaży w 2019 r.) oraz ciężkie taktyczne 

(10.3% sprzedaży w 2019 r.). Sprzedaż obuwia odbywa się pod własnymi markami 

Abeba (84% sprzedaży grupy) oraz Protektor (16% obrotów). Różnica wynika z różnego 

zasięgu geograficznego oraz dostępnych linii produktowych w ramach oferty.  

 

OFERTA GRUPY KAPITAŁOWEJ PROTEKTOR 

 

 Źródło: Protektor 
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Rynek obuwia ochronnego 

Podstawowe informacje 

  Według firmy badawczej Graphical Research cytowanej przez Zarząd w sprawozdaniu 

spółki za 2019 r., wartość rynku obuwia ochronnego w Europie wyniosła w poprzednim 

roku ok. 8.8 mld zł i była wyższa rdr o 4.8%. W ujęciu wolumenowym wielkość 

europejskiego rynku obuwia ochronnego była zbliżona do 83 mln par. 

Łączna wartość rynku obuwia ochronnego największych krajów Europy stanowiących 

kluczowy rynek zbytu produktów GK Protektor (kraje DACH, Francja + Benelux, Wielka 

Brytania) wyniosła w 2019r. blisko 5 mld zł, co stanowi ok. 56% rynku europejskiego. 

RYNEK OBUWIA OCHRONNEGO W EUROPIE 

 

 Źródło: BM Pekao 

  Rynek obuwia ochronnego w segmencie przemysłowym jest rynkiem wzrostowym. 

Średnia stopa wzrostu (CAGR) w latach 2014-2019 wyniosła ok. 4.6% i była efektem 

częstych zmian w otoczeniu regulacyjnym UE w zakresie standardów BHP i 

bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na 

wskaźniki wypadkowości w miejscu pracy co sprzyja wydatkom na akcesoria ochronne 

w tym m.in. buty. 

Ze względu na wielkość gospodarek Europy Zachodniej region Europy Zachodniej 

stanowi ok. 80% rynku obuwia ochronnego w całej Europie. W ostatnich 5 latach 

najszybciej rosnącymi rynkami w Europie Zachodniej były Portugalia, Holandia, 

Hiszpania i Szwajcaria jednak w dalszym ciągu największy udział w rynku stanowią 

najbardziej uprzemysłowione kraje starej Europy czyli Niemcy, Włochy, Francja czy 

Wielka Brytania. Średnia stopa wzrostu w Europie Zachodniej w latach 2014-2019 

wyniosła 4.5%. 

Wartość polskiego rynku obuwia ochronnego jest szacowana na 230 mln zł w 2019 i jest 

najszybciej rozwijającym się rynkiem krajowym w regionie CEE. Głównymi czynnikami 

wzrostu rynku polskiego jest rozwój przemysłu, implementacja standardów 

przedsiębiorstw zachodnich inwestujących w Polsce oraz wzrost ogólnej świadomości w 
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zakresie BHP. Mimo to, rynek obuwia ochronnego w Polsce w dalszym ciągu stanowi 

jedynie ok. 2.6% rynku Europejskiego. 

WIELKOŚĆ I TEMPO WZROSTU POSZCZEGÓLNYCH RYNKÓW OBUWIA OCHRONNEGO W EUROPIE 

 

 Źródło: BM Pekao 

    

Struktura geograficzna rynku obuwia ochronnego dla przemysłu 
według regionów 

 Struktura geograficzna rynku obuwia ochronnego dla przemysłu 
według krajów 

 

 

 

   Źródło: Protektor, BM Pekao 

Rynek obuwia ochronnego w podziale na rodzaj produktu 

  Kategoria obuwia ochronnego może być podzielona na trzy główne kategorie: obuwie 

lekkie, ciężkie oraz obuwie gumowe. Obuwie lekkie znajduje zastosowanie we 

wszystkich gałęziach przemysłu. Obuwie ciężkie jest wykorzystywane w budownictwie, 

wydobyciu, górnictwie czy hutnictwie. Buty gumowe wykorzystuje się w segmencie 

chemicznym, produkcji żywności, wydobywczym oraz budowlanym. 

Popyt na buty ochronne w ujęciu sektorowym 

  Największy zapotrzebowanie na buty ochronne w przemyśle generuje branża budowlana 

odpowiadająca za niemal 1/3 popytu ogółem. Na podium uplasowały się również szeroko 

pojęta produkcja (19.1% udział) oraz sektor chemiczny (13.6% udział).  

 

Europa 
Zachodnia, 

79.8%

Europa 
Wschodnia, 

13.6%

Kraje 
Nordyckie, 

6.6%

Niemcy, 
18.1%

Francja, 
16.4%

UK, 13.8%
Włochy, 
12.0%Hiszpania, 

4.8%

Holandia, 
3.2%

Polska, 2.6%

Pozostałe, 
29.1%



 

 
 

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW, 19 sierpnia 2020 

Analizy inwestycyjne strona 12 Zastrzeżenia prawne znajdują się na ostatniej stronie 
 

    

Struktura sprzedaży według segmentów branżowych (% udział w 
rynku) 

 Wartość sprzedaży do poszczególnych segmentów branżowych (mln 
USD, cały rynek) 

 

 

 

   Źródło: Protektor, BM Pekao 

  Według Sprawozdania Zarządu za 2019 r. rynek obuwia ochronnego w Europie jest 

bardzo rozdrobniony. Do kluczowych graczy należą takie firmy jak: JAL Group, ELTEN, 

Dunlop Boots, Lemaitre Sécurité, Honeywell International, Uvex Group, SIEVI i Rock Fall, 

Bata Industrials, Gabri Safety Shoes, Hewats Edinburgh, Haberkorn s.r.o., Rahman 

Group, oraz SACLA. 

Rynek krajowy obuwia ochronnego również charakteryzuje się wysokim rozdrobnieniem 

przy czym w przypadku Polski spora część firm oferuje produkt z importu. Segment 

obuwia ciężkiego jest zdominowany przez krajowych producentów obuwia takich jak 

Wojas, Demar, Protektor, Gregor czy Armex.  
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Strategia 

Strategia na lata 2020 - 2023: „PRT 4.0 – Człowiek i jego bezpieczeństwo”. 

  W dniu 17 czerwca 2020 zarząd Protektora przyjął nową strategię spółki na lata 2020 -

2023 pod nazwą „PRT 4.0 – Człowiek i jego bezpieczeństwo”. Głównym celem strategii 

jest wzrost skali działalności oraz rentowności spółki w wyniku szeregu działań w 

obszarze produktu, sprzedaży, dystrybucji czy kosztów. Długofalowe cele spółki według 

wariantu bazowego zakładają: 

1. Transformację Grupy Protektor ze statycznego producenta i dystrybutora w 

dynamiczną i innowacyjną firmę działającą w segmencie Personal Protective 

Equipment (PPE) 

2. Dywersyfikację źródeł przychodów, nowe segmenty produktowe tj. środki 

ochrony osobistej i inteligentna odzież, będą stanowiły do 20% udziału w 

całkowitych przychodach ze sprzedaży 

3. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży do poziomu ok. 180 mln PLN 

4. Poprawę marży EBITDA do poziomu co najmniej 14,0% 

5. Uzyskanie w 2023 roku wskaźników bilansowych pozwalających na dynamiczny 

rozwój Grupy poprzez działania typu M&A w kolejnej perspektywie strategicznej 

6. Stałą politykę dywidendową 

Powyższy scenariusz bazowy jest oparty na założeniu, że począwszy od 2021 sytuacja 

gospodarcza w Polsce i Europie zacznie się stabilizować a spadki popytu na rynku 

obuwia ochronnego związane z Covid-19 potrwają maksymalnie do 4Q20. Wejście w 

segment środków ochrony osobistej będzie w pewnym stopniu mitygowało ryzyko 

związane z ewentualną „drugą falą” pandemii, jednak głównym produktem w grupie w 

dalszym ciągu pozostają buty ochronne.  

WIELKOŚĆ I TEMPO WZROSTU POSZCZEGÓLNYCH RYNKÓW OBUWIA OCHRONNEGO W EUROPIE 

 

 Źródło: Protektor 
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Filary strategii Protektor 

  Przyjęta przez Zarząd strategia opiera się na pięciu podstawowych filarach 

1. Produkt 

Najważniejszym filarem nowej strategii spółki jest rozwój produktu, jego ciągłe 

doskonalenie i dopasowanie do obecnych potrzeb rynku. Inwestycje w produkt stanowiły 

do tej pory średnio 0.8% rocznego obrotu. Według nowej strategii wydatki na ten cel mają 

wzrosnąć do 3% w latach 2020-2021 a następnie 2% w długim terminie. 

Portfel produktowy Grupy docelowo będzie składał się z trzech głównych grup: obuwie, 

środki ochrony osobistej oraz inteligentna odzież (z RFID). W 2023 zarząd chce aby 

środki ochrony osobistej oraz inteligentna odzież stanowiły 15% oraz 5% przychodów w 

grupie. 

Aktualnie spółka wchodzi w segment środków ochrony osobistej poprzez realizację 

kontraktów na dostawę maseczek higienicznych. Po otrzymaniu certyfikatu na maseczki 

medyczne (według Zarządu do końca września) i ochronne Protektor będzie oferował 

lepszy jakościowo produkt, który być może w dłuższym terminie stanie się rynkowym 

standardem. Segment ochrony osobistej, czyli sprzedaż maseczek, ma być główną siłą 

napędową wzrostu w tym i kolejnym roku, dopóki nowa oferta w segmencie obuwia 

ochronnego na dobre nie zagości w świadomości klientów. 

GRUPA PRT – UDZIAŁY W SPRZEDAŻY POSZCZEGÓLNYCH GRUP TOWAROWYCH PO BRANŻACH 

 

 Źródło: Protektor 

  Według Prezesa Zarządu spółki dział produktu był do tej pory wtórny do sprzedaży, a 

spółka była pasywna w rozwoju i przez to opóźniona względem rynku. Rynek odzieży 

ochronnej mocno ewoluował w ostatnich latach, przez co odbiór kolekcji przez 

konsumenta mocno odbiegał od oczekiwań wobec odświeżonej i doinwestowanej oferty 

konkurencji. Zarząd przewiduje, że w 2023 r. nowe produkty wprowadzone na rynek w 

okresie ostatnich 5 lat będą stanowiły 52% sprzedaży wobec 21% obecnie. 
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2. Sprzedaż 

Sprzedaż to drugi z fundamentów nowej strategii która zakłada pełne wykorzystanie 

potencjału dwóch marek na różnych rynkach. Do tej pory działy sprzedażowe Abeby oraz 

Protektora działały oddzielnie przy czym sprzedaż obuwia pod marką Abeba na rynku 

polskim była prowadzona przez lokalny zespół sprzedażowy, natomiast struktury Abeby 

nie promowały i nie prowadziły sprzedaży produktów pod marką Protektor. 

Planowana transformacja cyfrowa firmy pozwoli na wdrożenie nowych technologii 

sprzedaży (platforma e-commerce B2B i B2C) i komunikacji z klientem. Dodatkowymi 

elementami planowanymi do wdrożenia są zagadnienia operacyjne pozwalające na 

przejście z dystrybucji pasywnej na proaktywną. 

GRUPA PROTEKTOR – STRUKTURA DYSTRYBUCJI PRZED I PO TRANSFORMACJI 

 

 Źródło: Protektor 

  Zwracamy uwagę na zmianę struktury dystrybucji w kierunku e-commerce oraz 

zwiększenie udziałów kanału bezpośredniego głównie dzięki wejściu w segment 

przetargów na zachodzie, gdzie wcześniej Abeba nie była obecna. W ramach dystrybucji 

stacjonarnej również widać chęć zmiany z dystrybutorów na partnerów, co także ma na 

celu oszczędności na marży handlowej i wzrost ogólnej rentowności w spółce. 

Dodatkowym zadaniem w ramach obszaru sprzedaży jest znaczące uproszczenie 

procesów logistycznych. Protektor chce kontrolować procesy logistyczne z jednego 

miejsca w ramach jednego, centralnego magazynu dla wyrobów gotowych. To 

spowoduje ograniczenie kosztów osobowych i wynajmu powierzchni magazynowej, 
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lepszą możliwość negocjacji kosztów transportu oraz poprawę zarządzania zapasem w 

ramach całej grupy. 

Protektor zamierza również stworzyć jeden dział obsługi klienta w ramach Grupy i 

ograniczyć koszty działania Customer Service. 

GRUPA PROTEKTOR – STRUKTURA LOGISTYKI PRZED I PO TRANSFORMACJI 

 

 Źródło: Protektor 

  3. Efektywność i zwinność operacyjna (produkcja) 

Obecnie w całej Grupie Kapitałowej Protektor łączne moce produkcyjne wynoszą 1.5 mln 

par obuwia oraz 60mln sztuk maseczek rocznie. Wykorzystanie mocy produkcyjnych w 

przypadku obuwia kształtuje się w okolicach 50%. 

Zarząd planuje stworzenie zintegrowanego pionu produkcji na poziomie całej grupy. 

Głównymi zadaniami nowej jednostki jest poprawa efektywności wykorzystania parku 

maszynowego, ograniczenie zmienność w celu optymalizacji wykorzystania chemii 

produkcyjnej, a także ograniczenie przezbrojenia maszyn i uwspólnianie 

oprzyrządowanie dla obu marek. Dodatkowo, z racji różnic na poziomie parków 

maszynowych w poszczególnych zakładach Zarząd wierzy, że rozdzielenie procesu 

planowania zapasu cholewek od planowania procesu wtrysku ma również ekonomiczny 

sens. 
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Pozostałe zadania w obszarze produkcji to wdrożenie zasad odpowiedzialności za 

optymalizację wykorzystania czasu pracowników produkcyjnych oraz wdrożenie nowych 

zasad w aspekcie rotacji zapasów. 

Obniżenie kosztu jednostkowego produkcji będzie wymagało dwóch rodzajów działań: 

pierwsze stricte związany z poprawą efektywności wykorzystania czynników produkcji i 

pracy i przeorganizowaniem procesów. Drugi związany z obniżeniem kosztu 

jednostkowego zakupu materiałów na jednostkę wyrobu. To zadanie będzie realizowane 

poprzez redukcję odpadu materiałowego, optymalizację współczynnika cena/jakość, 

współpracę z dostawcami w celu obniżenia ich jednostkowego kosztu wytworzenia oraz 

optymalizację konstrukcji samego produktu.  

Zmiany w procesie produkcyjnym mają również umożliwić poprawę rotacji zapasów o 

30% w perspektywie omawianej strategii. 

 

  4. Cele finansowe 

Przychody w wysokości 180 mln zł - Dzięki inwestycji w produkt, zmianę modelu 

dystrybucji oraz wykorzystanie siły obu marek Zarząd chce aby Protektor zrealizował 180 

mln zł w 2023.  

Rentowność na poziomie min. 14% - Niemniej ważny cel dotyczy rentowności, która 

na poziomie EBITDA ma wzrosnąć z 7.5% obecnie do 14% w 2023. Tak wysoki wzrost 

rentowność wynika z 6 działań, których łączny efekt, według Zarządu spółki, ma szansę 

dwukrotnie zwiększyć marżę. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy spółka pracuje nad 

optymalizacją jednostkowego kosztu produkcji. Z kolei dzięki zmianie sprzedaży w 

kierunku nowych produktów w naturalny sposób rentowność powinna się poprawić. 

Dalsze oszczędności mogą również być możliwe dzięki optymalizacji kosztowej 

procesów w ramach logistyki, magazynów itd., ale również dzięki efektowi dźwigni 

operacyjnej. 

CAPEX 2020-2023 ok. 20 mln zł – Według strategii ok. 5 mln zł rocznie w 50% będzie 

trafiało na rozwój produktu, zgodnie z wcześniejszymi założeniami dotyczącymi rozwoju 

tego obszaru. Pozostała część inwestycji trafi na modernizację i utrzymanie parku 

maszynowego oraz transformację cyfrową firmy (ERP, B2B, B2C). Głównymi źródłami 

finansowania inwestycji mają być rosnące przepływy operacyjne, spadający kapitał 

obrotowy związany z poprawą rotacji zapasów oraz kredyty inwestycyjne. W kwietniu 

2020 r. spółka informowała również o podpisaniu umowy sprzedaży nieruchomości w 

Lublinie przy ul. Kunickiego, w wysokości 5.8 mln zł z czego po spłaceniu kredytów na 

rachunku spółki pozostanie 2.6 mln zł. 

Polityka dywidendowa – Zarząd przyjmuję stałą politykę dywidendową na poziomie 

50% wypracowanych zysków. W założeniu scenariusz bazowego Protektor zacznie 

płacić dywidendę w 2022 (z zysków za 2021 r.). 

Strategia M&A – W perspektywie 2020-2023 Protektor nie zakłada prowadzenia 

procesów przejęć i akwizycji. Obecna strategia ma przygotować spółkę do takich działań 

poprzez poprawę wskaźników finansowych takich jak dług netto/EBITDA <1 co w długiej 

perspektywie ma umożliwić większą aktywność w obszarze M&A. 

  5. Kultura organizacyjna 

Działania nakierowane na budowę kultury organizacyjnej będą elementem łączącym 
wszystkie powyżej opisane filary w jedną całość. Wdrażane zasady mają na celu 
budowanie przewidywalności wyników oraz stabilności jej struktur organizacyjnych w 
dłuższej perspektywie czasowej. 
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Prognozy finansowe - tabela 

PROTEKTOR: PODSUMOWANIE DANYCH HISTORYCZNYCH I PROGNOZ FINANSOWYCH 

mln PLN 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT       

Przychody ze sprzedaży 112.1 104.2 99.7 97.7 112.0 127.2 

Koszt własny sprzedaży -74.5 -67.4 -62.5 -60.6 -68.8 -77.3 

Zysk brutto na sprzedaży 37.6 36.8 37.2 37.1 43.2 49.9 

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu -31.0 -33.6 -34.0 -33.9 -37.7 -41.7 

Pozostałe przychody/koszty operacyjne 0.7 -1.9 -0.2 0.0 0.0 0.0 

EBITDA 9.8 4.0 7.5 7.6 9.9 12.7 

Zysk na działalności operacyjnej 7.3 1.3 3.0 3.2 5.5 8.3 

Koszty/przychody finansowe 0.2 -0.1 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 

Zysk przed opodatkowaniem 7.5 1.2 2.3 2.4 4.8 7.5 

Podatek dochodowy -4.7 -2.9 -2.8 -0.9 -1.6 -2.5 

Zysk netto 2.7 -1.7 -0.5 1.6 3.1 5.0 

Marża brutto na sprzedaży (%) 33.5% 35.3% 37.3% 37.9% 38.6% 39.2% 

Marża operacyjna (%) 6.5% 1.2% 3.1% 3.3% 4.9% 6.5% 

Marża netto (%) 2.4% -1.6% -0.5% 1.6% 2.8% 3.9% 

BILANS       

Aktywa obrotowe 55.4 55.4 53.0 57.9 59.5 63.5 

   Środki pieniężne i ekwiwalenty 4.1 1.7 3.7 10.1 6.0 4.0 

   Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe 6.0 6.1 6.4 6.6 8.0 9.5 

   Zapasy 41.9 42.2 39.4 37.6 41.9 46.4 

   Pozostałe aktywa obrotowe 3.3 5.5 3.6 3.6 3.6 3.6 

Aktywa trwałe 32.3 24.2 36.1 32.7 35.6 38.0 

   Rzeczowe aktywa trwałe 25.1 17.4 16.7 13.3 16.2 18.6 

   Wartość firmy i pozostałe aktywa niematerialne 5.3 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 

   Należności długoterminowe 1.7 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 

   Pozostałe aktywa trwałe 0.2 0.1 12.4 12.4 12.4 12.4 

Aktywa razem 87.6 83.9 93.5 94.8 99.3 105.8 

Zobowiązania krótkoterminowe 25.5 27.0 28.6 28.4 29.7 31.2 

   Pożyczki i kredyty bankowe 11.4 10.4 10.2 10.2 10.2 10.2 

   Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 6.1 7.1 9.5 9.3 10.7 12.2 

   Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 8.0 8.0 4.8 4.8 4.8 4.8 

   Przychody przyszłych okresów 0.0 1.6 4.0 4.0 4.0 4.0 

Zobowiązania długoterminowe 6.3 6.0 16.3 16.3 16.3 16.3 

   Pożyczki i kredyty bankowe 4.7 1.7 3.2 3.2 3.2 3.2 

   Pozostałe zobowiązania długooterminowe 1.6 4.3 13.0 13.0 13.0 13.0 

Kapitał własny 54.1 49.2 47.1 48.6 51.5 56.3 

Pasywa razem 87.6 83.9 93.5 94.8 99.3 105.8 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH       

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4.2 0.8 6.6 5.6 0.9 3.0 

   Zysk przed opodatkowaniem 7.5 1.2 2.3 2.4 4.8 7.5 

   Amortyzacja 2.7 2.8 4.4 4.4 4.4 4.4 

   Zmiany w kapitale obrotowym i inne korekty -5.9 -3.1 0.0 -1.2 -8.3 -8.8 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3.4 -0.7 -1.6 0.8 -5.0 -5.0 

   Wydatki na zakup majątku trwałego  -3.5 -1.1 -1.7 -5.0 -5.0 -5.0 

   Pozostałe 0.0 0.3 0.0 5.8 0.0 0.0 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5.1 -2.5 -3.0 0.0 0.0 0.0 

   Zmiana stanu kredytów i pożyczek 0.8 2.1 1.3 0.0 0.0 0.0 

   Środki uzyskane ze sprzedaży akcji własnych -1.1 -1.6 -2.9 0.0 0.0 0.0 

   Dywidendy wypłacone -4.4 -2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

   Pozostałe -0.4 -0.8 -1.4 0.0 0.0 0.0 

Zmiana netto środków pieniężnych i ekwiwalentów -4.3 -2.4 2.0 6.4 -4.1 -2.0 

 Źródło: Protektor, Biuro Maklerskie 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. 
 
Informacje dotyczące rekomendacji 
 
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. 
 
W raporcie używamy cen zamknięcia z dnia 18 sierpnia 2020. 
Data i godzina zakończenia sporządzania Raportu: 19.08.2020, godz. 07:50. Data i godzina pierwszego 
rozpowszechnienia Raportu: 19.08.2020, godz. 08:00. 
Raport nie został przekazany analizowanej spółce do wglądu przed publikacją. 
Raport został sporządzony zgodnie z prawem polskim. 
 
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. 

https://www.gpw.pl/gpwpa
http://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/ratings
http://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie
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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 prognozy 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 
 
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%.  
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Według wiedzy osób biorących udział w sporządzaniu rekomendacji podmioty z grupy Banku Pekao S.A. nie pełnią roli 
animatora rynku lub dostawcy płynności dla akcji Protektor S.A. 
 
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 Protektor S.A. 
 
Bank Pekao S.A. ani podmioty z grupy Banku Pekao S.A. nie podpisały z Protektor S.A. 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 BM 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 

Krzysztof Kozieł PRT 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. 
 


