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Rekomendacja z 21/03/2011 

Cena bie Ŝąca         0,93 PLN 
Cena docelowa     1,49  PLN 

Poprzednia rekomendacja (21/04/2010) 
Cena bieŜąca         1,12 PLN 
Cena docelowa      1,51 PLN 

 
 

Podstawowe dane 

Max/min 52 tyg. (PLN)                        1,20 /0,80 
Liczba akcji (mln)                         139,5 
Kapitalizacja (mln PLN)                              129,7 
Free float (mln PLN)                                     49,2 
Free float  (%)                                         37,97% 
Średni dzienny obrót (3M,mln PLN)            0,25 
 
Struktura akcjonariatu                                             

BB Investment    49,68% 
Pioneer Pekao IM    12,35% 
 

Pozostali                    37,97% 
 
Zmiana warto ści [%] 
 

      1M 3M 6M 12M 

BBZ 0,0 -15,45 -14,5 -13,1 

SWIG80 -2,0 4,4 3,4 2,3 

WIG 2,7 0,8 8,8 15,0 
 

Kurs akcji BBZ na tle WIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analityk 
 

Piotr Trendowski 
Makler Papierów Wartościowych 
(022)  539 55 35 
piotr.trendowski@dmbps.pl 

 
Sektor: energetyczny 
 

Wyniki IVQ 2010   

Czwarty kwartał 2010 roku w dalszym ciągu przebiegał pod znakiem nieukończonej 
inwestycji w Wałczu oraz przeciągającego się uruchomienia inwestycji biogazowej w 
Skrzatuszu. W tym okresie strata netto powiększyła się do 2,8 mln zł (+48,2% r/r), zaś 
całoroczna strata do 7,8 mln zł (+25% r/r). Powiększenie się straty wynikało ze 
wzrostu kosztów zarządu, które częściowo moŜna tłumaczyć rozrostem struktury 
kapitałowej spółki. Dalsze przeciąganie się rozpoczęcia produkcji w Ozen Plus oraz 
Biogaz Zeneris skutkowało w tym okresie utrzymaniem przychodów na symbolicznym 
poziomie.  
 

tys zł IV Q'10 IV Q'09 Zm. % I-IV Q'10 I-IV Q'09 Zm. %
Przychody ze sprzedaŜy 59 76 -22,4% 477 1 307 -63,5%
Zysk brutto na sprzeda Ŝy 59 76 -22,4% 477 1 307 -63,5%
Przychody z inwestycji 140 7 1900,0% 238 138 72,5%
Koszty ogólnego zarządu -3 311 -1 469 125,4% -9 198 -7 328 25,5%
Pozostałe przychody operacyjne netto 272 79 244,3% 510 -648 -
Zysk (strata) brutto -3 070 -1 978 55,2% -8 334 -6 511 28 ,0%
Zysk(strata) netto -2 784 -1 878 48,2% -7 805 -6 243 25,0 %  

 

Perspektywy długoterminowe  
 

Portfolio spółki składa się ze spółek czyli sektora energetyki odnawialnej. Kluczową 
inwestycją grupy kapitałowej jest realizowany przez Ozen Plus zakład produkcji węgla 
drzewnego oraz energii elektrycznej, która będzie posiadała status energii 
odnawialnej. Roczna produkcja węgla drzewnego stanowiąca 60% przychodów 
ogółem zakładu wyniesie około 20 000 ton, zaś energii elektrycznej 52 500 MWh. 
Spółka realizuje część inwestycji (produkcja węgla drzewnego) w specjalnej strefie 
ekonomicznej, co implikuje zwolnienia podatkowe do 2017 roku, średnia stopa 
podatkowa w tym okresie wyniesie około 7%. Przeciągający się termin oddania 
inwestycji do uŜytku wynikał z problemów technologicznych, z którymi nie potrafił 
sobie poradzić generalny wykonawca. Generalny wykonawca nie dotrzymał pierwotnie 
załoŜonego terminu 23 września 2010 roku jak i późniejszego 23 grudnia 2010 roku. 
Po długim okresie przeciągania się oddania inwestycji do uŜytku w naszej opinii w 
ciągu najbliŜszych tygodni powinno dojść do oddania inwestycji do uŜytku, co będzie 
skutkowało rozpoczęciem sprzedaŜy w drugim kwartale 2011 roku. 
TakŜe druga znacząca inwestycja Energo Eko, czyli zakład produkcji energii 
elektrycznej z odpadów komunalnych, nie przebiegała zgodnie z wcześniejszymi 
załoŜeniami. Ponadto w dalszym ciągu spółka nie podpisała z PARP umowy 
dotacyjnej na 39,6 mln zł, pomimo uzyskania pozytywnej opinii GDOŚ. W naszej opinii 
w najbliŜszych 6 tygodniach powinno dojść do podpisania dotacji - wskazanie zakładu 
w Jastrzębiu Zdój do unijnego programu NER 300 daje podstawy sądzić iŜ temat 
dofinansowania zostanie rozpatrzony pozytywnie.  
  
Wycena 
Spółkę wyceniliśmy dwoma metodami: zdyskontowanych przepływów pienięŜnych 
oraz porównawczą. W wycenie uwzględniliśmy ryzyko dalszych opóźnień inwestycji, 
współczynnik Beta został tak jak w poprzednim raporcie utrzymany na poziomie 1,5. 
Do ustalenia wyceny końcowej posłuŜyliśmy się średnią z obu uzyskanych wyników. 
Wycena została ustalona na poziomie 1,49 PLN, co implikuje utrzymanie przez nas 
rekomendacji „Kupuj”. 
 
 

 
 
 

(mln PLN) 2009 2010 2011P 2012P 2013P 

Przychody 1,31 0,48 63,11 87,05 101,94 

EBITDA -6,69 -7,28 25,38 38,32 46,09 

marŜa EBITDA -512,2% -1 526,8% 40,20% 44% 45,20% 

EBIT -6,99 -7,97 18,17 27,19 34,41 

marŜa EBIT -535,0% -1 671,5% 28,8% 31,20% 33,80% 

Zysk netto -7,81 -6,24 8,08 13,08 16,66 

P/E* -16,26 -20,33 15,7 9,7 7,62 

P/BV* 1,55 1,72 1,55 1,40 1,35 

EV/EBITDA* - - 8,34 5,53 4,59 
p  – prognozy skonsolidowane DM Banku BPS w mln PLN,  
*-wskaźniki zostały wyliczone przy cenie rynkowej na poziomie 0,93 PLN za akcję 
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Portfolio inwestycyjne 

Ozen Plus (100% KZ) 
Dane techniczne: 

Moc zainstalowana:  
elektryczna: 7,2 MW  
cieplna: 32,5 MW 

Moc produkcyjna:  
elektryczna: 52 GWh  
węgla drzewnego: 20 000 ton 

Struktura przychodów:  
węgiel drzewny: 62% 
energia elektryczna: 38% 

  Dofinansowanie: 
    grant z Powiatowego Urzędu Pracy: 0,64 mln zł 
    dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: 33,3 mln zł 
BieŜąca sytuacja: 
Problemy technologiczne, z którymi nie potrafił sobie poradzić generalny wykonawca wpływają na długie 
przeciągnięcie się inwestycji w czasie. Generalny wykonawca nie dotrzymał pierwotnie załoŜonego terminu 23 
września 2010 roku jak i późniejszego 23 grudnia 2010 roku. W raporcie kwartalnym za ostatnie trzy miesiące 2010 
roku emitent zaznaczył, iŜ na Ŝaden z powyŜszych terminów nie było zgody spółki, w związku z czym po oddaniu 
inwestycji do uŜytku moŜe pojawić się kwestia kar za opóźnienia. Po długim okresie przeciągania się oddania 
inwestycji do uŜytku, w naszej opinii w ciągu najbliŜszych tygodni powinno dojść do oddania inwestycji do uŜytku, co 
będzie skutkowało rozpoczęciem sprzedaŜy w drugim kwartale 2011 roku. 
 

Energo Eko (69,02% KZ) 
Dane techniczne: 

Moc zainstalowana:  
elektryczna: 6,0 MW  

Moc produkcyjna:  
elektryczna: 38,5 GWh  
przerób odpadów komunalnych: 140 000 ton 

Struktura przychodów:  
    utylizacja odpadów komunalnych: 60% 
    energia elektryczna: 40% 
  Dofinansowanie:  

dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: 39,57 mln zł (umowa 
nie podpisana) 

BieŜąca sytuacja: 
Inwestycja w Jastrzębiu Zdrój jest na etapie wyboru generalnego wykonawcy oraz pozyskiwania finansowania. 
Dotychczasowy brak zawarcia umowy z PARP o dofinansowanie w kwocie 39,6 mln zł utrudnia rozpoczęcie 
inwestycji. Spółka uzyskała pozytywną opinię od Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska co jest kolejnym krokiem 
do pozytywnego zakończenia kwestii dotacji. Ponadto inwestycja została zgłoszona do programu „Rezerwy dla 
nowych instalacji 300” (NER 300), który ma na celu dofinansowanie instalacji demonstracyjnych, które pozwolą 
przetestować nowe rozwiązania w dziedzinie technologii przyjaznych środowisku. Do programu zgłoszono 22 projekty 
instalacji do wyłapywania dwutlenku węgla (CCS) oraz ponad 130 projektów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 
ze źródeł odnawialnych. Polska wytypowała trzy projekty: instalację wyłapywania i składowania CO2 z elektrowni 
węglowej w Bełchatowie, zakład odzysku energii z biomasy i odpadów komunaln ych w Jastrz ębiu Zdrój  oraz 
instalację do otrzymywania etanolu z celulozy w Goświnowicach. Projekty wybrane w ramach programu będą 
finansowane ze sprzedaŜy 300 mln pozwoleń na emisję CO2, czyli około 4,5 mld euro. 
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Elektrownie wodne  
BieŜąca sytuacja:  
Emitent posiada 6 projektów budowy elektrowni wodnych o łącznej mocy 13,3 MW. Elektrownie tego typu nie tylko 
pozwalają na zero emisyjną produkcję energii elektrycznej, lecz takŜe przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka 
powodziowego. Projekty inwestycyjne elektrowni wodnych charakteryzują się długotrwałą i skomplikowaną procedurą 
pozyskiwania pozwoleń na budowę. W związku z brakiem istotnych wydarzeń mogących prowadzić do zrealizowania 
przynajmniej jednej inwestycji w tym segmencie,  tak jak w poprzednim raporcie projekty wodne wyceniamy na zero. 
Spółka poinformowała, iŜ są prowadzone rozmowy związane z przejęciem gotowego do realizacji projektu elektrowni 
wodnej o mocy 1 MW, w którym budŜet inwestycyjny określa się na kwotę 22,0 mln PLN, jednak z uwagi na 
moŜliwość braku pozyskania finansowania tego projektu, w związku z przedłuŜaniem się oddania do uŜytku kluczowej 
inwestycji w Wałczu, w naszej prognozie tego projektu takŜe nie uwzględniliśmy. 

 
Viatron (70% KZ) 

Dofinansowanie:  
dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: 17,8 mln zł 

BieŜąca sytuacja: 
Spółka wyposaŜona w dwa Ŝurawie docelowo ma instalować rocznie 50-60 turbin wiatrowych na terenie Polski i 
Szwecji. Pierwsze prace w tym zakresie powinny rozpocząć się w drugim kwartale 2011 roku, obecnie Ŝurawie 
wykonują prace zlokalizowane na terenie portu w Gdyni. Pierwszy kontrakt, co prawda nie związany z energetyką 
wiatrową, pozwoli pracownikom na przetestowanie specjalistycznego sprzętu, co zaprocentuje późniejszą 
skutecznością i terminowością realizowanych umów. Realizowany kontrakt symbolicznie wpłynie na wyniki spółki za 
2011 rok. 

 
Biogaz Zeneris (100 % KZ) 

Moc zainstalowana:  
elektryczna: 0,53 MW  

Moc produkcyjna:  
elektryczna: 4 MWh  
przerób odpadów biologicznych: 24 tony 

  Dofinansowanie:  
dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: 5,2 mln zł 
dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1,0 mln zł 

 
BieŜąca sytuacja: 
Spółka rozpoczęła produkcję energii elektrycznej, drugi kwartał 2011 roku będzie pierwszym pełnym okresem 
produkcji. Decyzja zarządu o pozostawieniu spółki w grupie kapitałowej i rezygnacja ze sprzedaŜy pozwala sądzić, iŜ 
kontrakty na budowę następnych biogazowi są bardzo realne i pierwsze zamówienia powinny pojawić się juŜ w 
kwietniu bieŜącego roku.  
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Podsumowanie wyceny 
Do oszacowania wartości spółek uŜyliśmy dwóch metod wyceny: model oparty o zdyskontowane przepływy pienięŜne (DCF) oraz 
metodę porównawczą. Do ustalenia ostatecznej ceny zastosowaliśmy średnia z obu metod. W metodzie DCF przyjęliśmy 
następujące załoŜenia: 

- dane finansowe na podstawie prognoz DM Banku BPS, 

- stopa wolna od ryzyka 6%, 

- premia rynkowa 5%, 

- beta 1,5, 

- stopa wzrostu FCFF po okresie prognozy 0,0% 

W analizie porównawczej odnieśliśmy się do spółek o podobnym profilu produkcji. 

 

Wycena PLN Waga 

Wycena DCF 2,11 50% 

Wycena metoda wskaźnikową 0,87 50% 

Wycena 1,49  
 

Wycena porównawcza          
 

Spółki Kraj 
notow. Ticker 

Kapitalizacja 
(mln) P/E EV/EBITDA 

USD EUR 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

KOGENERACJA POLAND kgn pw equity    8,08 8,83 6,92 5,05 5,05 5,04 

POLISH ENERGY PARTNERS POLAND pep pw equity  
  

8,15 6,39 4,16 8,34 8,34 5,34 

VESTAS WIND SYSTEMS DENMARK vws dc equity    18,00 13,82 11,01 6,90 6,90 5,89 

mediana     8,15 8,83 6,92 6,90 6,90 5,34 

Spółka     15,70 9,70 7,62 8,34 5,53 4,59 

Premia/( dyskonto) w wycenie 
rynkowej spółki     92,75% 9,88% 10,18% 20,87% -19,92% -13,94% 

Implikowana wartość 1 akcji 
(PLN)     0,47 0,83 0,83 0,65 1,29 1,16 

Waga 
     

0,50 
  

0,50 
 

Wycena jednej akcji 0,87 
         

Źródło: Bloomberg, DM Banku BPS          
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Wycena DCF      
mln PLN 2011 2012 2013 2014 2015 

Przychody 63,11 87,05 101,94 132,27 139,55 

EBIT 18,17 27,19 34,41 50,77 54,47 

efektywna stopa podatkowa 12,57% 12,41% 13,27% 15,01% 17,28% 

NOPLAT 15,88 23,82 29,84 43,15 45,06 

amortyzacja 7,22 11,12 11,69 13,40 13,90 

nakłady inwestycyjne 57,78 42,63 32,63 5,66 4,81 

zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 6,92 2,32 3,73 8,98 0,70 

FCF -41,59 -10,01 5,18 41,91 53,45 

dług/(dług+kapitał) 0,60 0,60 0,59 0,56 0,56 

stopa wolna od ryzyka 6,00%     
premia rynkowa 5,00%     
Beta 1,50     
koszt długu po opodatkowaniu 6,64%     
koszt kapitału 13,50%     
WACC 0,94 0,86 0,78 0,71 0,65 

DFCF -39,00 -8,58 4,06 29,94 34,82 

suma DFCF 21,24     
realna stopa wzrostu po okresie prognozy 0,00%     
zdyskontowana RV 360,65     
dług netto 84,80     
kapitały mniejszości 3,37     
Warto ść spółki 293,72 

    
liczba akcji (mln) 139,50     
warto ść jednej akcji 2,11 

    

  
Analiza wraŜliwości 

    
Zmiana Stopy wzrostu FCF 

WACC 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 

+1,00 pp. 1,77 2,01 2,14 2,29 2,46 

+0,50 pp. 1,94 2,20 2,36 2,53 2,73 

0 2,11 2,43 2,61 2,80 3,03 

-0,50 pp. 2,34 2,68 2,88 3,12 3,38 

-1,0 pp. 2,57 2,97 3,20 3,48 3,79 

      
Analiza wraŜliwości (zmiana ceny akcji) 

  
Zmiana Stopy wzrostu FCF 

WACC 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 

+1,00 pp. -0,34 -0,10 0,03 0,18 0,35 

+0,50 pp. -0,17 0,09 0,25 0,42 0,62 

0 0,00 0,32 0,50 0,69 0,92 

-0,50 pp. 0,23 0,57 0,77 1,01 1,27 

-1,0 pp. 0,46 0,86 1,09 1,37 1,68 
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Sprawozdania finansowe 

Rachunek zysków i strat      
mln PLN 2009 2010 2011P 2012P 2013P 

Przychody netto ze sprzedaŜy 1,31 0,48 63,11 87,05 101,94 

zmiana - -63,5% 13131,1% 37,9% 17,1% 

EBIT -6,99 -7,97 18,17 27,19 34,41 

zmiana 29,4% 14,0% -327,8% 49,7% 26,5% 

EBITDA -6,69 -7,28 25,38 38,32 46,09 

zmiana 28,9% 8,8% -448,5% 50,9% 20,3% 

Zysk netto -7,81 -6,24 8,08 13,08 16,66 

zmiana 44,3% -20,0% -229,5% 61,9% 27,3% 

marŜa EBIT -535,0% -1671,5% 28,8% 31,2% 33,8% 

marŜa EBITDA -512,2% -1526,8% 40,2% 44,0% 45,2% 

rentowność netto -597,2% -1308,8% 12,8% 15,0% 16,3% 

EPS -0,06 -0,04 0,06 0,09 0,12 

BVPS 0,59 0,53 0,59 0,65 0,68 

P/E -16,26 -20,33 15,70 9,70 7,62 

P/BV 1,55 1,72 1,55 1,40 1,35 

EV/EBITDA 0,00 0,00 8,34 5,53 4,59 

P - prognoza DM Banku BPS 
 

Wybrane pozycje bilansu i CF           

mnl PLN 2009 2010 2011P 2012P 2013P 

Aktywa trwałe 124,90 206,30 256,86 288,36 309,30 

Aktywa obrotowe 7,12 13,71 14,78 40,30 41,30 

Kapitały własne 82,02 73,73 81,82 94,90 111,56 

Rozliczenia międzyokresowe 33,25 46,85 54,45 56,45 57,70 

Rezerwy i zobowiązania 16,76 99,44 135,37 177,32 181,34 

Suma bilansowa 132,03 220,01 271,64 328,66 350,60 

Środki pienięŜne z działalności operacyjnej 1,14 -9,21 8,38 21,89 24,62 

Środki pienięŜne z działalności inwestycyjnej -25,56 -90,81 -58,54 -43,42 -33,40 

Środki pienięŜne z działalności finansowej 24,88 41,27 45,27 29,94 7,53 

Środki pienięŜne na koniec okresu 5,76 8,32 3,43 11,84 10,58 

Dług netto/EBITDA - - 4,73 3,30 2,72 

ROA -5,91% -2,84% 2,98% 3,98% 4,75% 

ROE -9,52% -8,47% 9,88% 13,79% 14,93% 

P - prognoza DM Banku BPS           
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Opis terminów stosowanych przy wydawaniu rekomendacji inwestycyjnych w perspektywie 12 miesięcznej: 
• kupuj  oznacza prognozowanie wzrostu o co najmniej 10 proc.  
• trzymaj  oznacza prognozowanie wzrostu bądź spadku do 10 proc. 
• sprzedaj oznacza prognozowanie spadku ponad 10 proc.. 
 
 

Dom Maklerski Banku BPS SA 
ul. Płocka 11 /13 01-231 Warszawa,  
tel.: +48 022 53 95 555, fax.: +48 022 53 95 556  
www.dmbps.pl 
sekretariat@dmbps.pl 
 

 
Biuro Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego: 
 

Marcin Sójka - media, spoŜywczy 
marcin.sojka@dmbps.pl 
tel.: (0 22) 539  55 27 

Sobiesław Kozłowski,  MPW - handel, instytucje finansowe 
sobieslaw.kozlowski@dmbps.pl 
tel.: (0 22) 539  55 14 

Piotr Trendowski, MPW - energetyka, budownictwo 
piotr.trendowski@dmbps.pl 
tel.: (0 22) 539  55 35 

Departament Operacji: 
 

Katarzyna Patora-Kope ć, makler papierów wartościowych 
katarzyna.patora-kopec@dmbps.pl 
Tel. (022) 539 55 20 
 
Ludmiła Kry ńska , makler papierów wartościowych 
ludmila.krynska@dmbps.pl 
tel. (022) 539 55 24 
 

Bogdan Dzimira , makler papierów wartościowych 
bogdan.dzimira@dmbps.pl 
tel.: (022) 539 55 23 

 

 
 
 
 

Grzegorz Kołcz, makler papierów wartościowych 
grzegorz.kolcz@dmbps.pl 

tel.: (022) 539 55 30 

Artur Kobos, makler papierów wartościowych 
artur.kobos@dmbps.pl 
tel.: (022) 539 55 11 
 

Maciej Guzek, makler papierów wartościowych 
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Wyjaśnienia dotyczące stosowanej terminologii fachowej i wskaźników: 

Dług netto  – suma kredytów, papierów dłuŜnych, oprocentowanych poŜyczek pomniejszona o środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 
EBIT – zysk z działalności operacyjnej 
EBITDA  – zysk z działalności operacyjnej przed potrąceniem salda na działalności finansowej, opodatkowaniem i amortyzacją. 
EV – (wartość ekonomiczna; EV= MC + dług netto) suma kapitalizacji i długu netto 
MarŜa EBIT – (EBIT/Przychody ze sprzedaŜy) zysk z działalności operacyjnej podzielony przez przychody ze sprzedaŜy  
MarŜa EBITDA  – (EBITDA/Przychody ze sprzedaŜy) EBITDA podzielony przez przychody ze sprzedaŜy  
ROS – (zysk netto/przychody ze sprzedaŜy) rentowność sprzedaŜy  
ROA – (zysk netto/aktywa) rentowność aktywów  
ROE – (zysk netto/kapitał własny) rentowność kapitału własnego  
 
EBIT/EV – iloraz zysku z działalności operacyjnej i wartości ekonomicznej (suma kapitalizacji i długu netto) 
MC/EBIT – iloraz kapitalizacji (iloczyn kursu akcji i liczby akcji) oraz zysku z działalności operacyjnej 
MC/S – iloraz kapitalizacji (liczba wyemitowanych akcji razy kurs akcji) i przychodów ze sprzedaŜy 
P/E – (Cena/Zysk) kursu akcji podzielony przez roczny zysk netto przypadający na akcję 
P/BV – (Cena/Wartość Księgowa) kurs akcji podzielony przez wartość 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 
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Raport analityczny wyraŜa wiedzę oraz poglądy jego autorów według stanu na dzień sporządzenia niniejszego opracowania. 

Raport analityczny został sporządzony z zachowaniem naleŜytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na 
podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS 
S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności i dokładności. 

Niniejsze opracowanie stanowi projekcję zachowania maklerskich instrumentów finansowych w okresie obowiązywania raportu. Raport nie stanowi 
jakiejkolwiek gwarancji, Ŝe dana strategia, prognoza czy projekcja cenowa jest odpowiedni dla konkretnego inwestora. Korzystając  
z opracowania nie naleŜy rezygnować z przeprowadzenia niezaleŜnej oceny i uwzględnienia innych niŜ sformułowane czynniki ryzyka. 

Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS SA jest Komisja Nadzoru Finansowego  
z siedzibą w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1. 

Zgodnie z nasza wiedza, pomiędzy Domu Maklerskiego Banku BPS SA oraz osobami sporządzającym niniejsze opracowanie, lub ich osobami 
bliskimi, a emitentem nie występują jakiekolwiek powiązania, o których mowa w §9 i §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 
2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 

Wynagrodzenie osób uczestniczących w sporządzaniu niniejszego raportu nie jest zaleŜne od wyników finansowych transakcji z zakresu 
bankowości inwestycyjnej DM Banku BPS dotyczących instrumentów finansowych, których niniejsze opracowanie dotyczy. 

DM Banku BPS SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za szkody poniesione 
w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. 

Banku BPS SA jest dla emitenta kredytodawcą. 

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie 
materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody DM Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi 
publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 
83 z późn. zm.). 

Wycena metoda DCF (zdyskontowanych przepływów pienięŜnych) polega na dyskontowaniu prognozowanych przepływów pienięŜnych 
generowanych przez spółkę. DCF uznawany jest za metodologicznie jedną z najlepszych metod wyceny. Wadą metody jest duŜa czasochłonność 
oraz wraŜliwość na zmiany parametrów. 

Wycena metoda porównawcza bazuje na porównaniu wskaźników rynkowych wycenianej spółki z odpowiednimi mnoŜnikami innych 
porównywalnych spółek. Zaletami wyceny mnoŜnikowej jest niska czasochłonność oraz opieranie się na prawie jednej ceny. Wadą jest 
zmniejszenie znaczenia czynników specyficznych dla wycenianej spółki. 

 


