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Impexmetal 
 

 

Rok 2010 był przełomowy dla Impexmetalu. Po dwóch słabszych latach Spółka 
wypracowała zadowalające wyniki m.in. dzięki przeprowadzonej restrukturyzacji  
i zmienionej strategii. Korzystając na ożywieniu gospodarczym Grupa zrealizowała 
najwyższe historycznie wolumeny w segmentach aluminium i ołowiu, które 
odpowiadają za większość wypracowywanego zysku operacyjnego. Pożądanym, przy 
założeniu stabilności obecnych warunków rynkowych, zwiększającym wartość Spółki 
scenariuszem byłaby rozbudowa mocy produkcyjnych w tych segmentach. Bieżący rok 
powinien przynieść dalszą, zdecydowaną poprawę uzyskiwanych wyników 
finansowych. Największym czynnikiem ryzyka jest w naszej ocenie utrzymanie się 
kondycji gospodarki światowej, w tym w szczególności koniunktury w Polsce i w 
Niemczech. Pewien potencjał poprawy wyników dostrzegamy w restrukturyzacji 
segmentu miedziowego.  Wyznaczamy cenę docelową na poziomie 5,7 zł i wydajemy 
zalecenie akumuluj. 
 
 
 
 
 
Wyniki finansowe 
 
Wielkość uzyskiwanego zysku operacyjnego zależy przede wszystkim od wolumenów 
produkcji oraz uzyskiwanych marż przerobowych. Ceny sprzedaży produktów oparte są o 
formułę cenową: LME (cena metalu) + marża przerobowa. Tym samym ceny metali, za 
wyjątkiem Spółki Baterpol nie mają jednoznacznego, wyraźnego przełożenia na wielkość 
EBIT.  W 2010 r. Grupa wykazała 2,42 mld zł przychodu (wzrost o 35% r/r) oraz 105,5 mln zł 
zysku operacyjnego (wzrost o 44% r/r). W ostatnich latach Zarząd skoncentrował się na 
obniżeniu zadłużenia, co przyniosło zamierzone rezultaty. Dług netto wyniósł 219 mln zł 
(uwzględniając obligacje wyemitowane przez Boryszew), co jest bezpiecznym poziomem. 
Wskaźnik dług netto/ EBITDA spadł na koniec 2010 roku do 1,3.  W perspektywie wysokiego 
poziomu inflacji i dalszego wzrostu stóp Wibor Impexmetal może być preferowaną pozycją 
inwestycyjną wśród dużych spółek przemysłowych. Zwracamy uwagę, iż oprocentowanie 
objętych obligacji Boryszewa (wyceniane w księgach na 110,5 mln zł) oparte jest o stawki 
zmienne. Grupa jest narażona na ryzyko walutowe. Umocnienie się złotówki względem 
dolara i euro negatywnie wpływa na wyniki finansowe. Koszty osobowe i energii ponoszone 
są w walucie krajowej. Spółka eksportuje połowę swojej produkcji.  
 
 
Dywidenda/Skup akcji własnych 
 
Według wcześniejszych zapowiedzi Zarządu nie było wykluczone, że Spółka wypłaci 

dywidendę za 2010 rok. W sprawozdaniu rocznym przedstawiono jednak rekomendację 
przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy. Jak co roku istotne dla przeznaczenia zysku Spółki 
są plany głównego akcjonariusza – Spółki Boryszew. Z jednej strony Boryszew w obliczu 
dużych planów akwizycyjnych mógłby wzmocnić swoją bazę kapitałową, z drugiej strony 
prawie połowa zysku wypłynęłaby poza Grupę do udziałowców mniejszościowych 
Impexmetalu – co może nie być preferowanym rozwiązaniem z punktu widzenia 
sochaczewskiej spółki.  
15 listopada 2010 roku Impexmetal umorzył 13,5 mln skupionych akcji własnych w ramach 
poprzedniego programu. Obecnie w realizacji jest kolejny program skupu. W ostatnim czasie 
Spółka nie raportowała o nabyciu akcji własnych. Przy obecnej, wyższej kapitalizacji spółki 
skup nie wydaje się już tak zdecydowanie korzystnym sposobem przeznaczenia wolnych 
środków. 
 
 

 

AKUMULUJ 
(pierwsza rekomendacja) 

Cena bieżąca  5,11 PLN 

Cena docelowa 5,70 PLN 

Potencjał wzrostu      11,5% 

Kapitalizacja  1022 mln PLN 

 

STRUKTURA AKCJONARIATU 

Boryszew S.A. wraz z 

Panem Romanem Karkosik 
51,22% 

Roundon Finance Limited 5,34% 

Pozostali 43,44% 

PROFIL SPÓŁKI 

Działalność Grupy Kapitałowej 

koncentruje się na przetwórstwie 

metali nieżelaznych (aluminium, 

miedź, cynk, ołów), następnie 

sprzedaży produktów na rynku 

krajowym i zagranicznym. 

Najważniejszą zakładem jest Huta 

Aluminium Konin. Grupa prowadzi 

także handel łożyskami (FŁT). 

 

CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI 

 

 - duży popyt na wyroby walcowane z  

    aluminium, przy relatywnie stabilnej    

    podaży produktów na rynku   

    europejskim 

- wysokie ceny ołowiu i wzrost   

   wolumenu sprzedaży Baterpolu 

-  sprzedaż nieruchomości 

-  program skupu akcji własnych 

 

 

 

 

Rafał Kozioł 

Analityk, Makler p. w. 

+48 721 772 676 

rafal.koziol@noblesecurities.pl 
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Wielkość przychodów i zysku operacyjnego w 2010 roku w poszczególnych Spółkach Grupy 

 

Źródło: Spółka  

 
Huta Aluminium Konin 
 
Najważniejszym podmiotem produkcyjnym w Grupie jest Zakład Huta Aluminium w Koninie (należący do podmiotu dominującego 
Impexmetal S.A.). W 2009 r. Spółka definitywnie zamknęła dział elektrolizy (przerób tlenku glinu na aluminium pierwotne). Dział 
ten odpowiadał za 1% poboru energii elektrycznej w Polsce. Jego działalność również w obecnych warunkach rynkowych ze 
względu na wysokie ceny energii byłaby nieopłacalna. Spółka rozważa budowę nowych mocy produkcyjnych (dodatkowe 80 tys. 
ton). W naszej ocenie podwojenie wolumenu produkcji wyrobów walcowanych pozytywnie wpłynęłoby na wielkość marży 
operacyjnej (mniej niż proporcjonalny do dotychczasowej części wzrost zatrudnienia, efekty synergii). Konsumpcja wyrobów 
płaskich walcowanych w Europie wynosi obecnie ok. 4-5 mln ton. Dodatkowe moce wyniosłyby zatem ok. 2% potencjału 
produkcyjnego kontynentu. W zaistniałem sytuacji nie można mówić o  negatywnym wpływie wzrostu podaży na marże 
producentów. Koszt inwestycji można oszacować na ok. 100 mln euro. Spółka obecnie niemal w pełni wykorzystuje dostępne moce 
produkcyjne. Wysoka wartość popytu na produkty oraz jego pozytywne perspektywy przemawiają za ich rozbudową. Zwracamy 
również uwagę, iż ze względu na wysoki koszt budowy mocy podaż jest bardziej sztywna i mniej elastyczna niż np. w przypadku 
wyrobów aluminiowych wyciskanych. Tym samym marże przerobowe są silniej chronione i w przypadku ożywienia mogą rosnąć. Ze 
względu na niepewność dot. decyzji o realizacji inwestycji nie uwzględniamy rozbudowy w modelu. Większość aluminium dociera do 
Konina drogą morską poprzez port w Szczecinie. Źródłowo pochodzi ono z Rosji. Istotnym dostawcami są Glencor i rosyjska spółka 
Rusal. W związku z planami ograniczenia udziału energetyki atomowej w wytwarzaniu energii elektrycznej w Niemczech, ceny 
energii mogą rosnąć tam mocniej niż w sąsiednich krajach, w tym w Polsce. Tym samym produkcja w Koninie może stać się bardziej 
konkurencyjna (pozytywny wpływ na marże). 
 
 

Baterpol 
 
Spółka jest jedynym podmiotem w Grupie Impexmetalu, na którego wynik jednoznacznie pozytywnie wpływają rosnące ceny metali. 
W jej przypadku przychody wprost zależą od notowań cen ołowiu na LME. Te w ostatnich miesiącach poruszają się na kilkuletnich 
maksimach. Podstawowym produktem uzyskanym w procesie recyklingu jest ołów rafinowany. Na tle pozostałych podmiotów 
Grupy Impexmetal Baterpol wyróżnia się wysoką rentownością netto na poziomie ok. 9%. Jest to nieco mniej niż rentowność 
głównego konkurenta – giełdowej Spółki Orzeł Biały (11,6% w 2010 r.). Przyczyną jest niższy udział złomu akumulatorowego w 
produkcji oraz uregulowania dotyczące składowania pasty ołowiowej. W 2009 r. UOKiK zakazał dokonania dokonanie koncentracji, 
polegającej na przejęciu kontroli nad Spółką Baterpol przez firmę Orzeł Biały. Obserwując obecny poziom cen ołowiu i metali można 
pokusić się o stwierdzenie, że nie dojście transakcji do skutku okazało się korzystne dla Impexmetalu, gdyż dzisiejsza wartość 
wewnętrzna Baterpolu jest zdecydowanie wyższa (przyp. część ceny miała być pokryta akcjami Orzeł Biały S.A.). 
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Inne Spółki 
 
W naszej ocenie Grupa Hutmen (w tym WM Dziedzice S.A.) może w przeciwieństwie do poprzednich, lat w 2011 roku nie obciążyć 
wyników skonsolidowanych. GK Hutmen zanotowała 14 mln zł straty netto w minionym roku. W naszych prognozach zakładamy 
względną neutralność Hutmenu i Dziedzic w najbliższych latach. Przyjmujemy nieznacznie wyższy od zera zysk operacyjny oraz 
niewielką stratę netto segmentu miedziowego na 2011 rok. Głównym czynnikiem atrakcyjności Hutmenu są posiadane w 
użytkowaniu wieczystym grunty przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Po planowanym w perspektywie kilku lat przeniesieniu 
zakładu oraz uzyskaniu oczekiwanego planu zagospodarowania przestrzennego możliwa będzie sprzedaż gruntów we Wrocławiu po 
atrakcyjnych cenach. Dodatkowo przeniesienie produkcji do nowej lokalizacji pozwoli na odnowienie parku maszynowego, co 
mogłoby mieć pozytywny wpływ na operacyjną działalność Spółki. Sprzedaż majątku likwidowanej Huty Metali Nieżelaznych 
Szopienice pozwoli na spłatę zadłużenia wobec Hutmen S.A. Hutmen posiada  61,77% akcji Szopienic. 
 
Spółka FŁT Polska Sp z o.o. jest dystrybutorem łożysk do przemysłu samochodowego. FŁT jest rentowna; realizuje stabilne marże 
operacyjne na dystrybucji łożysk (ok. 6,2% w 2010 r.). W bieżącym, podobnie jak w minionym roku spółka powinna skorzystać na 
ożywieniu w przemyśle samochodowym. W 2010 roku odnotowano wzrost obrotów o ponad 60% r/r. Głównymi odbiorcami są 
producenci samochodów z Europy Zachodniej. Głównym dostawcą łożysk jest Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku. Impexmetal 
ubiegał się o jej zakup od Skarbu Państwa. Obecnie ciężko jest ocenić prawdopodobieństwo powodzenia prywatyzacji zakładów. 
Wymagają one solidnej restrukturyzacji. W 2009 roku miały 160 mln zł przychodów i 34 mln zł straty (za Monitor Polski B). 
Strategicznym aktywem Grupy Impexmetal są posiadane i rozpoznawane za granicą znaki towarowe (w tym FŁT). 
 
Prognoza wyników 
 
Prognozujemy, że w bieżącym roku Grupa Impexmetal wypracuje 126 mln zł zysku operacyjnego oraz 86 mln zł zysku netto. 
Przychody zamkną się kwotą niemal 2,7 mld zł. Wzrost wartości przychodów wynikać będzie z wyższych średniorocznych cen metali 
w przeliczeniu na PLN oraz nieco wyższych wolumenów produkcji.  Źródłem poprawy wyników będzie w dużej mierze Baterpol, 
korzystający z wysokich cen ołowiu. Dostrzegamy potencjał wzrostu i utrzymania na poziomie wyższym niż w 2010 r. marż w 
segmentach aluminium i ołowiu. Grupa powinna generować w najbliższych latach wysoką wartość przepływów pieniężnych z 
działalności operacyjnej (amortyzacja jest wyższa od nakładów inwestycyjnych), co pozwoli na szybkie zmniejszenie długu netto. W 
tym kontekście istotna będzie decyzja o rozbudowie mocy w Hucie Aluminium Konin. Istotnym czynnikiem ryzyka, wskazywanym m. 
in. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Arkadiusza Krężela jest dyskusyjna polityka „proekologiczna” Unii Europejskiej, 
prowadząca do wzrostu cen energii elektrycznej oraz ucieczki energochłonnych gałęzi przemysłu poza Unię (wywiad dla portalu 
wnp.pl) 
 

Zalecenie taktyczne  
 
W naszym odczuciu obecnie nie można mówić o znaczącym niedowartościowaniu akcji spółki. Aktualnie Spółka jest notowana z 
wskaźnikami C/Z=13,3 oraz C/WK=1,1. Notowania Impexmetal są silnie skorelowane z indeksem Wig 20. Spółka historycznie 
wyceniana jest z dyskontem dla wskaźników C/Z i C/WK do tego indeksu, co obserwowane jest również obecnie. Radzimy w 
szczególności wykorzystywać ewentualne korekty do zwiększania zaangażowania w akcje Spółki. Dodatkowym argumentem 
przemawiającym za taką strategią inwestycyjną jest prowadzony skup akcji własnych oraz duża zmienność notowań akcji spółki 
(wysoka beta)  
 
 

WYCENA 

Akcje Spółki wyceniliśmy przy zastosowaniu metody DCF oraz metody porównawczej. Obu metodom przypisano równą wagę. 
Wyznaczona 6-cio miesięczna cena docelowa akcji wynosi 5,70zł/akcję. 

 

 Udział Cena 

Wycena metodą DCF 50% 5,67 

Wycena metodą porównawczą 50% 5,05 

Cena wynikowa  5,41 

Cena docelowa  5,70 
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WYCENA METODĄ DCF 

  

ZAŁOŻENIA DO MODELU: 

• Parametr beta na poziomie 1,0. 

• Wartość przepływów pieniężnych dyskontujemy na  początek maja 2011 roku. 

• Stopa wolna od ryzyka na poziomie 6,2% (rentowność 10-cio letnich obligacji skarbowych), premia za ryzyko w wysokości 5%. 

• Stopa wzrostu FCFF po okresie prognozy 2,5%. 

• Efektywna stopa podatkowa w wysokości 19%.   

• Przyjmujemy dług netto z końca 2010 roku. 

• Zakładamy  stopę wypłaty dywidendy na poziomie 25% począwszy od 2012 roku. 

• Zdyskontowane skorygowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości zwiększają wartość firmy dla akcjonariuszy. 

 

 2010 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 

Średni kurs USD/PLN 3,02 2,80 2,74 2,70 2,67 2,65 2,65 

Średnia cena miedzi USD/t 7 539 9 200 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 

Średnia cena aluminium USD/t 2 115 2 330 2 423 2 520 2 621 2 726 2 835 

Średnia cena cynku USD/t 2 135 2 284 2 319 2 353 2 389 2 425 2 461 

Średnia cena ołowiu USD/t 2 147 2 700 2 650 2 650 2 756 2 866 2 981 

Wolumen (tys. ton)        

Impexmetal 78,5 82,0 84,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

Hutmen 15,2 15,2 15,6 16,0 16,0 16,0 16,0 

WM Dziedzice 23,3 24,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 

Baterpol 38,1 40,8 45,0 48,6 50,0 50,0 50,0 

ZW Silesia 32,9 34,0 34,5 35,0 36,0 36,0 36,0 

Przychody (w mln zł)        

Impexmetal 908 984 1 041 1 095 1 144 1 198 1 265 

Hutmen 382 432 401 405 401 398 398 

WM Dziedzice 364 401 402 396 392 389 389 

Baterpol 263 328 348 370 392 404 420 

ZW Silesia 261 271 278 282 291 293 297 

FŁT  238 269 288 296 301 305 310 

Źródło: prognozy  NOBLE Securities  

Wartość bieżąca aktywów nieoperacyjnych 

Grupa Impexmetal planuje w najbliższych latach sprzedać nieruchomości o znaczącej wartości rynkowej. Zakładamy, że Impexmetal 
sprzeda nieruchomości w Warszawie przy ulicy Łuckiej (obecna siedziba), w związku z czym wynajmie 1000 m2 powierzchni 
biurowej (dla Impexmetal oraz FŁT). Przyjmujemy stawkę wynajmu 20 euro/m2 miesięcznie, co szacunkowo obciąży wyniki 
Impexmetalu kosztem 0,94 mln zł rocznie. Nie uwzględniamy alternatywnego scenariusza, polegającego na wspólnej z inwestorem 
branżowym budowie projektu deweloperskiego. W tym kontekście datę zakończenia inwestycji należy oszacować na 2015 rok. W 
przypadku nieruchomości we Wrocławiu złożono wniosek o zmianę kwalifikacji terenu w planie zagospodarowania przestrzennego 
(obecnie nie można tam stawiać mieszkań). Grupa posiada również grunty do sprzedaży na Górnym Śląsku.  
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W wycenach gruntów przyjęto dyskonto związane z ich obecnym stanem prawnym oraz kosztami doprowadzenia ich do sprzedaży, 
tak by wiarygodnie odzwierciedlały możliwe do uzyskania wpływy netto. Przyjęto okres 1,5 roku jako średni ważony moment 
sprzedaży nieruchomości. Ich wartość została zdyskontowana kosztem kapitału własnego, co z jednej strony odzwierciedla koszt 
pieniądza w czasie, z drugiej strony odzwierciedla dyskonto wyceny gruntów w kapitalizacji giełdowej, które obserwowane jest w 
innych spółkach. Poniżej prezentujemy naszą wycenę nieruchomości.   

 

Nieruchomość/Korekty Powierzchnia w m2 zł/m2 Wartość (mln zł) 

    - Warszawa ul. Łucka 5 700  13 500 77 

    - Koszt wynajmu biura 1 000  20euro/msc -8,4 

Wartość netto Warszawa   68,6 

Wrocław ul. Grabiszyńska 203 tys. 600 121,8 

Katowice - Szopienice 750 tys. 140 105,0 

Katowice (grunt po hucie Silesia) 135 tys. 200 27,0 

Razem   322,4 

18-miesięczny koszt kapitału własnego   17,3% 

Skorygowana wartość bieżąca   275 

Źródło: szacunki NOBLE Securities i informacje od Spółki 

Wyznaczona przez nas bieżąca wycena aktywów nieoperacyjnych wynosi 275 mln zł. 

 

 

MODEL DCF 

mln zł 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P >2019P 

Przychody ze sprzedaży 2 684 2 757 2 845 2 919 2 987 3 079 3 171 3 266 3 364  

zmiana 11,0% 2,7% 3,2% 2,6% 2,3% 3,1% 3,0% 3,0% 3,0%  

Zysk brutto ze 
sprzedaży 237,8 251,2 261,5 268,1 278,6 289,7 298,0 306,5 315,3  

EBITDA 186,3 193,6 197,6 197,5 201,2 207,1 210,8 214,7 222,1  

EBIT 126,2 135,8 142,2 144,8 151,2 158,0 162,8 167,7 172,7  

marża EBIT 4,7% 4,9% 5,0% 5,0% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1%  

NOPLAT 102,2 110,0 115,2 117,3 122,5 128,0 131,8 135,8 139,9  

Amortyzacja 60,1 57,7 55,4 52,7 50,0 49,0 48,0 47,1 49,4  

Nakłady Inwestycyjne 28,5 33,5 35,2 37,3 39,9 42,7 45,7 48,9 50,3  

Kapitał obrotowy -58,7 -15,9 -19,4 -16,3 -14,9 -20,2 -20,3 -20,9 -21,6  

FCFF 75,2 118,3 116,0 116,4 117,7 114,2 113,9 113,1 117,4  

Stopa wolna od ryzyka 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2%  

Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%  

Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

koszt kapitału własnego 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 

Efektywna stopa 
podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 
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Koszt długu 6,0% 6,3% 6,3% 6,3% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 

Koszt długu po 
opodatkowaniu 4,9% 5,1% 5,1% 5,1% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 

Dług netto/EV 19,4% 16,4% 12,7% 8,4% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

WACC 10,0% 10,2% 10,4% 10,7% 11,0% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2% 

Współczynnik dyskonta 0,94 0,85 0,77 0,69 0,62 0,55 0,49 0,44 0,40 0,40 

wartość bieżąca FCFF 70,6 100,7 89,1 80,2 72,4 62,6 56,1 50,1 46,8  

 

MODEL DCF (mln zł) 

Zdyskontowana wartość FCF w okresie prognozy 628,5 

Wzrost FCF po okresie prognozy 2,5% 

Wartość rezydualna 1383,4 

Zdyskontowana wartość rezydualna 551,3 

Wartość firmy (EV) 1179,8 

Dług netto 219,9 

Wartość bieżąca aktywów nieoperacyjnych 275,0 

Udział akcjonariuszy mniejszościowych 83,0 

Wartość firmy 1151,9 

liczba akcji (mln) 200,0 

Wartość firmy na akcję 5,76 

6-cio miesięczny koszt kapitału własnego 5,5% 

Cena docelowa 6,07 

 

 

Metodą DCF wyceniamy jedną akcję Spółki na 6,07 zł. Poniżej prezentujemy analizę wrażliwości wyceny w zależności od 
parametrów przyjętych do wyliczenia wartości rezydualnej.  
 

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI 

                     Rezydualna stopa wzrostu FCF  

 1,5% 2% 2,5% 3% 3,5% 

WACC – 1,00% 6,04 6,24 6,45 6,70 6,98 

WACC – 0,50% 5,89 6,06 6,25 6,47 6,71 

WACC 5,75 5,90 6,07 6,27 6,48 

WACC + 0,5% 5,62 5,76 5,92 6,09 6,28 

WACC + 1% 5,51 5,63 5,77 5,93 6,10 
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RACHUNEK WYNIKÓW 

Poniżej prezentujemy naszą prognozę rachunku wyników Grupy Impexmetal na lata 2011-2014. W prognozach pominięto 
potencjalny (pozytywny) wpływ na wynik netto związany ze sprzedażą nieruchomości i działalnością zaniechaną. 

 

mln zł 2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P 

Przychody ze sprzedaży 1 785 2 418 2 684 2 757 2 845 2 919 

Zysk brutto na sprzedaży 148,5 217,6 237,8 251,2 261,5 268,1 

marża brutto na sprzedaży 8,3% 9,0% 8,9% 9,1% 9,2% 9,2% 

Koszty sprzedaży 36,6 38,0 39,5 41,1 42,8 44,5 

Koszty ogólnego zarządu 75,4 70,0 72,1 74,3 76,5 78,8 

Saldo PDO i udziały w zyskach 42,7 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

EBIT 59,1 105,5 126,2 135,8 142,2 144,8 

marża EBIT 3,3% 4,4% 4,7% 4,9% 5,0% 5,0% 

Saldo na działalności finansowej -32,2 -11,3 -22,4 -16,9 -11,5 -6,0 

Zysk brutto 51,0 94,2 103,8 119,0 130,7 138,8 

wynik na działalności zaniechanej -5,2 -5,2 n/d n/d n/d n/d 

Podatek dochodowy 13,1 17,7 19,7 22,6 24,8 26,4 

Zysk akcjonariuszy mniejszościowych 0,3 -5,5 -2,5 -1,5 0,0 0,0 

Zysk netto 25,6 76,8 86,5 97,9 105,8 112,4 

 

BILANS 

 

mln zł 2009 2010 2011P 2012P 2013P 2014P 

Aktywa 1 670,3 1 700,4 1 740,4 1 742,1 1 773,2 1 843,2 

Aktywa obrotowe 679,3 762,8 842,8 884,5 931,1 975,8 

Aktywa trwałe  991,0 937,6 897,6 857,6 842,2 867,4 

Pasywa 1 670,3 1 700,4 1 740,4 1 742,1 1 773,2 1 843,2 

Kapitał własny 929,0 959,1 1 043,2 1 115,4 1 194,8 1 279,1 

Zobowiązania, w tym: 741,3 741,3 697,3 626,7 578,4 564,1 

   - dług (zob. odsetkowe) 373,8 402,2 367,8 327,6 284,8 241,3 
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WYCENA METODĄ PORÓWNAWCZĄ 

Grupę porównawczą stanowią Spółki zajmujące się przetwórstwem metali. Bieżącą wartość jednej akcji Spółki ustalamy na poziomie 

5,05 zł.  W wycenie porównawczej Spółki Impexmetal nie zostały wprowadzone korekty związane z wartością posiadanych 

nieruchomości.  Posłużono się wskaźnikami EV/EBITDA oraz P/E. Wycenę oparto w 20%-ach o zrealizowane wyniki w 2010 roku 

oraz o prognozy na lata 2011-2012 (po 40% na każdy rok). 

 

mln zł 
KURS EV/EBITDA 10 

EV/EBITDA 
11P 

EV/EBITDA 
12P 

P/E 10 P/E 11P P/E 12P 

Alcoa Inc 16,45 10,9 6,7 6,3 23,2 12,0 10,6 

Grupa Kęty 103,50 8,3 7,2 6,7 12,9 12,8 11,3 

Norada Aluminium 15,10 8,4 4,9 4,5 13,1 9,4 8,6 

Norks Hydro 46,68 13,1 6,7 5,5 32,9 15,2 12,0 

Orzeł Biały 24,14 6,4 4,9 4,6 10,4 7,2 6,8 

ProfilGruppen AB 49,60 5,9 5,3 4,6 15,7 11,3 8,3 

Reliance Steel & Aluminum Co 55,09 10,4 7,1 5,9 21,1 12,3 9,7 

mediana  8,4 6,7 5,5 15,7 12,0 9,7 

Impexmetal 5,11 7,4 6,8 6,3 13,3 11,8 10,4 

MC Impexmetal     1 204 1 039 949 

EV Impexmetal  1 409 1 247 1 057    

Dług netto  220 240 196    

implikowana wartość kapitału 
własnego  1 189 1 007 861 1 204 1 039 949 

Waga wskaźnika  0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 

Wartość firmy na akcję  5,94 5,03 4,30 6,02 5,19 4,75 

Wycena  5,05       

        
 

Źródło: Bloomberg 
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OBJAŚNIENIE TERMINOLOGII FACHOWEJ 
W TEGO TYPU RAPORTACH, OPRACOWANIACH I REKOMENDACJACH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ NOBLE SECURITIES SA 

BV – wartość księgowa 
EV – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto 
EBIT – zysk operacyjny 
NOPLAT – zysk operacyjny pomniejszony o hipotetyczny podatek od tego zysku  
EBITDA – zysk operacyjny powiększony o amortyzację 
EPS – zysk netto przypadający na 1 akcję 
DPS – dywidenda przypadająca na 1 akcję 
P/E – stosunek ceny akcji do zysku netto przypadającego na 1 akcję 
P/EBIT – stosunek ceny akcji do zysku operacyjnego przypadającego na 1 akcję 
P/EBITDA – stosunek ceny akcji do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację przypadającą na 1 akcję 
P/BV – stosunek ceny akcji do wartości księgowej przypadającej na 1 akcję 
P/S– stosunek kapitalizacji spółki do przychodów spółki 
EV/EBIT – stosunek wyceny rynkowej spółki powiększonej o dług netto do zysku operacyjnego 
EV/EBITDA – stosunek wyceny rynkowej spółki powiększonej o dług netto do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację  
ROE – stopa zwrotu z kapitału własnego 
ROA – stopa zwrotu z aktywów 
WACC – średni ważony koszt kapitału  
FCFF – wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego i wierzycieli  
Beta – współczynnik uwzględniający zależność zmiany ceny akcji danej spółki od zmiany wartości indeksu 

PODSTAWOWE ZASADY WYDAWANIA REKOMENDACJI 

Rekomendacja wyraża wyłącznie wiedzę oraz poglądy autora rekomendacji według stanu na dzień jej sporządzenia. 

Podstawą do sporządzenia rekomendacji były wszelkie publicznie dostępne informacje znane autorowi rekomendacji do dnia jej sporządzenia.  

Przedstawione w rekomendacji prognozy oraz elementy ocenne, jak również zalecenia i sugestie zachowań inwestycyjnych, oparte są wyłącznie  
o analizę przeprowadzoną przez autora rekomendacji, bez uzgodnień z Emitentem ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które  
w przyszłości mogą okazać się nietrafne.  

NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie udzielają żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. 

Rekomendacja jest ważna do momentu osiągnięcia ceny docelowej wskazanej w treści rekomendacji, ale nie dłużej niż w okresie  
6 miesięcy od dnia jej udostępnienia Klientom NOBLE Securities SA. 

Rekomendacja, z uwagi na intencję NOBLE Securities SA co do wyszukiwania okazji inwestycyjnych dla swoich Klientów, ma charakter 
jednorazowy i NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie planują jej aktualizacji, przy czym jest możliwe, że rekomendacja zostanie 
zaktualizowana w przypadku osiągnięcia przez instrument finansowy ceny docelowej wskazanej w treści rekomendacji lub też w przypadku gdy 
NOBLE Securities SA zamieści w treści rekomendacji wzmiankę co do planowanej częstotliwości dokonywanych aktualizacji rekomendacji – w takim 
przypadku rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 12 miesięcy, chyba że wcześniej NOBLE Securities SA podejmie decyzję  
o zaniechaniu rekomendacji dotyczących danego emitenta lub danego instrumentu finansowego. 

Wskazanie kierunku rekomendacji jest wyznaczone oczekiwaną przez autora rekomendacji stopę zwrotu z inwestycji: 
• KUPUJ – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji wynosi więcej niż +20,00% 
• AKUMULUJ – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od +10,00% do +20,00%   
• TRZYMAJ – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od –10,00% do +10,00%  
• REDUKUJ – oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji zawiera się w przedziale od –20,00% do –10,00% 
• SPRZEDAJ – oczekiwana strata z inwestycji wynosi więcej niż 20,00%  

SILNE I SŁABE STRONY METOD WYCENY ZASTOSOWANYCH W REKOMENDACJI 

Metoda DCF – uważana jest za najbardziej właściwą metodologicznie technikę wyceny i polega na dyskontowaniu przepływów finansowych 
generowanych przez oceniany podmiot; jej wadą jest duża wrażliwość na zmiany założeń co do prognoz w przyjętym modelu. 

Metoda porównawcza – opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży, w której działa oceniany podmiot; metoda ta lepiej niż metoda 
DCF odzwierciedla bieżący stan rynku; do jej wad można zaliczyć dużą zmienność związaną z wahaniami cen i indeksów giełdowych (w przypadku 
porównywania do spółek giełdowych) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek. 

POWIĄZANIA I OKOLICZNOŚCI, KTÓRE  MOGŁYBY WPŁYNĄĆ NA OBIEKTYWIZM REKOMENDACJI 

NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie są związani umową z Emitentem i nie otrzymują wynagrodzenia od Emitenta. 

Wynagrodzenie autora rekomendacji nie jest uzależnione od wyników finansowych uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości 
inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych Emitenta, dokonywanych przez NOBLE Securities SA.  

Ponadto NOBLE Securities SA informuje, że: 
• Emitent nie jest akcjonariuszem NOBLE Securities SA,  
• autor rekomendacji nie posiada papierów wartościowych Emitenta ani papierów wartościowych lub udziałów jego spółek zależnych, jak również 

jakichkolwiek instrumentów finansowych powiązanych bezpośrednio z papierami wartościowymi Emitenta,  
• jest możliwe, że NOBLE Securities SA, jego akcjonariusze, podmioty powiązane z akcjonariuszami NOBLE Securities SA, członkowie władz lub inne 

osoby zatrudnione przez NOBLE Securities SA posiadają, mogą zamierzać zbywać lub nabywać papiery wartościowe Emitenta lub instrumenty 
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finansowe powiązane bezpośrednio z papierami wartościowymi Emitenta albo papiery wartościowe emitenta (emitentów) lub instrumenty 
finansowe powiązane bezpośrednio z papierami wartościowymi emitenta (emitentów) działającego (działających) w branży, w której działa 
Emitent. 

Jest możliwe, że NOBLE Securities SA ma lub będzie miał zamiar złożenia oferty świadczenia usług na rzecz Emitenta albo podmiotów wymienionych 
w rekomendacji. 

Zgodnie więc z wiedzą Zarządu NOBLE Securities SA oraz autora rekomendacji pomiędzy Emitentem a NOBLE Securities SA, osobami powiązanymi  
z NOBLE Securities SA oraz autorem rekomendacji nie występują inne niż wskazane w treści rekomendacji lub w zastrzeżeniach 
zamieszczonych pod treścią rekomendacji powiązania lub okoliczności w rozumieniu § 9-10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  
19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów  
lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715), które mogłyby wpłynąć na obiektywność rekomendacji. 

POZOSTAŁE INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA 

Rekomendacja jest materiałem sporządzonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie 
informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715).  

Rekomendujący zapewnia, że rekomendacja została przygotowana z należytą starannością i rzetelnością w oparciu o ogólnodostępne fakty 
i informacje uznane przez autora rekomendacji za wiarygodne, rzetelne i obiektywne, jednak NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie 
gwarantują, że są one w pełni dokładne i kompletne, w szczególności w przypadku gdyby informacje, na których oparto się przy sporządzaniu 
rekomendacji okazały się niedokładne, niekompletne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. 

NOBLE Securities SA ani autor rekomendacji nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie rekomendacji, 
ani za działania i szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie rekomendacji i informacji w niej zawartych. 
Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte w oparciu o treść rekomendacji ponoszą wyłącznie inwestorzy. 

Rekomendacja ani żaden z jej zapisów nie stanowi: 
• oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), 
• podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania, 
• publicznego proponowania nabycia instrumentów finansowych ani oferty publicznej instrumentów finansowych w rozumieniu art. 3 ustawy  

z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz  
o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 185, poz. 1439), 

• zaproszenia do subskrypcji lub zakupu papierów wartościowych Emitenta. 

Rekomendacja: 
• od dnia jej sporządzenia będzie mogła być udostępniana nieodpłatnie Klientom NOBLE Securities SA, 
• nie wcześniej niż tydzień i nie później niż 2 tygodnie od dnia udostępnienia rekomendacji Klientom NOBLE Securities SA zostanie upubliczniona 

poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej www.noblesecurities.pl, a ponadto NOBLE Securities SA nie wyklucza również przekazania  
do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów części, skrótu lub całości rekomendacji w tym samym terminie co umieszczenie na stronie 
internetowej www.noblesecurities.pl lub w późniejszym terminie, 

• jest przeznaczona do rozpowszechniania wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,  
• nie zawiera wszystkich informacji o Emitencie i nie umożliwia pełnej oceny Emitenta, w szczególności w zakresie sytuacji finansowej Emitenta, 

ponieważ do rekomendacji zostały wybrane tylko niektóre dane dotyczące Emitenta, 
• ma wyłącznie charakter informacyjny, więc nie jest możliwa kompleksowa ocena Emitenta na podstawie rekomendacji. 

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym w papiery wartościowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych m.in. z sytuacją 
makroekonomiczną kraju i na rynkach giełdowych, zmianami przepisów prawa i innych regulacji dotyczących działalności podmiotów 
gospodarczych. Wyeliminowanie ryzyk w inwestowaniu w instrumenty finansowe jest praktycznie niemożliwe.       

Inwestorzy korzystający z rekomendacji nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności 
niż wskazywane przez autora rekomendacji czy przez NOBLE Securities SA. 

UWAGI KOŃCOWE 

Dodatkowe informacje o NOBLE Securities SA i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe za pośrednictwem 
NOBLE Securities SA oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NOBLE Securities SA konfliktom interesów występujących w prowadzonej 
działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblesecurities.pl.   

Rozpowszechnianie lub powielanie rekomendacji (w całości lub w jakiejkolwiek części) bez pisemnej zgody NOBLE Securities SA jest zabronione.  

Nadzór nad NOBLE Securities SA w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 

 

 


