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Dystrybutorzy IT – AB S.A. i ABC Data S.A. 
 

 

 

 

W minionym roku dystrybutorzy IT realizowali intensywny wzrost organiczny. Po wyłączeniu 

zdarzeń jednorazowych lepsze i bardziej stabilne rezultaty notowało AB S.A. ABC Data po 

rozczarowujących wynikach za II i III kwartał przedstawiła bardzo dobre wyniki finansowe za 

ostatni, kluczowy kwartał 2011 roku. W przypadku AB w IV kw. 2011 zmartwił spadek 

rentowności na rynku polskim, pozytywnie natomiast kontrybuował dalszy dynamiczny wzrost 

działalności w Czechach, która generuje większość EBIT Grupy. Zarówno w AB jak i ABC Dacie 

pozytywnie należy ocenić wzrost rotacji zapasów, skutkujący ograniczeniem zapotrzebowania na 

kapitał obrotowy. Jest to istotne dla umożliwienia realizowania dalszego wzrostu sprzedaży przy 

utrzymaniu poprawnej struktury finansowania aktywów. Zagrożenie dla wyników spółek 

upatrujemy w ryzyku spadku marży na dystrybucji sprzętu IT, który wynikać może ze wzmożonej 

konkurencji i/lub zmiany modelu sprzedaży. Uwzględniając wyższą dynamikę przyrostu 

przychodów na kluczowych rynkach w AB S.A., umowę dystrybucyjną z Apple oraz słabszy 

jednorazowy wpływ powodzi w Tajlandii na wyniki Grupy - lepiej oceniamy perspektywy tej 

Spółki na bieżący rok. 

 

 
 
 
W odniesieniu do wyników całorocznych ABC Data zwracamy uwagę na dwa istotne zdarzenia 
jednorazowe. Pierwsze dotyczy 9,1 mln zysku ze sprzedaży akcji Optimus S.A. (wykazane w przychodach 
finansowych), a drugi aktywacji znaków towarowych, których to amortyzacja będzie stanowić tarczę 
podatkową w okresach przyszłych. Na poziomie skonsolidowanym mniejszy podatek bieżący będzie 
zrównoważony odpisem aktywa z tytułu podatku odroczonego. Łącznie zdarzenia te zwiększyły zysk 
netto o 30,2 mln zł. Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych skonsolidowany zysk netto za miniony rok 
kalendarzowy wyniósł w Grupie ABC Data – 40,6 mln zł. Dla porównania zysk netto Grupy AB w roku 
kalendarzowym wyniósł ok. 48,5 mln zł.  
 
Rynek polski 
 
Rentowność brutto na sprzedaży na rynku polskim w AB w IV kw. 2011 r.  wyniosła jedynie 3,73% 
wobec 4,38% przed rokiem. W sprawozdaniu jednostkowym ABC Data częściowo wykazywana jest 
również wartość sprzedaży na rynki zagraniczne. Niemniej jednak na jego podstawie można przyjąć, że 
marża brutto na sprzedaży Spółki na rynku polskim była zbliżona do 6%. Tak duża różnica pomiędzy 
dystrybutorami wynika m.in. z innego mixu produktowego.  
Duży wpływ na tak dobry wynik ABC Data miała powódź w Tajlandii skutkująca realizacją 
ponadprzeciętnej marży na posiadanych na moment powodzi zapasach dysków twardych i powiązanych 
z nimi produktów. W przypadku AB S.A. w Polsce efekt ten był dużo słabszy. ABC Data nie ujawniła w 
jakim stopniu powódź mogła poprawić jej wynik. W połowie listopada AB podpisało umowę 
dystrybucyjną z producentem dysków twardych Seageta (Firma ta współpracuje z ABC Data od 
dłuższego czasu). Obecnie ceny dysków utrzymują się znacząco powyżej cen sprzed powodzi. Niemniej 
jednak AB i ABC Data będą realizować wyłącznie marżę dystrybutora (wzrosły ceny sprzedaży u 
producentów).  
 
Istotnym czynnikiem poprawiającym rentowność spółek jest rozwój marek własnych. W ocenie Zarządu 
ABC Data, wprowadzenie do sprzedaży materiałów eksploatacyjnych pod marką Colorovo (głównie 
tusze i atramenty do drukarek – zamienniki) było dużym sukcesem. Również AB jest zadowolone z 
efektów sprzedażowych marki własnej z tego samego segmentu - TB Print. Osobliwym przykładem 
istotności tego kanału sprzedaży jest rozwój marki Activ Jet (materiały eksploatacyjne) z Grupy Action. 
Logo tej marki znajduje się na koszulkach zawodników Legii Warszawa. 
 
Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych w AB S.A. zysk netto tej Spółki wyniósł 8 678 tys. zł, co oznacza 
wzrost o zaledwie 2,4% r/r przy 27,4% dynamice wzrostu przychodów. Skorygowany wynik w Polsce 
należy zatem ocenić raczej negatywnie. W kontekście przyszłych kwartałów ważnym czynnkiem będzie 
to czy AB poprawi  znacząco wyniki finansowe na rynku polskim w ujęciu kwotowym po wyłączeniu 
zdarzeń jednorazowych. Istotnym czynnikiem, który powinien pozytywnie wpływać na wielkość 
przychodów i zysku AB jest podpisana umowa dystrybucyjna z Apple.  
 
 
 
 

 

AB S.A.  

AKUMULUJ 
poprzednio akumuluj-cena docelowa 27,35  
PLN z dnia14.10.2010 r. 

Cena bieżąca 22,00 PLN 

Cena docelowa 25,60 PLN 

Potencjał zmiany kursu      +16,4% 

Kapitalizacja   356 mln PLN 

PROFIL SPÓŁKI: 

AB jest dystrybutorem sprzętu 

komputerowego na terenie Polski, Czech 

i Słowacji. W ofercie handlowej Spółki 

znajduje się ponad 25 tys. produktów 

pochodzących od ponad 300 producentów.  

 
ABC Data S.A. 

REDUKUJ 
Pierwsza rekomendacja 

Cena bieżąca 2,86 PLN 

Cena docelowa 2,37 PLN 

Potencjał zmiany kursu -17,1% 

Kapitalizacja   354 mln PLN 

PROFIL SPÓŁKI: 

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu 

komputerowego na terenie Polski, Czech, 

Słowacji, Rumuni oraz republik 

nadbałtyckich. W ofercie handlowej 

Spółki znajduje się 52 tys. produktów (w 

tym 26 tys. na magazynie) od ponad 300 

dostawców.  
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+48 22 427 47 91 
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Poniższa tabela przedstawia szacunkową wartość sprzedaży zewnętrznej sprzętu IT na rynku polskim zrealizowanej przez trzech czołowych 
dystrybutorów IT na przestrzeni ostatnich lat. 
 

w mln zł 2007 2008 2009 2010 2011 

ABC Data S.A. 2 217 2 236 1 900 2 214 2 363 

zmiana r/r  0,8% -15,0% 16,5% 6,7% 

AB S.A. 1 521 1 661 1 474 1 847 2 397 

zmiana r/r  9,2% -11,3% 25,3% 29,8% 

Action S.A. 2 001 2 306 1 711 1 807 2 072 

zmiana r/r  15,3% -25,8% 5,6% 14,7% 

Suma 5 739 6 203 5 085 5 868 6 832 

zmiana łącznie r/r  8,1% -18,0% 15,4% 16,4% 

zmiana PKB w ujęciu nominalnym  8,4% 5,3% 5,3% 7,6% 

zmiana PKB w ujęciu realnym  5,1% 1,1% 3,8% 4,3% 

 
Źródło: wyliczenia własne, Spółki, GUS. Dla Spółki Action dane szacunkowe (kilka lat temu kwartały raportów okresowych nie pokrywały się z 
kwartałami kalendarzowymi).  
 
Warto zwrócić uwagę, iż załamanie sprzedaży w 2009 r. nie wynikało wyłącznie ze spadku popytu, lecz również z priorytetu jaki nadano 
ograniczeniu zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Spółki maksymalizowały bezpieczeństwo finansowe przy niepewnym otoczeniu rynkowym. 
Obecny udział rynkowy trzech wymienionych Spółek na rynku dystrybucji IT w Polsce należy szacować nawet na 70%. Firmy te rosły w ostatnich 
latach również kosztem słabszej, zarówno pod względem kapitałowym, jak i jakości zarządzania konkurencji. Analiza wartości sprzedaży na rynku 
polskim wskazuje na bardzo dynamiczny wzrost udziałów rynkowych AB S.A. W 2011 zrównała się ona pod względem przychodów z wieloletnim 
liderem – ABC Data. Przyczyn stosunkowo niskiego wzrostu sprzedaży w 2008 roku w relacji do lat 2010-2011 należy doszukiwać się w sezonowości 
– największa sprzedaż realizowana jest zwyczajowo w czwartym kwartale każdego roku. W ostatnich miesiącach  2008 roku obserwowano już 
znamiona spowolnienia oraz znaczącego pogorszenia nastrojów w Polsce po upadku Lehman Brothers. 

 
 
Źródło: wyliczenia własne, GUS, dla części danych statystycznych za 2011 r. szacunki NS  
 
Obserwując relację pomiędzy poziomem przychodów trzech liderów rynkowych, a wartością PKB w ujęciu realnym, należy zwrócić uwagę na wysoką 
zmienność wydatków osób fizycznych i firm na sprzęt IT. Obecnie w dalszym ciągu stosunek przychodów ze sprzedaży sprzętu IT na rynku polskim 
do nominalnego PKB jest niższy niż w latach 2007-2008. Po załamaniu w 2009 roku, obserwowano szybszy od dynamiki nominalnego PKB wzrost 
wydatków na IT w latach 2010-2011. Dynamika sprzedaży ostatnich dwóch lat oraz prognozy nieco niższego realnego tempa wzrostu PKB w 2012 
roku wskazują, że w bieżącym roku można oczekiwać dynamiki wzrostu sprzedaży na rynku polskim na poziomie 8-15%. 
 
Interpretacja wykresu wskazuje, że dynamika wzrostu wydatków na IT jest uzależniona od dynamiki wzrostu PKB. Co istotne, wydatki na IT cechują 
się większym wzrostem niż PKB zarówno w ujęciu realnym jak i nominalnym w okresach prosperity. Jeżeli PKB spada poniżej PKB równowagi 
(znaczące spowolnienie) wydatki na sprzęt IT podlegają wyraźnemu ograniczeniu. Tym samym wydatki na sprzęt IT podlegają podobnym 
fluktuacjom jak wartość produkcji sprzedanej przemysłu w zakresie dóbr inwestycyjnych. Zależności te przedstawiono na wykresie powyżej.  
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Kapitał obrotowy/Zadłużenie 
 
 
Obu Spółkom udało się w minionym półroczu znacząco ograniczyć stopień zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. W odniesieniu do poziomu z dnia 
31.12.2010 r. nastąpił wzrost poziomu kapitału obrotowego w Grupie ABC Data jedynie o 3,6% przy 21% wzroście obrotów w IV kwartale r/r. Z kolei 
w Grupie AB kapitał obrotowy wzrósł o 1,5% przy 23,6%-owej dynamice sprzedaży. W obu spółkach źródłem poprawy był znaczący wzrost 
wskaźnika rotacji zapasów. Lepsza polityka w tym zakresie ogranicza zapotrzebowanie na finansowanie dłużne i przyczynia się do obniżenia 
kosztów odsetkowych oraz poprawy struktury bilansu. 
 
Segment dystrybucji IT w Polsce należy do branż wzrostowych. By sprostać zwiększeniu poziomu sprzedaży i co z tym związane sukcesywnie 
podnosić poziom kapitału obrotowego, AB i ABC Data decydowały się głównie reinwestować zyski. W ostatnich latach dywidendy były niewypłacane 
lub ich stopa była niewielka (z zastrzeżeniem 10 mln zł dywidendy w ABC Data z zysku za rok obrotowy 2008 r.). W naszej ocenie wzrost stopy 
dywidend w niedalekiej przyszłości mógłby poprawić wycenę Spółek i postrzeganie przez inwestorów finansowych. 
 
Średni ważony koszt finasowania bankowego jaki ponosiła Grupa AB to ok. 5%. Tak niewielka wartość wynika z niskich marż kredytowych oraz 
niższego od polskiego odpowiednika poziomu stóp Pribor w Czechach. W minionym półroczu Grupa w znacznie większym stopniu zaczęła korzystać 
z usług faktoringu, który istotnie wpłynął na wartość kosztów odsetkowych (1,8 mln). Ze względu na wzrost stóp procentowych i skalę finansowania 
się faktoringiem podnosimy koszt kapitału obcego dla Spółki w wycenie do 6%. W Grupie AB S.A. w roku kalendarzowym 2011 koszty finansowe 
natury odsetkowej wyniosły 15,2 mln zł przy średnio wyższym poziomie kapitału obrotowego, i co za tym idzie zadłużenia niż w ABC Dacie. W 
odniesieniu do I półrocza roku obrotowego 2011/2012 wysoki poziom łącznych kosztów finansowych w AB S.A. (17,7 mln zł) wynikał z wysokiego 
salda różnic kursowych (minus 8,5 mln zł). Część zastosowanych przez czeskie ATC instrumentów finansowych nie spełniło wymogów 
rachunkowości zabezpieczeń. Niepokojąco wygląda wysoki poziom kosztów finansowych w Grupie ABC Data. Po 12 miesiącach saldo kosztów 
finansowych wyniosło 16,9 mln zł, z tego ok. 14,9 mln zł miało charakter stricte odsetkowy. Grupa ABC Data od dłuższego czasu stosuje 
rachunkowość zabezpieczeń, stąd wpływ różnic kursowych na saldo kursowe jest znikomy. Negatywnie na saldo finansowe wpłynęła konsolidacja 
Scop Computers. Rumuńska spółka poniosła znaczące koszty finansowe (4,2 mln zł) przy relatywnie niewielkim poziomie sprzedaży i aktywów na tle 
Grupy. Koszt kapitału obcego dla ABC Data w modelu DCF ustalamy na 6,4%.  
 
Rynki zagraniczne 
 
Obie Grupy aktywne są na rynkach zagranicznych. AB obecne jest na rynku czeskim i słowackim poprzez zależne ATC Holding. W minionym półroczu 
sprzedaż na rynku czeskim odpowiadała za 54,7% zysku brutto Grupy AB. W ubiegłym roku ATC Holding wyprzedziło eD System i zajęło pozycję 
lidera dystrybucji IT w Czechach. Co istotne na rynku o wiele mniej wzrostowym niż polski ATC odnotowało wzrost o 11,5% r/r, a w samym IV 
kwartale wzrost o 15,6% w koronach czeskich. Ze względu na deprecjację złotówki wzrost w ostatnim kwartale wyniósł 25% w ujęciu złotowym. 
Obserwowane obecnie umocnienie złotówki względem korony czeskiej będzie miało negatywny wpływ na wartość skonsolidowanych wyników 
Grupy AB, które są przeliczane na PLN. W przeciwieństwie do działalności na rynku polskim AB, ATC Holding utrzymuje wysoki poziom rentowności 
brutto na sprzedaży i marży EBITDA. 
 
ABC Data po przejęciu Scop Computers obecna jest już na rynkach: polskim, litewskim, łotewskim, estońskim, czeskim, słowackim oraz rumuńskim. 
Należy przy tym podkreślić, że 75% sprzedaży realizowane jest w Polsce, natomiast 11% w Czechach, a 10% w Rumunii. W przyszłości planowane 
jest wejście na rynki bułgarski i węgierski. Tym samym ABC Data będzie dystrybutorem, który działa na całym obszarze państw Europy Środkowo-
Wschodniej. W odniesieniu do wyników finansowych rozczarowujące okazały się być rezultaty przejętego w listopadzie 2010 r. Scop Computers. W 
2011 r. zysk netto rumuńskiej firmy zamknął się kwotą 4 mln zł podczas gdy w 2010 spółka zanotowała niespełna 8 mln zysku netto (szacunki NS w 
oparciu o publiczne dane, dokładne dane nie były publikowane). Rozczarowanie inwestorów mogłoby być tym większe, że w momencie akwizycji 
ABC Data wskazywała na możliwość uzyskania synergii, które miałyby przynieść wymierne efekty ekonomiczne. Z drugiej strony gorsze wyniki 
rumuńskiej firmy mogą skutkować niższą ceną przejęcia pozostałych 49% akcji.  
 
Prognozy finansowe 
 
Dzięki wdrożeniu w Grupie AB z dniem 01.07.2011 r. rachunkowości zabezpieczeń, marża brutto na sprzedaży oraz saldo finansowe będą podlegać 
mniejszym fluktuacjom. W prognozach obniżamy wielkość marży brutto na sprzedaży względem obecnie realizowanej. W dłuższym terminie w 
okresie prognozy przyjmujemy poziom marży brutto na sprzedaży na pozimie 6,3% dla ABC Daty oraz 5,1% dla AB S.A.. Zakładamy, że najbliższe dwa 
lata przyniosą dalszą wysoką dynamikę przychodów. Pozytywnie na wyniki i wycenę Spółek mogłoby wpłynąć obniżenie stóp procentowych. Z jednej 
strony miałoby to wpływ na niższe obciążenia odsetkowe, a z drugiej wpłynęłoby na spadek kosztu kapitału własnego. W odniesieniu do kluczowych 
ryzyk, które mogą mieć miejsce w 2012 r. należy wskazać potencjał spadku marży na dystrybucji sprzętu IT, który może wynikać ze wzmożonej 
konkurencji i/lub zmiany modelu sprzedaży. Ten ostatni czynnik może objawiać się przejściem z tradycyjnej dystrybucji na usługę „platformy 
logistycznej”, w której to dystrybutorzy kosztem niższej marży przestają być obarczeni ryzykiem braku możliwości sprzedaży towaru i kosztami 
finansowania zapasów.  
 

Notowania akcji 

 

W ostatnich dniach obserwowany był znaczący wzrost notowań ABC Data. Spółka zachowywała się powyżej rynku. Jednocześnie notowania AB od 
początku lutego pozostawały w trendzie horyzontalnym. W efekcie obaj dystrybutorzy zrównali się pod względem kapitalizacji, co jest bezpośrednią 
przesłanką relatywnie lepszej oceny perspektyw notowań dla AB S.A. w dłuższym okresie w oparciu o wycenę fundamentalną. Od początku roku 
mediana (pozwala na eliminowanie wpływu umówionych transakcji o dużym wolumenie) wartości obrotów na akcjach ABC Data (ok. 128 tys. zł) 
była niemal czterokrotnie wyższa od mediany obrotów na akcjach AB S.A. Wyższa płynność notowań ABC Data w porównaniu z AB mogła wynikać z 
większego zainteresowania inwestorów indywidualnych spółką (niespełna 10-krotnie niższa wartość 1 akcji – krok notowań o 1 grosz oznacza 
relatywnie większą procentową zmianę kursu), większej zmienności notowań akcji ABC Data oraz niskiego udziału inwestorów indywidualnych we 
free float w relacji do udziału inwestorów finansowych w AB S.A. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że wycena rynkowa akcji ABC Data na koniec 
kwartału ma przełożenie na zyski wykazywane przez MCI Management (główny akcjonariusz). W minonych trzech kwartałach kurs zamknięcia 
notowań akcji ABC Data na koniec kwartału był przeciętnie o 6,6% wyższy od średniego kursu zamknięcia z 10 poprzedzających i 10 następujących 
sesji po ostatniej sesji kwartału. 
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WYCENA akcji AB S.A. 

 

Akcje Spółki wyceniliśmy przy zastosowaniu metody DCF oraz metody porównawczej. Obu metodom przypisano równą wagę. Wyznaczona 6-cio 

miesięczna cena docelowa wynosi 25,60 zł/akcję 

 

 Udział Cena 

Wycena metodą DCF 50% 25,72 

Wycena metodą porównawczą 50% 22,91 

Cena wynikowa  24,29 

Cena docelowa  25,60 

 

 

WYCENA METODĄ DCF akcji AB S.A. 

 ZAŁOŻENIA DO MODELU: 

 Zakładamy 30% stopę dywidendy. 

 Parametr beta na poziomie 1,1. 

 Wartość przepływów pieniężnych dyskontujemy na  koniec marca 2012 r. 

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

 Stopa wzrostu FCFF po okresie prognozy 2%. 

 Efektywna stopa podatkowa w dłuższym terminie wysokości 19%.   

 W modelu zakładamy realizację budowy nowego centrum logistycznego na działce zakupionej w Magnicach pod Wrocławiem. 

Prawdopodobieństwo realizacji projektu szacujemy na 75%. Nakłady inwestycyjne założono w kwocie pomniejszonej o dotacje unijne. 

Zakładamy sprzedaż obecnie użytkowanych nieruchomości po zakończeniu budowy i przeniesieniu towarów latem 2014 roku. Podwyższona 

amortyzacja będzie mieć negatywny wpływ na marżę brutto, szczególnie do 5 lat po zakończeniu inwestycji. 

 Przyjmujemy poziom długu netto na dzień 31.12.2011 r. (ze względu na bardzo duży wpływ sezonowości w dystrybucji IT dla zachowania 

współmierności wycen AB i ABC Data przyjęto poziom długu netto dla obu Spółek na dzień 31.12.2011 r.). 

 

 

MODEL DCF 

mln zł 2011/12P 2012/13P 2013/14P 2014/15P 2015/16P 2016/17P 2017/18P 2018/19P 2019/20P >2019/20P 

Przychody ze sprzedaży 4 275 4 659 4 939 5 161 5 368 5 555 5 722 5 865 6 012  

zmiana 20,0% 9,0% 6,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,5%  

Zysk brutto ze 
sprzedaży 222,3 239,0 251,9 263,2 273,7 283,3 291,8 299,1 306,6  

EBIT 76,8 81,1 84,7 81,7 85,9 89,8 93,2 96,2 104,7  

marża EBIT 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,7%  

NOPLAT 62,2 65,7 68,6 66,2 69,6 72,7 75,5 77,9 84,8  

Amortyzacja 8,5 8,5 8,0 15,6 15,2 15,2 15,2 15,2 8,4  

Nakłady Inwestycyjne 9,2 19,2 48,8 -21,4 8,0 8,0 8,0 8,0 8,4  

Kapitał obrotowy -21,0 -47,7 -34,7 -27,6 -25,6 -23,3 -20,7 -17,7 -18,2  

FCFF 40,5 7,3 -6,9 75,6 51,2 56,6 62,0 67,3 66,6  

Stopa wolna od ryzyka 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%  
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Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%  

Beta 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

koszt kapitału własnego 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 

Koszt kapitału obcego 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 

Efektywna stopa 
podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 

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

Dług netto/EV 33% 33% 32% 31% 30% 26% 26% 26% 26% 26% 

WACC 9,0% 9,0% 9,1% 9,1% 9,2% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 9,4% 

Współczynnik dyskonta 0,97 0,89 0,82 0,75 0,68 0,62 0,57 0,52 0,47 0,47 

wartość bieżąca FCFF 39,4 6,5 -5,6 56,5 35,0 35,0 35,1 34,8 31,5  

  

 

Zdyskontowana wartość FCF w okresie prognozy 236,8 

Wzrost FCF po okresie prognozy 2,0% 

Wartość rezydualna 917,8 

Zdyskontowana wartość rezydualna 434,0 

Wartość firmy (EV) 670,8 

Dług netto 254,4 

Wartość kapitałów własnych 416,4 

liczba akcji (mln) 16,2 

Wartość firmy na akcję 25,72 

6-cio miesięczny koszt kapitału własnego 5,4% 

Cena docelowa 27,10 

 
 
 
 
 
Metodą DCF wyceniamy jedną akcję Spółki na 27,10 zł. Poniżej prezentujemy analizę wrażliwości wyceny w zależności od parametrów przyjętych do 
wyliczenia wartości rezydualnej. 
 

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI 

                     Rezydualna stopa wzrostu FCF  

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

WACC – 1,00% 26,82 29,00 31,51 34,45 37,94 

WACC – 0,50% 25,05 26,96 29,15 31,67 34,63 

WACC 23,50 25,18 27,10 29,30 31,83 

WACC + 0,5% 22,11 23,62 25,31 27,24 29,44 

WACC + 1% 20,88 22,23 23,74 25,44 27,38 
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RACHUNEK WYNIKÓW 

 

mln zł 2009/10 2010/11 2011/12P 2012/13P 2013/14P 

Przychody ze sprzedaży 2 882,1 3 562,2 4 274,6 4 659,3 4 938,9 

Zysk brutto na sprzedaży 171,5 194,9 222,3 239,0 251,9 

marża brutto na sprzedaży 6,0% 5,5% 5,2% 5,1% 5,1% 

Koszty sprzedaży 75,1 80,0 97,0 105,7 112,1 

Koszty zarządu 24,5 27,5 33,0 36,0 38,2 

Saldo PDO -13,6 -25,9 -15,4 -16,2 -17,0 

EBIT 58,3 61,4 76,8 81,1 84,7 

marża EBIT 2,0% 1,7% 1,8% 1,7% 1,7% 

Saldo na działalności finansowej -12,9 +2,6 -15,1 -15,7 -16,6 

Zysk przed opodatkowaniem 45,4 70,0 61,7 65,4 68,1 

Podatek dochodowy 10,2 11,3 11,7 12,4 12,9 

Akcjonariusze mniejszościowi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zysk netto 35,1 52,7 50,0 53,0 55,1 

marża netto 1,2% 1,5% 1,2% 1,1% 1,1% 

 

BILANS 

 

mln zł 2009/10 2010/11 2011/12P 2012/13P 2013/14P 

AKTYWA 788,1 909,8 1 001,9 1 060,9 1 136,5 

Aktywa Obrotowe 631,1 743,1 832,3 877,2 908,8 

Aktywa Trwałe  157,1 166,7 169,7 183,7 227,7 

PASYWA 788,1 909,8 1 001,9 1 060,9 1 136,5 

Kapitał Własny 283,0 333,6 383,6 420,7 459,3 

Zobowiązania 505,1 576,2 618,3 640,2 677,2 

     dług (zob. odsetkowe) 141,5 175,8 188,6 195,3 206,5 

 

WYCENA akcji ABC Data S.A. 

 

Akcje Spółki wyceniliśmy przy zastosowaniu metody DCF oraz metody porównawczej. Obu metodom przypisano równą wagę. Wyznaczona 6-cio 

miesięczna cena docelowa wynosi 2,37 zł/akcję 

 

 Udział Cena 

Wycena metodą DCF 50% 2,42 

Wycena metodą porównawczą 50% 2,08 

Cena wynikowa  2,25 

Cena docelowa  2,37 
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WYCENA METODĄ DCF akcji ABC Data S.A. 

 ZAŁOŻENIA DO MODELU: 

 Zakładamy 30% stopę dywidendy. 

 Parametr beta na poziomie 1,1. 

 Wartość przepływów pieniężnych dyskontujemy na  koniec marca 2012 r. 

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

 Stopa wzrostu FCFF po okresie prognozy 2%. 

 Efektywna stopa podatkowa w dłuższym terminie w wysokości 19%.   

 Przyjmujemy poziom długu netto na dzień 31.12.2011 r. (ze względu na bardzo duży wpływ sezonowości w dystrybucji IT dla zachowania 

współmierności wycen AB i ABC Data przyjęto poziom długu netto dla obu Spółek na dzień 31.12.2011 r.). 

 Nie uwzględniamy potencjalnych nakładów finansowych na zakup pozostałych udziałów w Scop Computers. 

 Skorygowana liczba akcji uwzględnia 2,87 mln akcji objętych za warranty subskrybcyjne przez Bre Bank (za 1 zł/akcję) i 1,1 mln nabytych akcji 

własnych według raportu z dnia 14 lutego 2012 r. 

  

 

MODEL DCF 

mln zł 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P >2020P 

Przychody ze sprzedaży 3 664 3 920 4 116 4 302 4 474 4 630 4 769 4 889 5 011  

zmiana 12,0% 7,0% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,5%  

Zysk brutto ze sprzedaży 233,4 248,6 259,3 271,0 281,8 291,7 300,5 308,0 315,7  

EBIT 65,4 68,7 70,4 72,7 75,6 78,2 80,5 82,5 84,5  

marża EBIT 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%  

NOPLAT 53,0 55,7 57,1 58,9 61,2 63,3 65,2 66,8 68,5  

Amortyzacja 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8  

Nakłady Inwestycyjne 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8  

Kapitał obrotowy -51,0 -33,3 -25,5 -24,1 -22,4 -20,4 -18,1 -15,5 -15,9  

FCFF 1,9 22,3 31,6 34,8 38,8 43,0 47,2 51,3 52,6  

Stopa wolna od ryzyka 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%  

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

Beta 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

koszt kapitału własnego 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 11,0% 

Koszt kapitału obcego 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 

Efektywna stopa 
podatkowa 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 19,0% 

Koszt długu po 
opodatkowaniu 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 5,2% 

Dług netto/EV 41% 40% 38% 34% 29% 26% 26% 26% 26% 26% 

WACC 8,6% 8,7% 8,8% 9,0% 9,3% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 

Współczynnik dyskonta 0,94 0,86 0,79 0,72 0,66 0,59 0,54 0,50 0,45 0,45 

wartość bieżąca FCFF 1,8 19,3 25,1 25,2 25,4 25,5 25,6 25,4 23,8  
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Zdyskontowana wartość FCF w okresie prognozy 197,1 

Wzrost FCF po okresie prognozy 2,0% 

Wartość rezydualna 716,3 

Zdyskontowana wartość rezydualna 324,1 

Wartość firmy (EV) 521,1 

Dług netto 221,3 

Wartość kapitałów własnych 299,8 

Skorygowana liczba akcji (mln) 123,7 

Wartość firmy na akcję 2,42 

6-cio miesięczny koszt kapitału własnego 5,4% 

Cena docelowa 2,55 

 
 
Metodą DCF wyceniamy jedną akcję Spółki na 2,55 zł. Poniżej prezentujemy analizę wrażliwości wyceny w zależności od parametrów przyjętych do 
wyliczenia wartości rezydualnej. 
 

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI 

                     Rezydualna stopa wzrostu FCF  

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

WACC – 1,00% 2,53 2,74 2,98 3,26 3,60 

WACC – 0,50% 2,36 2,54 2,75 2,99 3,28 

WACC 2,20 2,37 2,55 2,77 3,01 

WACC + 0,5% 2,07 2,22 2,38 2,57 2,78 

WACC + 1% 1,95 2,08 2,23 2,39 2,58 

 

RACHUNEK WYNIKÓW 

 

mln zł 2010 2011 2012P 2013P 2014P 

Przychody ze sprzedaży 2 730,3 3 271,4 3 664,0 3 920,5 4 116,5 

Zysk brutto na sprzedaży 172,4 217,4 233,4 248,6 259,3 

marża brutto na sprzedaży 6,3% 6,6% 6,4% 6,3% 6,3% 

Koszty sprzedaży 101,8 129,6 142,5 152,5 160,1 

Koszty zarządu 20,7 24,3 26,5 28,4 29,8 

Saldo PDO 3,1 2,6 1,0 1,0 1,0 

EBIT 53,0 66,1 65,4 68,7 70,4 

marża EBIT 2,0% 1,8% 1,8% 1,8% 1,7% 

Saldo na działalności finansowej -4,5 -7,4 -16,5 -17,0 -17,3 

Zysk przed opodatkowaniem 48,6 58,7 48,9 51,7 53,2 

Podatek dochodowy -12,2 9,2 9,3 9,8 10,1 

Akcjonariusze mniejszościowi 0 2,0 2,5 2,5 2,5 

Zysk netto 39,3 70,9 37,1 39,3 40,6 

marża netto 1,4% 2,2% 1,0% 1,0% 1,0% 
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BILANS 

 

mln zł 2010 2011 2012P 2013P 2014P 

AKTYWA 923,2 1021,3 1 100,7 1 152,9 1 192,5 

Aktywa Obrotowe 840,9 909,1 985,5 1 033,8 1 069,9 

Aktywa Trwałe  82,4 112,2 115,2 119,2 122,6 

PASYWA 923,2 1021,3 1 100,7 1 152,9 1 192,5 

Kapitał Własny 216,7 312,3 337,9 365,0 392,9 

Zobowiązania 706,5 709,0 762,8 788,0 799,6 

     dług (zob. odsetkowe) 277,5 230,5 244,1 252,2 255,9 

 

WYCENA METODĄ PORÓWNAWCZĄ 

Grupę porównawczą stanowią dystrybutorzy IT. Ze względu na przesunięty o 6 miesięcy rok obrotowy  w spółkach AVNET oraz AB do wskaźników 

na rok 2012 w 50%-ach oparto się o wyniki za rok obrotowy 2011/12 oraz w 50%-ach o prognozę na rok 2012/13. Analogicznie postąpiono z 

prognozą na 2013 rok. Posłużono się wskaźnikami P/E oraz EV/EBITDA. Zdecydowaliśmy się przypisać wyższą wagę wycenie według wskaźnika P/E 

(60%) i niższą dla EV/EBITDA (40%). Do wyceny Spółek przyjęto odpowiednio prognozę długu netto na koniec 2012 i 2013 roku. Bieżąca wartość 

jednej akcji AB S.A została ustalona na poziomie 22,91 zł, natomiast wycena 1 akcji ABC Data wyniosła 2,08 zł. 

 

mln zł EV/EBITDA 11/12P EV/EBITDA12/13P  EV/EBITDA 13/14P P/E 11/12P P/E 12/13P P/E 13/14P 

AVNET  5,9 5,6 5,2 8,8 8,0 7,3 

AB SA 6,9 6,6 6,4 7,1 6,7 6,5 

Wycena akcji AB S.A. 

 

mln zł Kraj EV/EBITDA 12P EV/EBITDA 13P P/E 12P P/E 13P 

AVNET* USA 5,7 5,4 8,4 7,6 

ESPRINET Włochy 3,8 3,6 8,1 7,5 

ELECTROCOMPONENTS Wielka Brytania 8,5 7,8 13,7 12,4 

ARROW ELECTRONICS USA 6,1 5,7 8,4 7,7 

WINCOR NIXDORF  Niemcy 12,6 11,4 7,1 6,6 

SYNEX CORPORATION USA 6,4 5,9 10,1 9,3 

TECH DATA  USA 4,4 4,1 9,6 8,8 

ASBIS Cypr 2,3 2,2 8,5 7,7 

ABC DATA Polska 8,4 8,2 9,6 9,1 

Mediana  6,1 5,7 8,5 7,7 

EV AB  555,9 538,4 438,3 416,3 

dług netto  258,9 263,5   

Implikowana wartość kapitału własnego  297,1 274,9 438,3 416,3 

na 1 akcję  18,4 17,0 27,1 25,7 

Waga  0,2 0,2 0,3 0,3 

Wycena 22,91     
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Wycena akcji ABC Data S.A. 

 

mln zł Kraj EV/EBITDA 12P EV/EBITDA 13P P/E 12P P/E 13P 

AVNET* USA 5,7 5,4 8,4 7,6 

ESPRINET Włochy 3,8 3,6 8,1 7,5 

ELEKTROCOMPONENTS Wielka Brytania 8,5 7,8 13,7 12,4 

ARROW ELEKTRONICS USA 6,1 5,7 8,4 7,7 

WINCOR NIXDORF  Niemcy 12,6 11,4 7,1 6,6 

SYNEX CORPORATION USA 6,4 5,9 10,1 9,3 

TECH DATA  USA 4,4 4,1 9,6 8,8 

ASBIS Cypr 2,3 2,2 8,5 7,7 

AB* Polska 6,7 6,5 6,9 6,6 

Mediana  6,1 5,7 8,4 7,7 

EV ABC Data  428,1 416,8 312,6 302,2 

dług netto  235,0 242,9 0,0 0,0 

Implikowana wartość kapitału własnego  193,1 173,9 312,6 302,2 

na 1 akcję  1,56 1,41 2,53 2,44 

Waga  0,2 0,2 0,3 0,3 

Wycena 2,08     

      

Źródło: prognozy NOBLE Securities, Bloomberg  

* skorygowane  
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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 
MC/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 oraz Klientom Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, będącego 
agentem firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: 
Dz.U. 2010, Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.). 
 

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%  
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie wskazanego kierunku zalecenia od bezwzględnej oczekiwanej stopy zwrotu 

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 

Autor rekomendacji nie jest związany umową z Emitentem i nie otrzymuje 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,  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kapita%C5%82_w%C5%82asny
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 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, w tym w szczególności osoby mające dostęp do rekomendacji przed jej upublicznieniem, posiadają, 
mogą zamierzać zbywać lub nabywać papiery wartościowe Emitenta lub instrumenty 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 innych niż wyżej wskazane 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 z późn. zm.), 

 zaproszenia do subskrypcji lub zakupu papierów wartościowych Emitenta. 

Rekomendacja: 
 od dnia jej sporządzenia będzie mogła być udostępniana nieodpłatnie Klientom NOBLE Securities SA oraz Klientom Getin Noble Bank SA z siedzibą 

w Warszawie, będącego agentem firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi 
(tekst jednolity: Dz.U. 2010, Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.), 

 nie wcześniej niż tydzień i nie później niż 2 tygodnie od dnia udostępnienia rekomendacji Klientom NOBLE Securities SA oraz Klientom Getin 
Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, będącego agentem firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.  o obrocie 
instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. 2010, Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) 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. 

Rekomendacja może być rozpowszechniania przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, będący agentem firmy inwestycyjnej w rozumieniu 
art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. 2010, Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.). 

Nadzór nad działalnością Getin Noble Bank SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 

Jest to pierwsza  rekomendacja dla ABC Data SA sporządzona przez NOBLE Securities SA. 
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Jest to trzecia rekomendacja dla AB SA sporządzona przez NOBLE Securities SA. Poprzednio: rekomendacja Kupuj – cena docelowa 27,35 zł wydana z 

dnia 14 października 2010 r. oraz rekomendacja Akumuluj – cena docelowa 29,05 zł z dnia 8 marca 2011 r. 

 


