
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Graf č. 2: Vývoj ceny akcií Avon 

Products v roku 2013 

 

Graf č. 1: Vývoj ceny akcií Johnson 

& Johnson v roku 2013 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Vývoj ceny akcií Estee 

Lauder v roku 2013 

 

Výrobca parfumov konečne vstupuje na burzu  
 

Dňa 29.6.2012 oznámil manažment spoločnosti Coty 

Inc. záujem vstúpiť na newyorskú burzu pod označením 

COTY. Tento krok podnietili traja majoritní akcionári, 

aby získali kapitál na investície potrebné na ďalší rozvoj 

spoločnosti. Najväčší akcionár, spoločnosť JAB 

Holdings ponúkne 14 percent zo svojho podielu, 

Berkshire Partners a Rhone Capital 7 percent. 

V primárnom úpise budú ponúkať 57.1 milióna kusov 

akcií v cenovom rozmedzí od 16.50-18.50 amerických 

dolárov. Okrem toho budú mať upisovatelia možnosť 

v závislosti od dopytu ponúknuť  ďalších 8.6 milióna 

kusov. Vďaka tomu by sa malo spoločnosti podariť 

získať až 1.2 miliardy dolárov.  

 

Coty vykazuje čoraz lepšie čísla: 
 

Spoločnosť reportovala svoje hospodárske výsledky 31. 

marca za prvých 9 mesiacov ich fiškálneho roka. Tržby 

spoločnosti dosiahli úroveň 3.6 miliardy dolárov a jedná 

sa tak medziročne o viac ako 12 percentný nárast. Čistý 

zisk dosiahol úroveň 230 miliónov dolárov, čo 

predstavuje viac ako stopercentný nárast, nakoľko rok 

predtým spoločnosť ukončila prvý krát v strate. Celková 

hodnota spoločnosti sa po IPO zvýši na 8.47 miliardy 

dolárov. To je 11 násobne viac, ako je jej EBITDA.  
 

Definitívne rozhodnutie vstúpiť na burzu padlo na 12. 

júna 2013, keďže firma vďaka zvýšenej osobnej 

spotrebe domácností v USA dokáže generovať stabilné 

príjmy, vďaka čomu  sektor necyklickej spotreby opäť 

láka investorov. Na porovnanie, akcie konkurenčných 

výrobcov parfumov a kozmetiky Estee Lauder a Avon 

v tomto roku dokázali vzrásť o 19, respektíve 64 

percent.  
 

Hlavnými koordinátormi úpisu akcií spoločnosti Coty 

budú tradične najväčšie investičné banky Bank of 

America Merrill Lynch, J.P. Morgan a Morgan Stanley.  

Okrem nich sa do syndikátu zapoja ešte banky Barclays, 

Deutsche Bank a Wells Fargo Securities.  

 

Profil spoločnosti: 
 

Spoločnosť Coty bola založená už v roku 1904 a jej 

výrobky sa predávajú pod značkami ako Calvin Klein, 

Davidoff, či Chloe, spoluprácu s Coty podpísali aj 

Beyonce, či Heidi Klum. Spoločnosť vyrába 

a distribuuje nielen vône a parfumy, ale aj kozmetické 

a hygienické doplnky. Svoje výrobky ponúka vo 

veľkých obchodných domoch, u špecializovaných 

predajcov a duty free obchodoch na letiskách po celom 

svete.  
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Grafické informácie 

 

Tento materiál nie je a nesmie byť chápaný 

ako investičné odporúčanie, ale iba ako 

východisko pre ďalšie skúmanie 

prostredníctvom fundamentálnych metód 

oceňovania, ako i technickej analýzy vývoja 

ceny a objemov na burze. 

Upozornenie! Všetky obchody s cennými 

papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k 

stratám. Všetky informácie týkajúce sa 

pravidiel vypracúvania a šírenia investičných 

odporúčaní podľa §132e až § 132n zákona 

566/2001 o cenných papieroch nájdete na 

stránke www.capitalmarkets.sk/ID. Spo-

ločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je 

subjekt regulovaný Národnou bankou 

Slovenska. Zdroj informácií: Bloomberg  
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