
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Graf č. 2: Vývoj ceny akcií Molson 

Coors v roku 2014 

 

Graf č. 1: Vývoj ceny akcií 

Anheuser Busch v roku 2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Vývoj ceny akcií Heineken 

v roku 2014 

 

Oživenie pražskej burzy 
 

Spoločnosť Pivovary Lobkowicz ohlásila svoj zámer 

vstúpiť na Burzu cenných papierov Praha. Primárny úpis 

by sa mal uskutočniť 22. mája, pričom samotné 

obchodovanie s akciami spoločnosti sa začne 28. mája.    

Zámer pivovaru vstúpiť na burzu bol avizovaný už 

v januári, no tak ako je zvykom napríklad v USA, aj tu 

manažment spoločnosti čakal na priaznivé trhové 

podmienky. Spoločnosť v apríli oznámila, že primárny 

úpis by chcela ukončiť najneskôr na konci druhého 

kvartálu, no situácia na trhu sa zlepšila natoľko, že už 

nechce čakať.  
 

Prečo je úpis zaujímavý? 
 

Lobkowicz v rámci IPO ponúkne 2.3 milióna nových a 3.4 

milióna už existujúcich akcií, čo predstavuje asi 40 

percentný podiel spoločnosti. Objem úpisu by sa mal 

vyšplhať až na úroveň 1 miliardy českých korún, pričom 

samotná spoločnosť by mohla získať okolo 400 miliónov 

korún. Celková hodnota firma Dôležité je poznamenať, že 

nominálna cena akcií je 160 korún, pričom maximálna 

cena zadaná do úpisu môže byť až 175 korún. Úpis by tak 

mohol prebehnúť až s 15 korunovým ážiom. 

Odhadovaný podiel pivovaru na českom trhu dosahuje 

približne 7 percent, pričom v roku 2013 spoločnosť 

vyrobila 854 tisíc hektolitrov piva a 32 tisíc 

nealkoholických nápojov. Celkové tržby spoločnosti sa tak 

vyšplhali na úroveň 1.16 miliardy korún a prevádzkový 

zisk pred zdanením dosiahol 190 miliónov korún. 

Zaujímavý je aj dividendový plán spoločnosti, ktorá 

plánuje pozdržať výplatu dividend až do roku 2016, kedy 

bude vyplácať až 70 percent z čistého zisku. Financie 

získané z úpisu a zisk plánuje investovať do ďalšieho 

rozšírenia výroby a nových akvizícii, ktoré podľa odhadov 

manažmentu spôsobia nárast podielu na českom trhu až na 

úroveň 10 percent.  

Manažérom úpisu je Erste Bank, ktorá okrem českého trhu 

bude ponúkať predmetné akcie aj v Rakúsku. Zahraniční 

investori budú mať možnosť vstúpiť do IPO cez partnerské 

banky. V prípade dopytu, ktorý bude výrazne presahovať 

ponuku, môže Erste dodatočne emitovať 855 tisíc kusov 

akcií, čím by primárny úpis mohol dosiahnuť úroveň 1.14 

miliardy korún.   

Profil spoločnosti: 
 

Spoločnosť Pivovary Lobkowicz Group, a.s. bola založená 

v roku 2007 a podľa celkovej produkcie piva patrí medzi 

päť najväčších výrobcov piva v Českej republike. Pivo 

vyrába v siedmych pivovaroch, ktoré patria medzi 

najmodernejšie v Európe. Vo svojom portfóliu má až 70 

pivných značiek, z ktorých približne polovica zacieľuje na 

prémiový dopyt, a preto je ich cena v porovnaní s inými 

vyššia. Spoločnosť sa snaží konkurovať najmä novými 

typmi piva a vysokým podielom špeciálnych pív 

v produktovom mixe.  
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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  

 

 

 

mailto:info@capitalmarkets.sk
http://www.capitalmarkets.sk/

