Zverejnené 09.06.2014

GoPro.com – IPO
Z rodinnej firmy na NASDAQ
GoPro je spoločnosťou, ktorú založil Nick Woodman za
finančnej pomoci svojho otca. Rodinná firma sa rozrástla
na spoločnosť, ktorá dnes predáva svoje produkty cez
maloobchodných predajcov vo viac ako 50 krajinách. Jej
zakladateľ sa môže pýšiť, že GoPro je od prvého dňa
profitabilným podnikom.
Svoj cieľ upísať akcie na verejne obchodovanej burze
zverejnili vo februári. S vyplnením žiadosti a s jej
zverejnením čakali až do 19. mája. Upisovacia cena ani
počet ponúknutých akcií nie sú zatiaľ známe. Známe však
je, že v súčasnosti spoločnosť drží dva druhy akcií, a to
triedy A a B a ponúkať na úpis bude len akcie triedy A, a to
v objeme 100 miliónov dolárov.
Tržby rastú míľovými krokmi
Woodman sa môže pochváliť raketovým rastom tržieb. Od
roku 2004, kedy bola spoločnosť založená, nezaznamenali
stratový kvartál. To im dovolilo globálne sa rozrastať
s celkovým počtom predajní prevyšujúcim 25 000. Tržby
spoločnosti za posledné tri fiškálne roky zaznamenali
pozoruhodný nárast. Roky 2011, 2012 a 2013 priniesli
tržby 234.2 milióna, 526 milióna, respektíve 985.7 milióna
dolárov. V percentuálnom vyjadrení ide o nárast o 263.4
percent, o 124 percent respektíve o 87.4 percent.
Spoločnosť pracovala s maržami vysokoprevyšujúcimi
úrovne svojich konkurentov. V rovnakom období boli
marže 52 percent, 43 percent, respektíve 37 percent.
Konkurenti, medzi ktorých môžeme zaradiť Panasonic,
Garmin pracujú s maržami jemne pod 30 percent. V roku
2013 sa spoločnosti darilo najmä v ázijsko-pacifickej
oblasti, kde za obdobie 2010 až 2013 tržby narástli
o takmer 200 percent, až na 116.78 milióna dolárov.
Súčasný trhový podiel spoločnosti tvorí takmer polovicu
segmentu, v ktorom pôsobí, pričom rast tohto segmentu
sa má do roku 2018 až strojnásobiť na celkových 4.6
miliardy dolárov. Tento fakt hovorí o tom, že náskok
v maržiach si môže GoPro udržať aj do budúcnosti.
Primárny úpis bude pod taktovkou JP Morgan, a
syndikátom 11 ďalších bánk, napríklad Citigroup
a Barclays. Predbežný dátum pre IPO sa predpokladá na
koniec druhého kvartálu 2014 a primárnym trhom bude
technologický NASDAQ.
Profil spoločnosti:
GoPro, vyvíja a vyrába montovateľné kamery spolu s ich
príslušenstvom. Produkty spoločnosti sú určené pre
použitie pri aktívnom pohybe od adrenalínových športov až
po profesionálnu úroveň zachytávania videozáznamov.
Spoločnosť GoPro ponúka svojim používateľom kompletnú
podporu v oblasti riadeného zachytávania, editovania
a ukladania video obsahu. Kamery tejto spoločnosti
využívajú najmä športovci, surferi, lyžiari, potápači
a predovšetkým sa využívajú pri zoskoku s padákom.
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stratám. Všetky informácie týkajúce sa pravidiel
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nájdete
na
stránke
www.capitalmarkets.sk/ID.
Spoločnosť
CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt
regulovaný Národnou bankou Slovenska. Zdroj
informácií: Bloomberg

