
 
  

 

 

 

Initial public offering (IPO) je, keď spoločnosť prvý krát 
vydá akcie na verejné obchodovanie, teda na burzu. Zväčša 
ide o menšie, alebo mladšie spoločnosti hľadajúce capitál na 
expanziu, alebo veľké súkromné spoločnosti, ktoré chcú 
obchodovaním na burze získať prestíž. IPO nesie so sebou aj 
istú mieru rizika, keď pre individuálneho investora je bez 
historických údajov náročné prepovedať vývoj akcií na burze 
najmä v prvé dni obchodovania. 
 
 
 
 
 

Lubelski Wegiel Bogdanka je najziskovejšia poľská uhoľná 
baňa, v ktorej sa po plánovanom IPO zníži podiel štátu z 
takmer 97 percent na 56 percent a investori získajú 32.34 
percentný balík. Spoločnosti sa vynikajúco finančne darí aj 
počas krízy, keď tržby v roku 2008 stúpli medziročne 
o takmer 20 percent na 1.03 miliardy zlotých a čistý zisk 
vzrástol až o 65 percent na 155.8 miliónov zlotých. 
Tajomstvom úspechu a výhodou oproti konkurencii sú 
výrazne nižšie výrobné náklady, ktoré aj napriek značnému 
poklesu cien uhlia umožňujú tvoriť zisk. V tomto roku 
plánuje Bogdanka dosiahnuť čistý zisk 140.6 miliónov 
zlotých pri tržbách 1.09 miliardy zlotých. 
 

Spoločnosť chce formou IPO umiestniť na Waršavskú burzu 
11 miliónov akcií, ktoré by sa mali začať obchodovať 25. 
júna 2009. Manažérom emisie je Dom Inwestycyjny Bre 
Banku S.A.. Emisná cena 48 zlotých za akciu bola stanovená 
na hornej hranici úpisného pásma, čo svedčí vysokému 
záujmu investorov. Spoločnosť Bogdanka získa formou IPO 
viac ako 500 miliónov poľských zlotých, ktoré chce využiť 
na modernizáciu súčasnej a výstavbu novej technickej 
infraštruktúry, ktorá umožní do roku 2014 zdvojnásobiť 
produkciu uhlia až na 11 miliónov ton ročne. 
 

Mnohé poľské maklérske domy potvrdili, že záujem 
investorov o toto IPO je omnoho väčší ako to bolo pri IPO 
akcií poľskej energetickej spoločnosti ENEA za 3 miliardy 
zlotých.   Pre  inštitucionálnych   investorov  je  určených  82  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil spoločnosti: 
 
Lubelski Wegiel Bogdanka SA vyrába a distribuuje uhlie 
a keramické tehly. Spoločnosť je lídrom na trhu producentov 
kamenného uhlia v Poľsku, uhlie je určené najmä na výrobu 
elektrickej a tepelnej energie a výrobu cementu. Spoločnosť 
ročne vyťaží viac ako 5 miliónov ton uhlia a bilančné zásoby 
má vo výške až 600 miliónov ton. V prvej polovici roku 2008 
dosiahla Bogdanka 10.5 percentný podiel na trhu energetického 
uhlia v Poľsku a 7 percentný podiel na trhu kamenného uhlia 
v Poľsku, ktorý chce do roku 2014 zväčšiť na 12 percent.  
 

 

Najväčšie IPO v Európe za 
posledných 7 mesiacov 

Lubelski Wegiel Bogdanka SA 
 
ÚDAJE O AKCII: 
 
Cena (9.6.2009, 9:00): N/A  
 

 
  
Burza: WSE 
Bloomberg:  
Trhová kapitalizácia: N/A  
Pr. denný objem 3M: N/A  
Free-float: N/A 
P/E: N/A 
Návratnosť kapitálu: N/A 
Zisk na akciu (2008): 6.78 PLN 
Dividenda (2008): 3.86 PLN 
Rast tržieb (2008/2007): 19.4% 
Rast zisku (2008/2007): 65.2% 
 
 
 
 

OČAKÁVANÉ 
UDALOSTI  
25. jún 2009  IPO 

 
 
VÝVOJ CENY AKCIE: 
52 týždňové maximum N/A 
52 týždňové minimum N/A 

 

„Bogdanka“ 

Uvedená akcia nesmie byť chápaná 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. Spoločnosť 
CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je 
subjekt regulovaný Národnou bankou 
Slovenska. Zdroj informácií: Bloomberg  
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Zverejnené dňa 09.06.2009 

percent emisie, svoj dopyt 
potvrdila napríklad chemická 
spoločnosť ZA Pulawy. 
V minulom roku vstúpila 
formou IPO na burzu 
spoločnosť NWR ťažiaca 
uhlie v Čechách, ktorej akcie 
posilnili za 6 týždňov o 40 
percent. 
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Lubelski Wegiel Bogdanka SA 


