Zverejnené dňa 4.10.2010

Údaje a grafy

IPO: Fortuna Entertainment
Group
Penta ide ponúknuť akcie Fortuny na
burzu
Komentár:
Fortuna Entertainment Group N.V. oznámila, že
plánuje vstúpiť na Burzu cenných papierov Praha a na
Varšavskú burzu cenných papierov. Jediným
vlastníkom Fortuny je Penta Investments Limited, ktorá
sa pre túto emisiu rozhodla aj pre záujem zo strany
poľských fondov. Penta by mala uvoľniť 35 percentný
balík akcií Fortuny a keďže si ju podľa českého portálu
motejlek.com cení na 250 miliónov eur, emisia na trhu
by mohla byť v objeme až 100 miliónov eur. Úpis by
mal začať 11. októbra a prebiehať by mal 7 dní.

Podľa predbežných finančných výsledkov dosiahla
Fortuna za prvý polrok 2010 v prijatých stávkach
hodnotu 192 miliónov eur, čo je medziročný nárast
o približne 12 percent a hrubé výhry vzrástli oproti
predchádzajúcemu polroku o 10 percent na 45.4
miliónov eur. Upravený zisk EBITDA vzrástol
medziročne o 4 percentá na 11.6 miliónov eur. Čistý
zisk za rok 2009 bol 16.9 miliónov eur, čo predstavuje
oproti roku 2008 nárast o 5.5 percenta.

ÚDAJE O AKCII:
Burza:

Odhadovaná trhová kapitalizácia po
úspešnom IPO: 250 - 300 mil. EUR
Rast tržieb 1H10/1H09:
12 %
Rast EBITDA 1H10/1H09:
4%
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Výhradným bookrunnerom pre IPO je UniCredit Bank
AG, spolumanažérom emisie je Erste Group Bank AG.
Spoločnosť Fortuna by mala v budúcnosti vyplácať
dividendu, ktorá by mala byť vo výške 50 až 100
percent čistého zisku. Rastový potenciál spoločnosti by
sa mal opierať predovšetkým o nové projekty ako
offshorovú online platformu Fortuna Win, online
stávkovanie v Poľsku, kde sa práve rozhoduje
o budúcnosti online stávkovania a ďalšie rozširovanie
portfólia produktov a služieb. Získané prostriedky majú
slúžiť najmä na rozvojové projekty. Významným
míľnikom pre spoločnosť bolo v júli 2010 získanie
licencie na prevádzkovanie lotérie v ČR. Skupina tiež
sleduje príležitosti k vstupu na nové trhy v strednej
a východnej Európe.
Profil:
Fortuna Entertainment Group je lídrom na trhu
kurzového stávkovania v strednej a východnej Európe
(podľa objemu prijatých stávok na pobočkách) a pôsobí
v Česku, Poľsku, Maďarsku, Chorvátsku, Rakúsku a na
Slovensku. Na troch trhoch prevádzkuje Fortuna v
súčasnej dobe viac ako 1300 pobočiek. Zakladajúca
spoločnosť FORTUNA sázková kancelář a.s. vznikla v
roku 1990 v Prahe, v roku 1991 vznikla jej sesterská
spoločnosť Terno, a.s. na Slovensku a v roku 2005
spoločnosť Penta kúpila obe spoločnosti a tiež poľskú
stávkovú kanceláriu Profesional, ktoré zjednotila pod
jednu značku.
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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. Spoločnosť
CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je
subjekt regulovaný Národnou bankou
Slovenska. Zdroj informácií: Bloomberg

