Zverejnené 2. 12. 2011

Zynga - IPO
Spoločnosť, ktorá si vie zarobiť
Manažment spoločnosti Zynga sa v blízkej budúcnosti
chystá vykročiť rovnakým smerom ako LinkedIn,
Pandora, či Groupon a vstúpiť na burzu prostredníctvom
verejného úpisu svojich akcií. Podľa najnovších
informácií by mal úpis prebehnúť 15.12.2011, pričom
by cena úpisu odhadovaná na 8.5 až 10 dolárov mala
byť upresnená 12.12.2011. Goldman Sachs, BoA
Merrill Lynch a Barclays Capital by mali byť
manažérmi úpisu. Spoločnosť plánuje úpisom získať
približne 1 miliardu dolárov, pričom ponúkne na predaj
10 percent všetkých akcií. Obchodovať sa bude na burze
Nasdaq pod symbolom ZNGA. Podľa vyhlásení
spoločnosti, má Zynga aktuálne viac ako 250 miliónov
aktívne hrajúcich ľudí mesačne. Jej najznámejšia hra
CityVille sama mesačne pritiahne 90 miliónov ľudí a jej
pôvodnú hru Poker ešte stále hrá 35 miliónov ľudí.
Zynga existuje zatiaľ len štyri roky, no počas svojej
existencie zažila rýchlejší rast ako akákoľvek iná
technologická spoločnosť. Za menej ako štyri roky sa
spoločnosť stala v rámci digitálneho priestoru takou
známou, že dokáže konkurovať gigantom ako je
Electronic Arts a to všetko vďaka unikátnemu biznis
modelu. V úlohe najväčšieho vývojára hier pre
Facebook táto spoločnosť vďaka hrám ako FarmVille,
CityVille a Mafia Wars spopularizoval fenomén
sociálneho hrania hier. V týchto hrách sa účastníci
stretávajú so svojimi priateľmi a za reálne peniaze
nakupujú virtuálne vylepšenia. Spoločnosť týmto
spôsobom získala stovky miliónov dolárov, ktoré
použila na rozvoj a akvizície spoločností. Celkovo
uskutočnila 15 akvizícií v hodnote 26 miliárd dolárov.
To, čo však Zyngu odlišuje najviac od ostatných
technologických spoločností vstupujúcich na burzu, je
zisk. Napriek nezverejneným výsledkom sa odhaduje,
že Zynga v roku 2010 vykázala príjmy na úrovni 800
miliónov dolárov z čoho 400 miliónov tvoril čistý zisk.
Podľa analytikov má Zynga stabilný mesačný cash flow
na úrovni 15 až 20 miliónov dolárov. 80 percent ziskov
generujú nákupy virtuálnych tovarov v jej hrách.
Zvyšných 20 percent tvorí sofistikovane umiestnená
reklama.
Profil spoločnosti:
Spoločnosť Zynga so sídlom v San Franciscu je
najznámejším tvorcom hier na Facebook-u a od nedávna
aj tvorcom iOS operačného systému pre iPhone. Za
posledné roky vzrástla výrazne aj personálna základňa
spoločnosti. Ku koncu minulého roku zamestnávala
Zynga 1500 zamestnancov v rámci svojich 13 pobočiek.
Aktuálne spoločnosť pôsobí v šiestich krajinách sveta.
Zakladateľom a výkonným riaditeľom spoločnosti je
Mark Pincus.
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