
 

 

 

 

 

 
Graf č. 2: Prvé tri mesiace vývo-

ja kurzu akcií Bogdanka po IPO 

 

Graf č. 1: Prvé tri mesiace 

vývoja kurzu akcií NWR po IPO 

 
 

 

Graf č. 3: Vývoj cien uhlia za 

metrickú tonu 

 

 

Dňa 14.4.2011 oznámila spoločnosť Glencore International 

svoj zámer pokračovať s primárnym verejným úpisom akcií 

(IPO). IPO Glencore v Londýne a Hong Kongu je 

manažované spoločnosťami Citigroup inc., Credit Suisse 

Group a Morgan Stanley a predpokladaný celkový objem by 

mal byť približne 11 miliárd dolárov. Akcie budú 

denominované v amerických dolároch. 

Globálna ponuka akcií určených pre primárny vstup na burzu 

by podľa očakávaní mala predstavovať 15 až 20 percentný 

podiel z celkového množstva akcií. V súčasnosti uvažuje 

Glencore nad ponukou v celkovej výške od 9 do 11 miliárd 

dolárov. Skladať by sa mala z primárnej časti v hodnote od 

6.8 do 8.8 miliárd a sekundárnej zloženej z akcií ponúkaných 

existujúcimi akcionármi v hodnote zhruba 2.2 miliardy 

dolárov. Výťažok zo vstupu plánuje spoločnosť použiť 

k zvýšeniu svojho podielu v spoločnosti JSC 

Kazzinc. Glencore chce tento kapitál zároveň použiť na 

prefinancovanie svojich výdavkov v priebehu nasledujúcich 

troch rokov, ktoré by mali slúžiť na expanzné projekty, 

zníženie nových pôžičiek a splatenie časti svojich záväzkov. 

Po vstupe na burzu plánuje Glencore presadzovať 

progresívnu dividendovú politiku s dôrazom na jej pravidelné 

navyšovanie každým rokom. V pláne je vyplatenie prvej 

dividendy v auguste 2011 v celkovej výške 350 miliónov 

dolárov.    
 

Profil spoločnosti: 
 

Spoločnosť Glencore je jedným z najvýznamnejších 

integrovaných producentov a predajcov komodít na svete. 

Vyvíja svoje aktivity na každom stupni dodávateľského 

reťazca pre kovy, minerály, energiu a poľnohospodárske 

produkty. Skupina v súkromnom vlastníctve bola založená 

v roku 1974 a hlavné sídlo má vo švajčiarskom meste Baar. 

Spoločnosť má podiely vo viacerých verejne obchodovaných 

spoločnostiach vrátane spoločností Xstrata, v ktorej má 

podiel 34.5 percenta, v Century Aluminium, kde má 44 

percentný podiel a drží 39 percent hlasovacích práv, v Minara 

Resources s podielom 70.5 percent, v Katanga Mining 74.4 

percent, v United Company Rusal 8.8 percent, v Chemoil 

Energy 51.5 percent a v Recylex 32.2 percent. Čo sa týka 

funkčnosti, Glencore sa mierne líši od tradičných ťažiarskych 

spoločností, no najskôr by sa dala charakterizovať ako 

holdingová spoločnosť. Spoločnosť v súčasnosti 

zamestnáva približne 54 800 zamestnancov prevádz-

kujúcich jej priemyselné aktíva a pôsobiacich vo viac 

ako 30 krajinách sveta. Ďalej zamestnáva 2700 ľudí 

zaangažovaných v marketingových operáciách pracu-

júcich vo viac ako 50 kanceláriách v 40 krajinách sveta. 

Glencore sa považuje za jedného zo svetovo najväčších 

dodávateľov kovových a minerálových komodít, 

jedného z najväčších neintegrovaných dodávateľov ropy 

a ropných produktov, najväčšieho dodávateľa uhlia 

vyťaženého z dna morí, jedného z najväčších dodá-

vateľov cukru a vedúcich exportérov zrna z Európy, CIS 

a Austrálie. 
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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. 

Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., 

a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou 

Slovenska. Zdroj informácií: Bloomberg  
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