Zverejnené 23. 6. 2011

Groupon - IPO
Historické prvenstvo diskontného gigantu
Dňa 2.6.2011 oznámil manažment spoločnosti Groupon
záujem vstúpiť na americkú burzu. Primárny úpis
spoločnosti by sa mal teda uskutočniť v rozmedzí 60 až
120 dní. Podľa prospektu z 2.6.2011 by chcela
spoločnosť získať vstupom na burzu 750 miliónov
dolárov. Odhaduje sa však, že veľkosť IPO bude až 1
miliarda dolárov a trhová kapitalizácia by mohla
dosiahnuť hodnotu 20 miliárd dolárov. Manažérmi,
koordinujúcimi primárny úpis akcií najväčšieho
prevádzkovateľa zľavových serverov sú Morgan
Stanley, Goldman Sachs a Credit Suisse. Plánovaný
primárny úpis akcií nákupného servera bude druhým
najväčším uvedením internetovej spoločnosti na burzu
od roku 2004, kedy sa začal obchodovať megaúspešný
Google. Prvenstvo drží ruský prehliadač Yandex
s objemom úpisu až 1.3 miliardy dolárov. V poslednej
dobe je badateľný zvýšený záujem o internetové firmy
ako boli Yandex a LinkedIn a tak sa dá predpokladať
podobný scenár aj pri Groupon-e. V prospech
diskontného predajcu hovorí aj fakt, že je zakladateľom
úspešného obchodného modelu, založenom na predaji
zľavových kupónov, ktorý je v posledných rokoch
jedným z najkopírovanejších. Napriek konkurencii
v tomto sektore si však spoločnosť Groupon dokázala
udržať pozíciu svetovej jednotky, keď zvýšila počet
užívateľov zo 152 tisíc v roku 2009 na 83 miliónov
v marci 2011. V prospekte spoločnosť zverejnila svoje
hospodárske výsledky z posledných rokov, keď v roku
2009 dosiahla tržby na úrovni 30.47 miliónov dolárov,
ktoré v roku 2010 dokázala zvýšiť o rekordných 2462
percent na 713.4 milióna dolárov. Tento rok sa očakáva
ďalší rast, nakoľko len v prvom kvartáli 2011 dosiahli
tržby na úrovni 644.7 milióna dolárov. Tento úspech je
badateľný aj pri počte predaných kupónov, keď ich
Groupon dokázal v prvom štvrťroku 2011 predať viac
ako 28 miliónov, pričom celkový počet predaných
kupónov v roku 2010 dosiahol „len“ 30.3 milióna.
Výpovednú hodnotu majú tiež náklady spoločnosti na
reklamu, ktoré v prvom štvrťroku 2010 dosiahli 3.9
milióna dolárov, medziročne však stúpli na 179.9
milióna dolárov, čo predstavuje nárast o 4600 percent.
Profil spoločnosti:
Spoločnosť Groupon prevádzkuje zľavové servery v 43
krajinách s pobočkami nielen v USA, ale aj v Európe,
Latinskej Amerike a Ázii. Spoločnosť bola založená
v novembri roku 2008 v Chicagu a jej služby sa stali
veľmi populárnymi v období prehlbujúcej sa krízy, kedy
spotrebitelia hľadali „kvalitné služby za rozumnú cenu“.
Slovenským ekvivalentom je napr. www.zlavadna.sk.,
www.zamenej.sk alebo www.zlavy.sme.sk.
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