Zverejnené 15. 6. 2011

Jastrzębska Spółka Węglowa SA - IPO
Poľský producent uhlia chce ťažiť na burze
Dňa 29.3.2011 oznámila poľská vláda plánovaný predaj
podielu v spoločnosti Jastrzebska Spolka Weglowa SA.
Prospekt k pripravovanému úpisu bol zverejnený
emitentom 9. júna, verejná ponuka sa začala 13. júna.
Knihy sa budú uzatvárať 28. Júna, kedy by malo dôjsť
aj ku konečnému stanoveniu množstva ponúkaných
akcií, ako aj konečnej predajnej ceny. Prvým
obchodným dňom JSW na Varšavskej burze by podľa
plánu mal byť 6. júl 2011. Spoločnosť celkovo ponúkne
39 496 196 akcií v nominálnej hodnote 5 zlotých.
Cenové rozhranie pre nákup akcií v primárnom úpise je
stanovené od 114 do 146 poľských zlotých. Celková
hodnota úpisu by podľa predbežných odhadov mohla
dosiahnuť až 2.1 miliardy USD. Manažérmi,
koordinujúcimi primárny úpis akcií poľského
producenta uhlia Jastrzebska Spolka Weglowa SA sú
UniCredit SpA, Goldman Sachs Group Inc, Citigroup
Inc a JPMorgan Chase & Co.
Zvyšujúce sa ceny uhlia v tomto roku prekročili úroveň
130 USD za metrickú tonu. Za rastom ceny stojí
zvyšujúci sa dopyt zo strany Číny a Indie, no
predovšetkým záplavy v štáte Queensland v Austrálii,
ktoré značne obmedzili produkciu uhlia, ako aj jadrová
kríza v Japonsku, ktorá bude mať pravdepodobne za
následok dočasné alebo úplné zatvorenie niekoľkých
atómových elektrární a vyvoláva potrebu hľadania
alternatívy k zdrojom jadrovej energie, čo je pre
producentov uhlia bez pochýb pozitívnym javom.
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Profil spoločnosti:
Jastrzębska Spółka Węglowa SA je najväčším
producentom koksovateľného uhlia v EÚ, ktoré sa
vyznačuje vysokou kvalitou akosti. Spoločnosti patrí 5
baní: Borynia-Zofiówka, Budryk, Jas-Mos, Krupiński a
Pniówek. Minulý rok dokázala spoločnosť vyťažiť 13.1
milióna ton uhlia, z čoho 70 percent tvorilo
koksovateľné uhlie. V januári tohto roku firma
zverejnila výsledky hospodárenia za rok 2010
a neauditovaný čistý zisk prekonal úroveň 1 miliardy
poľských zlotých. V roku 2009 spoločnosť vlastnila
dokázateľné zásoby v objeme 514.4 milióna ton uhlia,
ale realizáciou strategických projektov spojených
s objavovaním nových ložísk, rozvojom nových
ťažobných polí a zásob ležiacich vo väčších hĺbkach,
zvýši zdrojovú základňu na odhadovaných celkových
718.3 milióna ton uhlia, čo predstavuje zaručenie
konkurencieschopnosti na ďalších 70 rokov. JSW
spolupracuje s nadnárodnými spoloč-nosťami ako
ArcelorMittal, US Steel alebo Voestalpine.
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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.
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