
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Graf č. 2: Vývoj ceny akcií 

McAfee 3 mesiace po IPO 

 

Graf č. 1: Vývoj ceny akcií 

Symantec 3 mesiace po IPO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Vývoj ceny akcií 

Imperva od IPO 

 

„Freemium“ model ide na burzu 
 

Dňa 14.1.2012 oznámil manažment spoločnosti AVG 

záujem vstúpiť na americkú burzu. Podľa prospektu zo 

dňa 17.1.2012 by chcela spoločnosť získať vstupom na 

burzu približne 144 miliónov dolárov, pričom 

spoločnosť ponúkne 4 milióny akcií a ostatný akcionári 

ponúknu ďalšie 4 milióny akcií. Počet ponúkaných akcií 

do IPO by tak mal byť 8 miliónov s upisovacím 

rozmedzím 16 – 18 dolárov za akciu. Odhaduje sa tak, 

že trhová kapitalizácia by mohla dosiahnuť hodnotu 

okolo 925 miliónov dolárov. Ocenenie emisie na burze 

by malo byť 2. februára 2012. Manažérmi, 

koordinujúcimi primárny úpis akcií sú Morgan Stanley, 

Goldman Sachs a JP Morgan. Plánovaný primárny úpis 

akcií výrobcu antivírusového softvéru prichádza v čase 

zvýšenej obavy z hackerských útokov a dopytu po 

ochrane dátových služieb, čo by mohlo spôsobiť vysoké 

ocenenie takýchto spoločností.  

AVG je známa svojim tzv. „Freemium“ biznis 

modelom, v rámci ktorého ponúka zdarma sadu 

antivírusových produktov, za ktoré si užívateľ zaplatí až 

v prípade, že bude chcieť rozšíriť svoj antivírový balík. 

Táto stratégia je tak skôr zameraná na dlhodobé 

rozširovanie užívateľskej základne. K 30. septembru 

evidovala spoločnosť 106 miliónov aktívnych 

užívateľov, z ktorých však platené služby využíva „len“ 

15 miliónov z nich. Rast ziskov je tak síce pomalší ako 

u iných spoločností, ktoré sú zamerané na agresívny 

rast, keď do 30. septembra tržby z predplatného dosiahli 

130.1 milióna dolárov, čo je len nepatrný rast 

z predchádzajúcej úrovne 125.4 milióna dolárov, avšak 

z odvodených platforiem získali 68 miliónov dolárov, 

čo je dvojnásobok oproti predchádzajúcemu roku. AVG 

vstupom na burzu bude priamo konkurovať 

spoločnostiam ako Symantec, McAfee (ktorých získala 

spoločnosť Intel Corp) alebo Imperva, ktorých vývoj 

v prvých mesiacoch po IPO môžete vidieť na grafoch.   
 

Profil spoločnosti: 

AVG bola založená v roku 1991 za účelom ochrany 

počítačov po celom svete a to s využitím tých 

najmodernejších technológií v oblasti bezpečnosti. 

Spoločnosť AVG rýchlo dosiahla súčasného úspechu a 

je dnes považovaná za jedného z najväčších hráčov na 

trhu bezpečnostného software. Spoločnosť AVG má v 

Európe pobočky v Holandsku, v Českej republike, na 

Cypre, vo Veľkej Británii, v Nemecku a Francúzsku. V 

USA ďalej v oblasti Pensacoly na Floride, v oblasti 

Sanfranciského zálivu v Kalifornii, v oblasti Atlanty v 

Georgii, v oblasti Bostonu v Massachusetts a v oblasti 

Charlotte v Severnej Karolíne. Na Blízkom východe v 

Izraeli. V Ázii potom v Pekingu a Hongkongu v Číne. 
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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  

 

 

mailto:info@capitalmarkets.sk
http://www.capitalmarkets.sk/

