
 

 

  
 
 
 
 

PPooddssuummoowwaanniiee  rraappoorrttuu  ii  
nnaajjwwaaŜŜnniieejjsszzee  iinnffoorrmmaaccjjee::  
• Spółka posiada dwuletnią przewagę 

technologiczną nad konkurencją w 
zakresie produkcji mokrych gładzi, które w 
agresywny sposób mogą wyprzeć sprzedaŜ 
suchych wyrobów na rynku. 

• Pod względem konkurencji taniej byłoby 
kupić obcym podmiotom fabrykę Emitenta, 
niŜ wybudować i wprowadzić na rynek 
własną produkcję. 

• Następne lata sprzedaŜy będą 
beneficjentem poniesionych wydatków 
inwestycyjnych (reklama, śr. trwałe). 

• W 2010 roku Megaron miał 2-3 miejsce w 
udziale w rynku (wyprzedził Franspol).  

• 30% przychodów ze sprzedaŜy Megaron 
realizuje poprzez wielkopowierzchniowe 
markety budowlane jak: Castorama, Leroy 
Merlin, OBI czy Praktiker (ponadto 
produkty Spółki znajdują się w większości 
głównych miejsc sprzedaŜy chemii 
budowlanej). 

• Produkty Megaronu charakteryzują się 
wysoką marŜą na sprzedaŜy. 

• Szacunkowy wynik 1.877 tys. zł za cały 
2010 rok zaburzają duŜe nakłady na 
reklamę w IIH2010 roku w wysokości  
5,8 mln zł. Zysk netto na koniec I półrocza 
2010 wyniósł 2.836 tys. zł względem 
3.765 tys. w całym 2009 roku. 

• Rentowność netto: 19% w IH2010, 
(szacowana 5,68% w całym 2010 r. – 
wydatki reklamowe), 18,45% 
prognozowana w 2011 r. Jest kilkukrotnie 
wyŜsza od konkurencji (2-3%), dzięki 
innowacyjnemu procesowi produkcyjnemu 
(b. niskie zatrudnienie przy pełnej 
automatyzacji produkcji). 

• Zakładamy, Ŝe docelowo Spółka będzie 
przeznaczała tak jak do tej pory ok. 30% 
zysków na wypłatę dywidendy. 

• Efektywne wykorzystanie środków z emisji 
(nakłady na inwestycje w środki trwałe). 

• Planowane zatrudnienie 4 handlowców i 
pozyskanie 430 nowych punktów 
sprzedaŜy w 2011 roku. 
  

DDaattaa  ssppoorrzząąddzzeenniiaa  

3311  ssttyycczznniiaa  22001111rr..  

  
HHaarrmmoonnooggrraamm  OOffeerrttyy  
PPuubblliicczznneejj  AAkkccjjii  SSeerriiii  CC::  

1 lutego 
2011 r.  

ustalenie Ceny 
Emisyjnej i podanie jej 
do publicznej wiadomości 

3 lutego 
2011 r.  

rozpoczęcie 
przyjmowania zapisów 
na Akcje Oferowane 

8 lutego 
2011 r.  

zakończenie 
przyjmowania zapisów 
na Akcje Oferowane 

8 lutego 
2011 r.  

zamknięcie publicznej 
subskrypcji Akcji 
Oferowanych 

10 lutego 
2011 r.  

dokonanie przydziału 
Akcji Oferowanych 

  

Zapis 
[szt.] 

od 100 do 200.000 akcji  
serii C 

Cena 
emisyjna  

maksymalnie 24 
złote/akcję 
 Brak podziału na transze 

Warunki 
emisji 

Oferta dojdzie do skutku 
przy złoŜeniu zapisów na 
200.000 akcji 

 

 

Informacje o wszelkich powiązaniach Biura Maklerskiego DnB 
NORD Polska S.A. z Emitentem znajdują się na końcu raportu. 

RRaappoorrtt  aannaalliittyycczznnyy  MMEEGGAARROONN  SS..AA..  --  IIPPOO  

WWyycceennaa  jjeeddnneejj  aakkccjjii::  3366,,1144  PPLLNN  
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WYCENA MEGARON S.A. 
 

Wycena modelem DCF 

ZałoŜenia do modelu DCF FCFF: 

• UwaŜamy, Ŝe w ciągu dwóch najbliŜszych lat Spółka będzie agresywnie zwiększała 
udziały w rynku dzięki produktowi ŚMIG, po czym do gry włączy się konkurencja. 
Zakładamy, Ŝe dalsze zwiększanie przychodów ze sprzedaŜy będzie odbywało się za 
sprawą wprowadzania do sprzedaŜy nowych produktów „mokrych” (gotowych).  

• Po roku 2012 dynamikę przychodów ze sprzedaŜy przyjęliśmy na poziomie 
konserwatywnym. 

• Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych przyjęto na poziomie 6,22%  
(na podstawie przetargu z dnia 12 stycznia 2011 roku). 

• Betę dla Spółki przyjęliśmy na neutralnym poziomie 1,0. 

• Z uwagi na debiut akcji w publicznym obrocie przyjmujemy premię za ryzyko rynkowe 
na poziomie 10%. 

• W okresie trwania prognozy zakładamy inwestycje na zwiększenie linii produkcyjnych 
ŚMIGU z 2 do 6 stanowisk w 2011 roku oraz z 6 do 8 stanowisk w 2018 r. W okresie 
trwania prognozy nie załoŜyliśmy przekroczenia wydajności linii produkcyjnej ŚMIGU 
powyŜej 56 t/h, a co za tym idzie nie skutkuje to inwestycjami w nową fabrykę. 

• Wydatki na reklamę szacujemy na: 

o 1 mln zł w 2011 roku, 

o po 2 mln złotych rocznie w pozostałych latach. 

• Od 2015 roku częściowo zanika amortyzacja niektórych śr. trwałych produkcji. 

• ZadłuŜenie finansowe netto został przyjęte na koniec listopada 2010 roku. 

• Premię za ryzyko długu przyjmujemy na poziomie 1,4%, co jest zgodne z kosztem 
pieniądza uzyskiwanym od Banków przez Spółkę. 

• Spadek nakładów na reklamy w 2011 roku spowoduje znaczące zwiększenie 
prognozowanego zysku operacyjnego (na ten cel w b.r. planowane jest przeznaczenie 
ok. 1 mln zł względem ok. 6 mln zł w roku ubiegłym). 

• Wzrost FCFF w okresie rezydualnym zakładamy na poziomie 1,0%.  

• Do obliczeń przyjęliśmy liczbę akcji ogółem z uwzględnieniem nowej emisji tj. 
2.700.000 sztuk. 

• Do wyceny przyjęliśmy maksymalną cenę emisyjną na poziomie 24 złotych.  
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Tabela 1. Wycena spółki Megaron S.A. – model DCF 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
W modelu DCF papiery wartościowe zostały wycenione na 48,83 złotego. 
 

 
Wycena porównawcza 

 
Wycena metodą porównawczą opiera się na spółkach z sektora przemysłu materiałów 

budowlanych. Podmioty te wśród papierów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych  
w Warszawie S.A. mają najbardziej zbliŜoną do Emitenta działalność i działają w tej samej branŜy. 
W grupie tej znalazły się takie podmioty jak: SelenaFM S.A., ŚnieŜka S.A. oraz Izolacja-Jarocin S.A. 

SelenaFM S.A. - jest międzynarodowym producentem oraz dostawcą szerokiej gamy 
produktów chemii budowlanej przeznaczonych zarówno dla profesjonalnych wykonawców, jak i 
uŜytkowników indywidualnych. Swoje produkty firma dostarcza do ponad 50 krajów na całym 
świecie. W skład Grupy Selena wchodzi 30 spółek zlokalizowanych w Polsce, Hiszpanii, Brazylii, 
Bułgarii, Chinach, Czechach, Finlandii, Niemczech, Kazachstanie, Korei Południowej, Rumunii, Rosji, 
Turcji, na Węgrzech, we Włoszech, na Ukrainie i w USA. Obecnie Selena jest czwartym co do 
wielkości producentem piany poliuretanowej na świecie, który skutecznie konkuruje na światowych 
rynkach chemii budowlanej z globalnymi koncernami o wieloletniej tradycji.  

  Prognoza 

Wartości w  
[tys. zł] 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020+ 

Przychody 
ogółem 

27890 33 000 40 000 50 000 55 000 61 000 67 000 70 000 74 000 78 000 82 000 86 000 

zmiana - 18% 21% 25% 10% 11% 10% 4% 6% 5% 5% 5% 

EBIT 4 874 2 330 11 016 13 934 15 885 18 277 20 652 21 789 23 377 24 957 26 529 28 092 

zmiana - 148% 573% 26% 14% 15% 13% 6% 7% 7% 6% 6% 

MarŜa EBIT 17% 7% 27,5% 27,9% 28,9% 30,0% 30,8% 31,1% 31,6% 32,0% 32,4% 32,7% 

Podatek 940 395 2 093 2 647 3 018 3 473 3 924 4 140 4 442 4 742 5 040 5 338 

NOPLAT 3 934 1 935 8 923 11 286 12 867 14 804 16 728 17 649 18 935 20 215 21 488 22 755 

Amortyzacja 758 1054 1 925 2 290 2 291 2 291 1 809 1 819 1 820 1 920 1 920 1 920 

zmiana - 39% 83% 19% 0% 0% -21% 1% 0% 5% 0% 0% 

Zmiana kapitału 
obrotowego 

70 -70 150 700 840 1 008 1 210 1 452 1 742 2 090 2 508 3 010 

Inwestycje -1 611 3 400 3 500 4 000 0 0 0 0 0 1 000 0 0 

FCFF 3 151 -341 7 199 8 876 14 317 16 087 17 327 18 017 19 013 19 045 20 900 21 664 

PV FCFF   6 406 7 029 10 088 10 086 9 667 8 945 8 400 7 487 7 311  

            

Kalkulacja WACC           

Beta 1,0   Dług netto [tys zł] 7 234    

Stopa wolna od ryzyka 6,22%   Dług netto + kapitał własny [tys zł] 18 922    

Premia za ryzyko 10,00%   Dług netto/(zadł. + kapitał własny) 38%    

Wymagana stopa zwrotu 16,22%   Koszt długu po opodatkowaniu 6,17%    

WACC 12,38%   Premia za ryzyko długu 1,4%    

            

Wartość firmy [tys.] 
   Wzrost FCF w 

nieskończoność 
   

PV (FCFF) 75 418,8    
WACC 

0,5% 1,0% 1,5%    

PV (wartość rezydualna 
zdyskontowana) 

59 267,8 
   

10,38% 56,79 61,4 63,19 
   

EV 134 686,6    11,38% 53,27 54,48 55,81    

Wartość kap. własnego 127 452,6    12,38% 47,91 48,83 49,84    

+ Wpływy z emisji 4 400,0    13,38% 43,42 44,14 44,92    

Liczba akcji po emisji [tys. szt.] 2 700    14,38% 39,63 40,19 40,8    

Wycena 1 akcji DCF [PLN] 48,83           
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ŚnieŜka S.A. – koncentruje swoją działalność na produkcji i dystrybucji farb i lakierów, jest 
jednym z czołowych producentów tych wyrobów (farb i lakierów) na polskim rynku (zarówno w 
ujęciu ilościowym jak i wartościowym). W grudniu 2003 akcje Fabryki Farb i Lakierów ŚnieŜka S.A. 
zadebiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – środki finansowe pozyskane z 
ich sprzedaŜy zostały zainwestowane w rozbudowę i dalszy rozwój firmy. W segmencie gładzi i 
gipsów szpachlowych udział w rynku ŚnieŜki wynosi ok. 1%, a głównymi produktami są: biała masa 
szpachlowa ACRYL PUTZ START oraz gotowa szpachla ACRYL PUTZ FINISZ. Strategia spółki 
ukierunkowana jest na produkcję i sprzedaŜ farb i lakierów, a produkty pod marką ACRYL PUTZ 
traktowane są przez Spółkę raczej jako uzupełnienie jej głównej oferty. 

Izolacja-Jarocin S.A. - dysponuje jedną z najszerszych w kraju, kompleksową ofertą 
wyrobów hydroizolacyjnych i uszczelniających dla budownictwa. Posiada rozbudowaną sieć 
dystrybucji opartą na hurtowniach materiałów budowlanych oraz umowy o współpracy z większymi 
przedsiębiorstwami budowlanymi z Wielkopolski. Spółka jest równieŜ dostawcą wyrobów 
izolacyjnych do sieci handlowych: Castorama i Bricomarche. 

 
W wycenie za 2010 r., zwłaszcza wskaźnik P/E jest na bardzo wysokim poziomie. MoŜe to 

dawać nieco zaburzony obraz sytuacji Emitenta, gdyŜ w II połowie 2010 roku poniesione zostały 
nakłady na reklamę w wysokości 5,8 mln zł, co znacząco uszczupliło zysk netto. W 2011 zakładane 
wydatki na reklamę wyniosą 1 mln zł, a tym samym wskaźniki zyskowności Spółki znacząco się 
poprawią.  

 
Dla porównania danych w roku 2010 przyjęliśmy wartości bilansowe wg stanu na III kwartał 

2010 roku dla wszystkich Spółek (w tym Emitenta). Wyniki z rachunku zysków i strat wzięliśmy  
z dostępnych czterech ostatnich kwartałów (IV2009 oraz I-IIIQ2010). Do wyceny została przyjęta 
maksymalna cena emisyjna na poziomie 24 złotych. 

 
 

P/E P/BV P/S EV/EBIT EV/EBITDA 
Spółka 

3Q2010 2011 2012 3Q2010 2011 2012 3Q2010 2011 2012 3Q2010 2011 2012 3Q2010 2011 2012 

Izolacja 24,6 10,8 9,8 2,6 2,1 1,7 0,6 0,6 0,5 16,6 8,5 7,7 14,7 6,9 5,9 

SelenaFM 40,1 15,0 11,8 1,3 1,2 1,1 0,6 0,5 0,4 25,1 12,7 10,0 13,3 8,3 6,9 

ŚnieŜka 13,0 11,8 10,2 2,6 2,3 2,0 1,1 1,0 1,0 10,3 8,9 7,6 8,3 7,1 6,1 

średnia 25,9 12,5 10,6 2,2 1,9 1,6 0,7 0,7 0,6 17,3 10,0 8,4 12,1 7,4 6,3 

MEGARON 54,2 8,1 6,4 7,0 3,4 2,2 1,9 1,5 1,2 26,9 5,7 4,5 19,2 4,9 3,9 

Wycena 
cząstkowa
MEGARON 
[PLN] 

11,5 36,9 40,0 7,4 13,1 17,2 9,3 11,0 12,9 15,5 42,0 44,6 15,1 36,4 38,8 

Wartość 
jednej akcji 
Spółki 

23,45 PLN 

Tabela 2. Wycena Megaron S.A. - model porównawczy 
Źródło: Opracowanie własne oraz Thomson Reuters. Stan na 28-01-2011 rok 

 
Papiery wartościowe w modelu porównawczym zostały wycenione na 23,45 złotego. 
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Wycena – podsumowanie 
 

Ostateczna wycena spółki Megaron S.A. opiera się na średniej waŜonej wycen uzyskanych 
metodą DCF (50 proc.) oraz metodą porównawczą (50 proc.). 

 
 
 
 
 

 
 
 
Tabela 3. Wycena końcowa Megaron S.A. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Finalnie jedną akcję spółki Megaron S.A. wyceniamy na 36,14 złotego.  

 

Produkty  
Emitent prowadzi działalność na rynku chemii budowlanej w obszarze produktów słuŜących 

do wewnętrznych prac wykończeniowych w budownictwie. „MEGARON” S.A. swoje wyroby na bazie 
gipsu sprzedaje juŜ od ponad piętnastu lat, w związku z tym Spółka ma duŜe doświadczenie w 
produkcji, wdraŜaniu i sprzedaŜy produkowanych wyrobów. Meagron posiada własny wysoko 
zmechanizowany nowoczesny zakład produkcyjny w Szczecinie, gdzie znajduję się takŜe siedziba 
Spółki.  

Megaron to producent i dystrybutor materiałów budowlanych słuŜących do wewnętrznych 
prac wykończeniowych w budownictwie.  
 Asortyment Spółki dzieli się na trzy główne grupy: 

� gładzie tynkowe, 
� gips szpachlowy, 
� oraz kleje montaŜowe.  
Produktem numer jeden Spółki jest gotowa gładź gipsowa ŚMIG, która jest zaprawą 

budowlaną przeznaczoną do wewnętrznych prac wykończeniowych. Pod względem chemicznym 
stanowi mieszankę surowców mineralnych, Ŝywicy polimerowej, chemicznych dodatków 
modyfikujących oraz wody. Ma konsystencję pasty – tzw. „mokry” asortyment. Dzięki wydatkom 
poniesionym na reklamę Megaron aktualnie zwiększa swoje przychody ze sprzedaŜy, dzięki 
ŚMIGOWI. 

Proces produkcyjny jest stale monitorowany i badany pod względem jakości, a praktyczny 
brak zwrotu towarów świadczy, Ŝe się to Spółce udaje. Ponadto laboratoryjne testy potwierdzają, Ŝe 
jakość ŚMIGA jest jedną z najwyŜszych wśród produktów mokrych (choć część konkurencji ma 
produkty równieŜ wysokiej jakości, jednak w znacznie wyŜszej cenie). Produkty dostosowane są do 
potrzeb ostatecznego odbiorcy poprzez zastosowanie odpowiedniej wielkości opakowań np. 2, 10, 
20, 25 kg. 

Asortyment Spółki wygląda następująco: 
• Gotowa Gładź Tynkowa  ŚMIG (produkt tzw. „mokry”) 

o jest produktem gotowym przeznaczonym do wygładzania powierzchni ścian i sufitów 
wewnątrz budynków. Proces wiązania produktu zachodzi w trakcie odparowywania 
wody z zaprawy. Wiązanie jest procesem nieodwracalnym. Tworzy trwałe podłoŜe pod 
powłoki malarskie i tapety. ŚMIG moŜna stosować na wszelkie mineralne podłoŜa 
budowlane oraz stare powłoki malarskie – w tym olejną i emulsyjną - o trwałej, 
czystej i suchej powierzchni. Główną zaletą produktu jest gotowość do 
natychmiastowego zastosowania po otwarciu opakowania. ŚMIG zaleca się uŜywać 
prosto z wiadra bez jakichkolwiek zabiegów przygotowawczych. Drugą waŜną zaletą 
jest moŜliwość przerywania i wznawiania pracy w dowolnym momencie. Po 
zakończeniu pracy wiadro naleŜy zamknąć, a po kolejnym otwarciu produkt moŜna 
uŜywać ponownie. 

• Gładź polimerowa  PREMIUM (sucha mieszanka) 
• Gładź polimerowo-gipsowa  PROFESSIONAL (sucha mieszanka) 
• Gładź gipsowa  Gt-90  CLASSIC (sucha mieszanka) 

 DCF Model porównawczy 
Cena 48,83 PLN 23,45 PLN 
Waga 50% 50% 
Wycena 36,14 PLN 
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• Gładź gipsowa  Gt-120 SUPER-FINISZ 
o jest suchą mieszanką gipsową do zastosowań wewnętrznych. Przeznaczona jest do 

wygładzania nierówności i chropowatości tynków mineralnych pod powłoki malarskie i 
tapety. Gładź SUPER FINISZ jest najbardziej popularna. Podstawową jej zaletą jest 
wyjątkowa podatność na szlifowanie. Produkt w kolorze białym przewidziany jest do 
szeroko rozpowszechnionej technologii pracy polegającej na nałoŜeniu gładzi na 
mokro, a następnie na zeszlifowaniu nierówności po całkowitym wyschnięciu 
powierzchni.  

• Gładź gipsowa  Gs-1  FINISZ (sucha mieszanka) 
• Gips francuski  Gs-2  (sucha mieszanka do wygładzania ścian i łączenia płyt gipsowo-

    kartonowych) 
• Gips szpachlowy  Gs-3  (sucha mieszanka) 
• Gips zbrojony  Gs-10  (sucha mieszanka) 
• Klej montaŜowy  Gl-5   

o jest suchą mieszanką gipsową do zastosowań wewnętrznych. Klej przeznaczony jest 
do przyklejania płyt gipsowo - kartonowych do ceramicznych podłoŜy budowlanych.  

• Klej gipsowy   Gl-7   
o jest suchą, uniwersalną zaprawą gipsową do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych 

do podłoŜa oraz łączenia bloczków gipsowych) 
 
Fabryka 
Linia produkcyjna firmy Megaron jest prawdopodobnie pierwszą i aktualnie 

najnowocześniejszą tego typu w Polsce. Całkowita automatyzacja wszystkich procesów 
produkcyjnych pozwala na obsługę linii o wydajności 25ton/h przez tylko jedną osobę. 

Fabryka dzieli się na dwie hale produkcyjne. Pierwsza z nich (hala I) wytwarza produkty 
suche (wybudowana w 2007 roku), a druga (hala II) produkty tzw. mokre. W przypadku pierwszej z 
nich, w pełni zautomatyzowana linia produkcyjna pracuje obecnie na 75% mocy. Ponad 80-cio 
procentowe wykorzystanie mocy skutkuje pojawieniem się nadgodzin. Spodziewamy się, Ŝe 
przychody z tego segmentu pozostaną w tendencji bocznej w kolejnych latach. W prognozie nie 
załoŜyliśmy dodatkowych inwestycji w halę I.  

Z kolei na segmencie mokrym przewidujemy skokowy wzrost przychodów, który będzie 
skutkował koniecznością inwestycji w postaci rozbudowy linii konfekcjonowania. Zasoby II-giej hali 
produkcyjnej są na to gotowe, poniewaŜ z docelowych 14 stanowisk są dopiero dwa. Na wiosnę 
Emitent planuje dodanie czterech kolejnych. Koszt kaŜdej z nich jest uwzględniony w naszej 
prognozie.  

Spółka charakteryzuje się na tle konkurencji bardzo niewielkimi kosztami stałymi w postaci 
kosztów zatrudnienia. Aktualnie w całej firmie jest 47 etatów. Nowoczesne i w pełni 
zautomatyzowane linie do produkcji są obsługiwane zaledwie przez 9 osób. Z pozostałej części, 22 
osoby pracują w dziale dystrybucji, 11 w administracji, a 5 osób jako managerowie. Szacujemy, Ŝe 
w wyniku poszerzania działalności zostaną utworzone cztery nowe etaty na stanowisku handlowców 
(w tym jedna osoba pełniąca funkcję dyrektora nadzorującego). 

Konkurenci Megarona mają duŜe zatrudnienie przy procesie produkcyjnym. W odróŜnieniu od 
Emitenta nie posiadają tak zaawansowanych linii produkcyjnych. Przez to ich koszty zmienne są 
wyŜsze, a osiągana rentowność netto niŜsza.  

Dotychczas w fabryce Spółki nie było nigdy zastoju produkcyjnego. 
W wycenie przyjęliśmy, Ŝe przekroczenie progu 50.000 tys. złotych sprzedaŜy będzie 

skutkowało koniecznością inwestycji w środki do produkcji m.in. w/w zwiększenie linii 
produkcyjnych. Do tego Firma będzie musiała dokupić 1 silos (koszt 100 tys. zł) oraz zainwestować 
w magazyny wysokiego składowania. 

W przypadku Megaronu przekroczenie wydajności 56 t/1h w produkcji ŚMIGU, skutkowałoby 
koniecznością budowy kolejnej fabryki. W przełoŜeniu na liczby szacowalibyśmy, Ŝe takie potrzeby 
inwestycyjne Spółki zaistniałyby dopiero po przekroczeniu 92 mln złotych przychodów ze sprzedaŜy. 

W długim horyzoncie czasowym nie wykluczalibyśmy budowy drugiego zakładu 
produkcyjnego usytuowanego w Niemczech (nie zostało to uwzględnione w prognozie). Pierwsze 
badania handlowe Firmy wskazują, Ŝe pozytywny jest odbiór polskich produktów i byłaby duŜa 
moŜliwość zdobycia części rynku niemieckiego. 
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Dystrybucja 
Produkty Spółki moŜna kupić w 2.808 punktach sprzedaŜy (w 2009 było to 1.600). Aktualnie 

firma współpracuje ze 104 dystrybutorami na terenie całego kraju. Megaron posiada 18 
przedstawicieli handlowych (w tym czterech kierowników regionalnych). Docelowo w przypadku 
pomyślnej ścieŜki rozwoju, produkty Spółki mogą być sprzedawane za granicą, przede wszystkim na 
rynku niemieckim. Megaron ma wysondowany rynek Niemiec wschodnich i niewykluczone, Ŝe w 
niedługim czasie moŜe nastąpić ekspansja w tym regionie. Ponadto z uwagi na obecność klientów 
Spółki na rynku czeskim i słowackim moŜliwa jest równieŜ obecność na tych dwóch niewielkich 
rynkach. 

Umowy z dystrybutorami nie zobowiązują w sposób istotny Ŝadnej ze stron, lecz określają 
jedynie warunki dostawy. 

W ramach planów rozwoju na najbliŜszy rok Zarząd planuje zatrudnić czterech nowych 
przedstawicieli handlowych, a czterech z obecnych stanie się kierownikami. Między innymi dzięki 
temu planowane jest pozyskanie 430 nowych punktów sprzedaŜy. 

Rabaty dla odbiorców kształtują się od -20% do -28%. W przypadku bonusu będącego 
premią od sprzedaŜy moŜe wynieść on nawet do -31%. Ten element gra duŜą rolę na rynku chemii 
budowlanej. Główni konkurenci Spółki, z powodu wyŜszych kosztów produkcji, nie mają miejsca na 
tak elastyczne operowanie marŜą. 

 
Rynek 
W segmencie produktów Spółki, przedsiębiorstwa mają zbliŜone jakościowo produkty. 

RóŜnice wychodzą dopiero na gorszych podłoŜach, w postaci złej przyczepności oraz gorszej 
plastyczności. Konkurencja odbywa się zatem przede wszystkim na innych płaszczyznach. Aktualnie 
Spółka systematycznie zwiększa swoje udziały rynkowe kosztem konkurencji. Ostatnie kilkanaście 
miesięcy rynek wykazywał się tendencją płaską, lecz kolejne lata powinny przynieść jego wzrost (w 
zaleŜności od PKB i produkcji budowlano-montaŜowej). Celem Spółki w 2011 roku jest osiągnięcie 
20% udziału w rynku gładzi i gipsów szpachlowych.  

 
Z ogółu produkowanych przez Spółkę wyrobów, w 2009 r. ponad 30% sprzedawane było 

przez wielkopowierzchniowe markety budowlane z których największym odbiorcom jest Castorama. 
Około 70% produkcji Emitent sprzedał „pozostałym” odbiorcom hurtowym. Wśród pozostałych 
znaczących odbiorców moŜna wyróŜnić: Grupa Polskie Składy Budowlane (PSB), której udział w 
całości przychodów ze sprzedaŜy produktów wyniósł ok. 14%, BplusB ok. 13%, Chemik ok. 9%, sieć 
hurtowni GHB oraz FIG. 

Od 2007 r. widoczny jest stały wzrost sprzedaŜy Emitenta do pozostałych odbiorców 
hurtowych, co zapewnia Emitentowi coraz mocniejszą pozycję negocjacyjną wobec największego 
odbiorcy jego produktów – Castoramy. 

Castorama to jeden z największych marketów budowlanych w Polsce. W całym kraju posiada 
54 wielkopowierzchniowe sklepy, w których sprzedaje wytwarzane na bazie gipsu wyroby, takich 
marek jak m.in. Megaron, Gipsar, Dolina Nidy, Cekol.  

Castorama jest bardzo zainteresowana dalszą współpracą z Megaronem poniewaŜ jeden z ich 
produktów znalazł się w pierwszej 30-stce najbardziej rentownych pod względem sprzedaŜy 
produktów działu budowlanego. 

Pozostałe hipermarkety budowlane takie jak np. OBI, Leroy Merlin, Praktiker i inni zaopatrują 
się w produkty Spółki poprzez punkty dystrybutorów. Dzięki temu Emitent nie wchodzi w konflikt 
wywoływania ewentualnej wojny cenowej pomiędzy hipermarketami. Niektóre bowiem sklepy 
wielkopowierzchniowe oferują wyrównanie ceny w przypadku zakupów u konkurencji, a niekiedy dla 
przyciągnięcia klienta sprzedają nawet po kosztach.  

 
Spółka szacuje, iŜ wielkość rynku dotycząca materiałów budowlanych produkowanych na 

bazie gipsu będzie rosnąć w tempie szybszym niŜ PKB. Związane jest to z faktem, iŜ rynek gładzi i 
gipsów szpachlowych jest w duŜej mierze skorelowany z produkcją budowlano-montaŜową w 
szczególności z rynkiem mieszkaniowym, a ta gałąź przemysłu w ostatnich latach rozwija się w 
tempie zdecydowanie szybszym od PKB.  

Wg informacji zawartych w raporcie PMR Publications „Sektor budowlany w Polsce, I połowa 
2010 – Prognozy rozwoju na lata 2010-2012” prognozuje się, iŜ wraz ze stopniową poprawą 
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koniunktury gospodarczej, łatwiejszym dostępem do kredytowania inwestycji zarówno po stronie 
deweloperów jak i potencjalnych nabywców mieszkań, przy rosnącym popycie na nieruchomości, 
produkcja budowlano-montaŜowa w 2010 r. osiągnie przyrost rzędu 5,0% w skali roku. 

W 2010 r. wg raportu opracowanego przez PMR Publications oczekuje się wzrostu ilości 
rozpoczynanych projektów mieszkaniowych, dzięki czemu lata 2011-2012 powinny przynieść 
wyraźną poprawę w sferze produkcji budowlanej z tytułu budownictwa mieszkaniowego, na co 
wpływ będzie miało takŜe polepszenie się koniunktury w segmencie kredytów hipotecznych. 

W 2010-2011 roku prawdopodobnie moŜna spodziewać się spadku liczby lokali oddawanych 
do uŜytku, co jest związane z długością cyklu budowy mieszkań. Wpływ na taki stan rzeczy miała 
mniejsza liczba rozpoczynanych inwestycji w latach 2008-2009.  

 
Konkurencja 
Zakładamy, Ŝe Spółka pod względem konkurencyjnym mocno wyprzedzi innych rywali z 

branŜy. Dwuletnia przewaga konkurencyjna wynika ze zdolności produkcyjnych w segmencie 
mokrym. Prawdopodobnie przez pierwsze pół roku pozostałe podmioty z branŜy będą obserwowały i 
przyglądały się zwiększającemu się udziałowi w rynku ogółem, gotowych do uŜycia produktów 
mokrych (kosztem produktów suchych). Po tym czasie główni konkurenci Megaronu w celu obrony 
rynku, prawdopodobnie skupią się równieŜ na tym segmencie. Aktualnie produkty mokre stanowią 
zaledwie 3-5% rynku. Konkurencja posiadająca ten asortyment ma jednak niewielki udział z tego 
tytułu w swoich przychodach. Dzieje się tak za sprawą wysokich kosztów produkcji (nakład ludzkiej 
pracy). Gotowe mieszanki, bez tak zaawansowanych technologicznie linii produkcyjnych jak u 
Emitenta, są obłoŜone bardzo wysokimi kosztami zatrudnienia. To sprawia, Ŝe dla zobrazowania 
sprawy szacunkowy kubełek gotowej gładzi szpachlowej innych firm kosztuje ok. 50 zł podczas, gdy 
ten sam wagowo ŚMIG kosztuje ok. 30 złotych. Ta ilość produktu suchego u konkurencji kosztuje 
30 zł. Wraz z rosnącymi kosztami pracy odbiorcy końcowi będą zwracali coraz większą uwagę na 
czas, wygodę i pracochłonność rozrobienia sproszkowanej masy z wodą przez pracowników. ŚMIG 
dodatkowo ma zwiększyć agresywnie sprzedaŜ i zagarnąć udziały w rynku, dzięki agresywnej 
polityce cenowej. Oponentom Megaronu będzie cięŜko sobie pozwolić na podjęcie znaczącej walki o 
ochronę udziałów w rynku z powodu niskiej marŜy. Dorównanie cenom ŚMIGU skutkowałoby 
koniecznością sprzedaŜy poniŜej kosztów produkcji. Niska marŜa u konkurencji przekłada się na ich 
wyniki, a tym samym zapotrzebowanie kilkudziesięciu milionów złotych na 
budowę/rozbudowę/unowocześnienie fabryki produktów mokrych u innych podmiotów, spowoduje 
wzrost zadłuŜenia i gorszą rentowność. Proces wprowadzenia zautomatyzowanych linii 
produkcyjnych przez konkurentów szacowalibyśmy na około 1,5 roku (pierwsze pół roku zajmie 
obserwacja i badanie rynku).  

Z tego teŜ powodu moŜliwe jest osiągnięcie przez Emitenta 40-50% udziału w sprzedaŜy w 
tym ścisłym segmencie rynku. DuŜy wpływ na skokowy wzrost przychodów mogą mieć wydatki na 
kampanię reklamową w 2010 roku w wysokości ok. 6 mln złotych. BudŜet na 2011 rok przewiduje 
nakłady z tego tytułu w wysokości tylko 1 mln złotych. Istnieje zatem niepewność czy efekty 
reklamowe z 2010 roku zdołają się w znaczącym stopniu przełoŜyć na przychody w 2011 roku.  

 
Produkcja Megaronu w 2010 roku wyniosła około 39 tys. ton. Udział Megaronu w rynku 

gładzi i gipsów szpachlowych oszacować moŜna na 10-15%. Oznacza to, Ŝe Spółka wyprzedziła 
trzeciego konkurenta jakim jest Franspol i prawdopodobnie znajduje się w okolicach drugiego 
miejsca, ex aequo ze spółką Cedat (w 2010 roku wstępne szacunki wskazują, Ŝe spadała im 
sprzedaŜ Cekolu). Pierwsze miejsce z największym udziałem w rynku sprawuję firma Atlas, która 
jest producentem Gipsaru i Doliny Nidy. W 2011 roku szacujemy, Ŝe produkcja Megaronu wyniesie 
47 tys. ton. 

 
ZagroŜenia 
Emitent ma bardzo ambitne plany zwiększania przychodów ze sprzedaŜy segmentu 

produktów „mokrych”.  
Megaron dąŜy do tego, aby przekonać wykonawców do zamiany produktów suchych na 

produkty mokre. Barierą, jaką moŜe napotkać, są wieloletnie przyzwyczajenia konsumentów. Spółka 
prowadzi politykę współpracy z wykonawcami poprzez wydawanie darmowych próbek i „edukację” 
związaną z lepszą i wygodniejszą alternatywą produktów mokrych. Zamiarem Megaronu jest, aby 
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dzięki temu jeden wykonawca polecał produkt/y innemu. Około 1000 małych firm świadczy usługi 
podwykonawcze duŜym podmiotom w wąskim segmencie wykańczania ścian. Przedstawiciele 
handlowi Megaronu próbują zwiększyć aktualną współpracuję z nimi, lecz nie wiadomym jest, jak 
będzie się ona kształtowała.  

Największym zagroŜeniem, jakie postrzegalibyśmy to utrata dwuletniego okresu przewagi 
konkurencyjnej, która szerzej została opisana w akapicie „Konkurencja”. Szacowany koszt budowy 
hali produkcyjnej to około 4 mln złotych, linie produkcyjne to około 15 mln złotych, plus do tego 
dochodzi jeszcze cena zakupu gruntu. 

W historii Megaronu był teŜ jeden szczególnie trudny okres. W 1997 roku firma Atlas 
wprowadziła na rynek produkt konkurencyjny dla Megaronu i przeznaczyła bardzo duŜe nakłady na 
reklamę. Atlas wprowadził teŜ wtedy marketing wiązany polegający na oferowaniu upustu cenowego 
za jednoczesne zamówienie dwóch produktów np. gładzi i kleju. Megaron wyciągając z tego okresu 
wnioski zmniejszył zatrudnienie, postawił na wzmacnianie marki, a przede wszystkim zwiększył 
wydajność produkcji (zwiększył rentowność), co w dniu dzisiejszym pozwala mu na ewentualną 
walkę cenową za pomocą marŜy.  

 
Logistyka 
Spółka niezwykle szybko na tle konkurencji realizuje zamówienia na dostawy produktów 

(korzysta z firm zewnętrznych). Obsługa Klienta to takŜe konkurencyjna przewaga Spółki. Koszty 
logistyczne nie są wygórowane za sprawą połoŜenia Szczecina. Do miasta przyjeŜdŜają TIR’y np. z 
Ŝywnością i aby nie wracać „na pusto”, firmy transportowe realizują na niskiej marŜy nawet 
niewielkie zamówienia. Aktualnie Emitent współpracuje z trzema przewoźnikami. Dzięki temu, 
pomimo wydającego się niekorzystnego połoŜenia Szczecina względem dystrybucji po całej Polsce, 
nie stanowi to problemu i dodatkowych kosztów. 

Megaron specjalizuje się w szybkiej dostawie towaru w przeciągu 24 godzin od złoŜenia 
zamówienia. Spółki konkurencyjne dostarczają zamówione towary w przeciągu 2-4 dni. Emitent 
osiąga krótszy czas dostawy, korzystając z usług firm, wyspecjalizowanych w dostawach małych 
towarów do marketów spoŜywczych. Minimalna wielkość zamówienia przyjmowana przez 
„MEGARON” S.A. rozpoczyna się od 1 tony produktów, inni dostawcy realizują zamówienia od 6 do 
24 ton. Spółka realizuje równieŜ zamówienia na kilka produktów w niewielkich ilościach, tak by 
całość składała się na 1 paletę. Pod tym względem niewątpliwie Spółka jest liderem, gdyŜ realizacji 
tego typu zamówień konkurencja nie proponuje swoim klientom.  

Potrzeby magazynowe Emitenta w duŜym stopniu będą zaleŜały jak duŜo zapasów wyjdzie z 
hali I od razu do odbiorców. Zakładamy, Ŝe część środków z emisji zostanie przeznaczona na 
stworzenie nowoczesnego magazynu wysokiego składowania w hali I.  

 
Odbiorcy 
Aktualnie głównymi odbiorcami końcowymi produktów Spółki są małe firmy, które stanowią 

główną grupę odbiorców na tym rynku oraz osoby fizyczne. Emitent dąŜy do tego, aby zmienić 
przyzwyczajenia swoich odbiorców ze stosowania produktów suchych na mokre (ŚMIG). W krajach 
wysoko rozwiniętych z uwagi na maksymalizowanie wydajności pracy, są uŜywane głównie produkty 
gotowe mokre (przygotowanie z materiału z suchej masy jest zbyt czaso- i pracochłonne).  

Spółka znajduje i potencjalnie moŜe znaleźć dodatkowo rzesze odbiorców dzięki cenie i 
działaniom marketingowym. 

 
Dostawcy 
Spółka składa zamówienia na dostawę surowców u firm niemieckich oraz polskich. Oceniamy 

korzystnie, iŜ w ramach działalności produkcyjnej Emitenta nie występują Ŝadne uzaleŜnienia od 
dostawców. Za przyśpieszoną płatność do firm niemieckich Megaron otrzymuje 2-3% skonto. 
Emitent nie jest związany umowami ciągłymi i posiada zdolność natychmiastowej zmiany 
dostawców. Otoczenie rynkowe umoŜliwia substytucję zamawianych surowców. Dostawa surowców i 
komponentów odbywa się równolegle, przynajmniej od 2-3 dostawców, co zapewnia ciągłość 
dostaw. Ze względu na duŜą konkurencję na runku dostawców moŜliwa jest szybka ich zmiana. 

Emitent do produkcji swoich wyrobów wykorzystuje kilka podstawowych składników: gips 
(40% masy zuŜywanych surowców), mączkę wapienną i dolomitową (stanowi rolę wypełniacza  
i wynosi 60% masy wszystkich surowców), eter celulozy (0,2%-0,4% masy) oraz opóźniacz 
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wiązania gipsu.  
W przypadku zamówień na gips, okres dostawy wynosi od 2 do 3 tygodni. 
Kurs walutowy EUR/PLN w przypadku zamówień u dostawców niemieckich jest elastyczny dla 

rentowności spółki. Dopiero przy kursie na poziomie ok. 7 EUR/PLN marŜa dla Megaronu wynosi 
zero. 

Ponadto Emitent współpracuje z dwoma dostawcami opakowań. Są nimi Stora Enso Poland 
S.A. z siedzibą w Ostrołęce oraz Mondi Bags Świecie Sp. z o. o. z siedzibą w Świeciu oraz Mondi 
Bags Mielec Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu. Dzięki temu, w sposób równoległy zapewniony jest stały 
dostęp do potrzebnych opakowań.  

 
Fuzje i akwizycje 
Emitent aktualnie nie planuje Ŝadnych fuzji i akwizycji. Spowodowane jest to niechęcią do 

nabywania fabryk, w których proces produkcyjny odbywa się bardzo duŜymi nakładami pracy, a 
zaawansowanie technologiczne (w porównaniu z Megaron S.A.) jest na niskim poziomie. 

 
Lock-up 
Wszyscy dotychczasowi akcjonariusze, przed rozpoczęciem Oferty Publicznej, zamierzają 

podpisać umowy zakazu sprzedaŜy akcji typu „lock-up” dotyczące wszystkich Akcji Serii B. W 
przypadku podpisania umów po zatwierdzeniu prospektu stosowna informacja zostanie podana do 
publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu. 

 
Inwestycje 
Celem oferty publicznej emisji Akcji Serii C jest pozyskanie środków pienięŜnych, które 

przeznaczone zostaną na dokończenie bieŜącej inwestycji Emitenta, polegającej na budowie hali 
magazynowo-produkcyjnej z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi o 
powierzchni 2,5 tys. m2 oraz budową automatycznej linii technologicznej do produkcji gotowych 
mas budowlanych. Proces inwestycyjny dotyczący rozbudowy zakładu został ukończony w części 
dotyczącej budowy nowej hali oraz I etapu budowy linii produkcyjnej. 
Zarząd Emitenta szacuje, iŜ wpływy z oferty osiągną wartość około 4.400.000 zł (4,8 mln zł brutto 
pomniejszone o koszty emisji ok. 0,4 mln zł).  
 
Wykorzystanie pozyskanego kapitału będzie wyglądało następująco: 

1. Automatyzacja podawania opakowań linii produktów gotowych oraz wzrost jej wydajność z 
12 do 40 t/h: 3.200.000 zł  

2. System regałów wysokiego składowania w hali nr II zwiększający moŜliwości 
magazynowania z 2200 do 3600 palet: 500.000 zł  

3. Rozbudowa hali nr I z 800 do 1100 m2 zwiększająca moŜliwości magazynowe z 430 do 790 
palet: 400.000 zł  

4. Transporter rolkowy do palet łączący halę nr I i II: 300.000 zł 
 
Ponadto Spółka zamierza przeznaczyć środki na: zwiększenie zatrudnienia w postaci 4 

nowych handlowców, sprzęt komputerowy oraz wymianę floty samochodowej dla przedstawicieli 
handlowych. 

 
Spółka sukcesywnie wykorzystuje środki unijne. Do chwili obecnej udało się Emitentowi 

pozyskać ok. 6 mln złotych dotacji. Pierwsza inwestycja na budowę hali produkcyjnej II opiewała na 
8 mln złotych. Dofinansowanie unijne wynosiło 50% (4 mln zł na halę i linie technologiczne). 
Aktualnie Spółce zostało przyznane dofinansowanie na 2 mln zł (60% wartości dla całości projektu 
na poziomie 3,4 mln zł) na inwestycję w rozbudowę linii produkcyjnych w hali II. Dotychczas 
wydano 800 tys. zł.  

 
Saldo przepływów pienięŜnych z działalności inwestycyjnej w latach 2007-2009 było ujemne. 

Przyczyną ujemnego salda były wydatki Spółki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych, które 
pokrywały się z wartościami przyjmowanymi przez saldo działalności inwestycyjnej. Spółka 
praktycznie nie wydatkowała środków na inne cele inwestycyjne. 
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Wśród nakładów na rzeczowe aktywa trwałe w 2007 roku naleŜy wymieć istotne inwestycje 
na halę produkcyjną oraz budynek biurowy nakłady na ulepszenie linii technologicznej oraz zakup 
środków transportu. W 2008 roku Emitent poniósł nakłady inwestycyjne głównie w środki 
transportu, a w 2009 roku wydatki związane były z rozpoczęciem inwestycji w budowę hali 
magazynowo-produkcyjnej z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi o 
powierzchni 2,5 tys. m2 oraz budową automatycznej linii technologicznej do produkcji gotowych 
mas budowlanych. Inwestycja w 50-60% jest dotowana ze środków unijnych. 

 
Ryzyko 
Na podstawie prospektu emisyjnego przy inwestycji w Spółkę istnieją m.in. następujące 

czynniki ryzyka: 
• Ryzyko związane z sezonowością sprzedaŜy  
• Ryzyko związane z kanałami dystrybucji oraz utratą kluczowych odbiorców  
• Ryzyko związane z kadrą zarządzającą  
• Ryzyko dotyczące zatrudnienia  
• Ryzyko związane z awarią systemów informatycznych  
• Ryzyko dotyczące utraty kluczowych dostawców  
• Ryzyko związane z anomaliami pogodowymi  
• Ryzyko związane ze sprawą sądową  
• Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski  
• Ryzyko walutowe  
• Ryzyko związane ze zmianami prawnymi  
• Ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych  
• Ryzyko związane ze zmianami w prawie podatkowym  
• Ryzyko konkurencji  
• Ryzyko związane z rynkiem chemii budowlanej i rynkiem gładzi szpachlowych  
• Ryzyko stagnacji bądź regresji rynków, na których działa Emitent  
• Ryzyko związane z odwołaniem, odstąpieniem lub zawieszeniem oferty publicznej 
• Ryzyko niedojścia emisji akcji serii C do skutku 
• Ryzyko związane z przyszłym kursem akcji oraz płynnością obrotu 
• Ryzyko związane z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia przepisów prawa przez 
emitenta w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji 
serii C oraz PDA serii C 
• Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu, zawieszenia obrotu i wykluczenia  
z obrotu  
• Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu akcji emitenta lub odmowa wprowadzenia akcji 
emitenta do obrotu giełdowego 
• Ryzyko zawieszenia notowań 
• Ryzyko związane z wykluczeniem akcji z obrotu na GPW 
• Ryzyko związane z wydłuŜeniem czasu przyjmowania zapisów 
• Ryzyko związane z PDA 
• Ryzyko związane z niewypełnieniem obowiązków informacyjnych 
• Ryzyko niedopuszczenia akcji do obrotu giełdowego 
• Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 
• Ryzyko dotyczące niepowołania komitetu audytu 
• Ryzyko związane z moŜliwością nie spełniania wymogów obowiązującego od dnia 
01.01.2011 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych 
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 Akcjonariat 
 
Tabela 4. Rozwodnienie akcji w wyniku przydzielenia Akcji Serii C. 

Struktura akcjonariatu przed emisją Struktura akcjonariatu po emisji 

  Liczba 
akcji 

Udział w 
kapitale 
(%) 

Liczba 
głosów na 
WZA 

Udział w 
głosach 
na WZA 
(%) 

Liczba 
akcji 

Udział w 
kapitale 
(%) 

Liczba 
głosów na 
WZA 

Udział w 
głosach 
na WZA 
(%) 

akcje serii A 2 100 000 84,00% 4 200 000 91,30% 2 100 000 77,78% 4 200 000 87,50% 

w tym:                 

pan P. Sikora 1 450 000 58,00% 2 900 000 63,04% 1 450 000 53,70% 2 900 000 60,42% 

pan A. Zdanowski 450 000 18,00% 900 000 19,57% 450 000 16,67% 900 000 18,75% 

pan A. Sikora 200 000 8,00% 400 000 8,70% 200 000 7,41% 400 000 8,33% 

akcje serii B 400 000 16,00% 400 000 8,70% 400 000 14,81% 400 000 8,33% 

w tym:                 

pan P. Sikora 191 500 7,66% 191 500 4,16% 191 500 7,09% 191 500 3,99% 

pan A. Zdanowski 125 000 5,00% 125 000 2,72% 125 000 4,63% 125 000 2,60% 

pan A. Sikora 50 000 2,00% 50 000 1,09% 50 000 1,85% 50 000 1,04% 

pani H. Lewicka 33 500 1,34% 33 500 0,73% 33 500 1,24% 33 500 0,70% 

Dotychczasowi 
akcjonariusze 
łącznie 

2 500 000 100,00% 4 600 000 100,00% 2 500 000 92,59% 4 600 000 95,83% 

akcje serii C -   -   200 000 7,41% 200 000 4,17% 
Nowi  
akcjonariusze 
łącznie* 

    -   200 000 7,41% 200 000 4,17% 

RAZEM 2 500 000 100,00% 4 600 000 100,00% 2 700 000 100,00% 4 800 000 100,00% 
*Przy załoŜeniu, Ŝe zostanie wyemitowana maksymalna liczba akcji przewidziana uchwałą NWZ i wszystkie akcje zostaną 
objęte przez inwestorów. 
Źródło: Obliczenia Biura Maklerskiego Banku DnB NORD Polska S.A. (prospekt emisyjny) 
 
 

Polityka dywidendowa 
Zakładamy, Ŝe docelowo Spółka będzie przeznaczała tak jak do tej pory ok. 30% zysków. 

Fundusz rezerwowy wynosi 2.563 tys. złotych. Docelowo, nagromadzony zysk z lat ubiegłych, 
ewentualnie moŜe zostać częściowo przeznaczony na wypłatę dywidendy w 2011 roku. 

Decyzję o przeznaczeniu zysku podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki i konsekwentnie 
począwszy od 1998 roku trzyma się zasady, Ŝe na wypłatę dywidendy przeznacza maksymalnie 
30% zysków.  

W kolejnych latach propozycje Zarządu co do podziału zysku będą uzaleŜnione od sytuacji 
finansowej i potrzeb kapitałowych Emitenta. Generalnie intencją Zarządu jest, aby utrzymać 
dotychczasowe praktyki Spółki i większość zysków wypracowywanych przez Spółkę w kolejnych 
latach przeznaczana była na inwestycje Emitenta. 

W 2010 roku wypłacono dywidendę za rok 2009 w kwocie 1.000.000 zł., co stanowi 0,40 zł 
brutto na jedną akcję 

W 2009 roku wypłacono dywidendę za rok 2008 w kwocie 400.000 zł., co stanowi 0,16 zł 
brutto na jedną akcję 

W 2008 roku wypłacono dywidendę za rok 2007 w kwocie 650.000 zł , co stanowi 0,26 zł 
brutto na jedną akcję. 

Przeznaczenie zysku z 2010 roku (dywidenda lub zwiększenie kapitału własnego) będzie 
przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym roku. 
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Analiza ekonomiczno - finansowa 

 
 Na dzień 31.12.2009, Emitent osiągnął przychody ze sprzedaŜy na poziomie 27 890 tys. zł 
oraz zysk netto w wysokości 3 765 tys. zł. W analogicznym okresie 2008 roku przychody ze 
sprzedaŜy wynosiły 23.632 tys. zł, a zysk netto wynosił 755 tys. zł a w 2007 r. odpowiednio 15.642 
tys. zł oraz 2.426 tys. zł. ZauwaŜalny jest tutaj wzrost obu wartości, który ma związek z 
inwestycjami Emitenta w budowę i wyposaŜenie nowej hali produkcyjno magazynowej, linii 
technologicznej do produkcji gładzi tynkowej oraz pracą przedstawicieli handlowych na terenie 
całego kraju. Poziom zapasów wg danych za kolejne lata obrotowe zmalał z 854 tys. zł w 2008 r. do 
747 tys. zł w roku 2009 i stanowią one obecnie 5,2% sumy bilansowej. Poziom kosztów 
sprzedanych produktów za 2009 r. wynosił 14.681 tys. zł i był wyŜszy o 26% w stosunku do 2008 
roku. Koszty sprzedaŜy w 2009 r. zmalały o 23% z poziomu 8 224 tys. zł (2008 r.) do poziomu 6 
296 tys. zł. Koszty ogólnego zarządu, które w 2007 r. wynosiły 1 328 tys. zł, w 2008 r. wzrosły do 
wartości 2 429 tys. zł (83%). JednakŜe na koniec 2009 r. zanotowano nieznaczny spadek do 
wartości 2.250 tys. zł.  
 W latach 2007-2009 zauwaŜalna jest znacząca wartość pozostałych przychodów 
operacyjnych szczególnie w 2007 r., co było wynikiem otrzymanych dotacji i odszkodowań. 
Pozostałe koszty operacyjne takŜe wykazywały tendencję wzrostową. W 2008 r. wynosiły one 82 
tys. zł., po czym nastąpił wzrost do poziomu 248 tys. zł. (wzrost o  202%). Ceny sprzedaŜy  
w 2009 r. nie uległy zmianie. 
 
Tabela 5. Wybrane historyczne informacje finansowe za lata obrotowe (tys. zł) 
 w tys. zł w tys. EUR 

WYBRANE DANE FINANSOWE 2009 rok 2008 rok 2007 rok 2009 rok 2008 rok 2007 rok 

I. Przychody netto ze sprzedaŜy 
produktów, towarów i materiałów 27 890 23 632 15 642 6 425 6 691 4 142 
II. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 4 874 1 573 3 130 1 123 445 829 
III. Zysk (strata) brutto 4 705 987 2 985 1 084 279 790 
IV. Zysk (strata) netto 3 765 755 2 426 867 214 642 
V. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności operacyjnej 4 621 1 409 2 568 1 065 399 680 
VI. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności inwestycyjnej -1 611 -1 007 -2 251 -371 -285 -596 
VII. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności finansowej -1 247 -448 -2 251 -287 -127 -596 
VIII. Przepływy pienięŜne netto, 
razem 1 763 -46 -1 934 406 -13 -512 
IX. Aktywa razem  14 336 11 446 11 026 3 490 2 743 3 078 
X. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 5 255 5 729 5 814 1 279 1 373 1 623 
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 749 2 083 2 416 426 499 674 
XII. Zobowiązania krótkoterminowe  2 958 3 081 2 762 720 738 771 
XIII. Kapitał własny  9 081 5 717 5 212 2 210 1 370 1 455 
XIV. Kapitał zakładowy  500 500 500 122 120 140 
XV. Liczba akcji  2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł / EUR)  1,51 0,30 0,97 0,37 0,07 0,27 
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na 
jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)  1,51 0,30 0,97 0,37 0,07 0,27 
XVIII. Wartość księgowa na jedną 
akcję (w zł / EUR) 3,63 2,29 2,08 0,88 0,55 0,58 
XIX. Rozwodniona wartość księgowa 
na jedną akcję (w zł / EUR) 3,63 2,29 2,08 0,88 0,55 0,58 
XX. Zadeklarowana lub wypłacona 
dywidenda na jedną akcję (w zł / 
EUR) 0,99 0,54 1,54 0,24 0,13 0,43 
Źródło: Historyczne informacje finansowe Emitenta 
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Przychody 
Ambicją Spółki jest osiąganie przychodów ze sprzedaŜy na poziomie 20% rocznie. Dla 

utrzymania dynamiki sprzedaŜy Emitent moŜe wprowadzać nowe produkty „mokre”. Z czasem 
Producent moŜe równieŜ rozszerzyć swój asortyment na inne produkty z branŜy chemii budowlanej. 

 
 W latach 2007-2009r. przychody ze sprzedaŜy Emitenta wzrosły łącznie o 78% z 15,6 mln zł 
w roku 2007 do 27,9 mln zł w roku 2009.  
 Najistotniejsze czynniki mające wpływ na tak znaczący i dynamiczny wzrost to: 
1. Korzystna koniunktura w roku 2007 w sektorze budownictwa krajowego przejawiająca się 
rosnącą liczbą wydawanych zezwoleń na budowę wraz ze wzrostem popytu na materiały budowlane, 
oraz pogorszenie się koniunktury spowodowanej kryzysem finansowym w latach następnych. 
2. Bardzo łagodny sezon zimowy na przełomie 2007/2008, który nie wpłynął na spowolnienie robót 
budowlanych i sezonowy spadek popytu. 
3. Zwiększenie uprawnień dla przedstawicieli handlowych Emitenta - w 2007 przedstawiciele 
handlowi otrzymali zwiększone uprawnienia do przyznawaniu poszczególnym klientom rabatów 
cenowych. Oddelegowanie na nich uprawnień podejmowania decyzji nie rodzi ryzyka 
nieuzasadnionego spadku marŜ handlowych, co wynika z systemu wynagrodzeń przedstawicieli 
handlowych opartych o poziom wypracowanej marŜy pokrycia. 
4. Znaczący wpływ na wzrost obrotów miała wzrost liczba pozyskanych klientów. 
5. Bardzo istotnie znaczenie dla sprzedaŜy w roku 2008 i 2009 miała skoordynowana kampania 
reklamowa przeprowadzona w ogólnopolskiej telewizji, radiu i na 1300 bilbordach w największych 
miastach Polski przeprowadzona w 2008 roku. 

 
 Zjawisko sezonowości występujące w przychodach spółki związane jest z tym, Ŝe głównym 
odbiorcą produktów i towarów Spółki są przedsiębiorstwa budowlano-montaŜowe. Jest ono 
charakterystyczne dla tego segmentu działalności. Największe przychody ze sprzedaŜy Emitent 
realizuje w trzecim kwartale, oraz w marcu bądź kwietniu, kiedy to rozpoczynają się na szeroką 
skalę prace remontowo-wykończeniowe, natomiast najmniejsze przychody Spółka uzyskuje w I i IV 
kwartale (sezon zimowy), kiedy w głównej mierze pogoda nie pozwala wykonawcom kontynuować 
prac wykończeniowych. 
 W latach 2007-2009 zauwaŜalny jest stały wzrost przychodów: o 78% (z 15,6 mln zł. w roku 
2007 do 27,9 mln zł. w roku 2009). Wzrost przychodów pomimo spowolnienia gospodarczego na 
rynku budowlanym naleŜy uznać za duŜy sukces Spółki oraz prowadzonej przez nią kampanii 
promocyjnej. Wraz ze wzrostem przychodów wzrastały równieŜ koszty sprzedanych produktów, 
które w badanym okresie wzrosły o 70%. Udział tych kosztów w przychodach spółki kształtował się 
na stabilnym poziomie między 49%-55%. Zysk brutto ze sprzedaŜy wzrósł w tym czasie z 7 mln zł 
do niemal 13,2 mln zł co stanowi 88% przyrost. 

 
Koszty 
Przy zakładanym budŜecie na rok 2010 w wysokości ok. 31 mln szacujemy, Ŝe koszty 

sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniosą ok. 16 mln złotych. Koszty sprzedaŜy 
ogółem wyniosły ok. 12 mln złotych, z czego 6 mln złotych pochłonął dział handlowy, a pozostałe 
prawie 6 mln zł stanowiły wydatki na reklamę w 2010 roku.  
 Koszty sprzedaŜy w 2008 r. wzrosły 2,6-krotnie, głównie na skutek nakładów poniesionych 
przez Emitenta na działalność promocyjną, a w tym prowadzoną w roku 2008 skoordynowaną 
kampanią reklamową przeprowadzoną w ogólnopolskiej telewizji, radiu i na 1300 bilbordach w 
największych miastach Polski. W roku 2009 wydatki na reklamę nie były juŜ tak znaczące co 
przełoŜyło się na spadek kosztów sprzedaŜy o 23% do kwoty 6,3 mln zł. Miało to równieŜ 
odzwierciedlenie w wyniku na sprzedaŜy – spadek o 48% w roku 2008 oraz 3,5-krotny wzrost w 
roku 2009 (do kwoty 4,7 mln zł.). 

W poprzednich okresach sprawozdawczych Spółka poniosła nakłady związane z planowaną 
publiczną emisją akcji (zrezygnowano z niej). Nakłady w łącznej wartości 182.659,35 złotych ujęto 
w rozliczeniach międzyokresowych aktywnych. Emisja akcji nie została przeprowadzona w 
planowanych terminach. Istnieją przesłanki wskazujące, Ŝe poniesione nakłady nie przyniosą 
przyszłych korzyści ekonomicznych i powinny być objęte odpisem aktualizującym w pełnej 
wysokości. 
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ZadłuŜenie 
Szacujemy, Ŝe Megaron zmniejszy swoje zadłuŜenie do końca 2011 roku. Spółka 

prawdopodobnie zostawi korzystnie oprocentowany kredyt w Pekao S.A. 3 mln złotych, który został 
pozyskany na budowę hali I. Drugi kredyt w ING Banku Śląskim do wysokości 6 mln złotych 
(aktualnie nie jest wykorzystywany on w całości) prawdopodobnie zostanie spłacony. Aktualna 
sytuacja wartości zadłuŜenia netto w Spółce kształtuje się na neutralnym poziomie i wynosi  
7.234 tys. złotych. Szacujemy, Ŝe obecne krótkoterminowe zadłuŜenie finansowe zostanie spłacone 
w ciągu najbliŜszych kilku-kilkunastu tygodni za sprawą zwrotu środków z tytułu dofinansowania. 

 
Tabela 6. ZadłuŜenie netto (w tys. zł) 

Wartość zadłuŜenia netto (w krótkiej i średniej perspektywie czasowej) 

na dzień 30.11.2010 r. * 

A Środki pienięŜne 739 

B Ekwiwalenty środków pienięŜnych (wyszczególnienie)  

C Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu  

D Płynność (A)+(B)+(C) 739 

E BieŜące naleŜności finansowe  

F Krótkoterminowe zadłuŜenie w bankach 665 

G BieŜąca część zadłuŜenia długoterminowego 28 

H Inne krótkoterminowe zadłuŜenie finansowe  

I Krótkoterminowe zadłuŜenie finansowe (F)+(G)+(H) 693 

J Krótkoterminowe zadłuŜenie finansowe netto (I)-(E)-(D) -46 

K Długoterminowe kredyty i poŜyczki bankowe 7 280 

L Wyemitowane obligacje  

M Inne długoterminowe kredyty i poŜyczki   

N Długoterminowe zadłuŜenie finansowe netto (K)+(L)+(M) 7 280 

O ZadłuŜenie finansowe netto (J)+(N) 7 234 

Źródło: Emitent 
 
Zysk netto 

 Wartość zysku netto w 2007 roku wyniosła 2,6 mln zł, w 2008 r. 0,8 mln zł (spadek o 70%), 
by w 2009 roku wynieść 4,7 mln zł (wzrost o 400%). Największy wpływ na wyniki działalności 
Emitenta miały sukcesywny wzrost przychodów ze sprzedaŜy oraz w roku 2008 wzrost kosztów 
sprzedaŜy. Znaczące zwiększenie prognozowanego EBITDA i zysku netto względem oszacowanego 
EBITDA i zysku netto za rok 2010 w istotnej części wynikają z opisanego w załoŜeniach, 
planowanego ograniczenia kosztów reklamy w roku 2011 względem roku 2010. 
 W 2008 roku, podobnie jak w 2010 roku, Spółka zwiększyła nakłady na działalność 
promocyjną, oraz przeprowadziła ogólnopolską kampanię reklamową. W 2008 roku koszty tej 
kampanii wyniosły 3,8 mln zł, a w 2010 roku 5,8 mln zł. Uszczupliło to w sposób bardzo znaczący 
zysk netto.  
 Szacunkowy wynik 1.877 tys. zł za cały 2010 rok zaburzają zatem duŜe nakłady na reklamę 
w IIH2010 roku w wysokości 5,8 mln zł. Zysk netto na koniec I półrocza 2010 wyniósł 2.836 tys. zł 
względem 3.765 tys. w całym 2009 roku, co pozwala stwierdzić, Ŝe zysk netto Megaronu  
z wyłączeniem tych zdarzeń systematycznie ulega zwiększeniu. 
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Analiza wskaźnikowa 
 
Analiza rentowności  

 Wskaźnik rentowności operacyjnej sprzedaŜy osiągnął w 2009 r. wartość 17,5%, co oznacza 
2,6-krotny wzrost względem roku poprzedniego. Wskaźnik rentowności brutto wzrósł w tym czasie 
ponad 4-krotnie do poziomu 16,9%, co było spowodowane równieŜ mniejszymi kosztami finansowy 
Spółki. Ponad 4-krotny wzrost zanotował równieŜ wskaźnik rentowności netto (z 3,2% w 2008r. do 
13,5% w 2009r.). 
 Wskaźnik rentowności aktywów osiągnął w 2007 r. wartość 22%, w 2008 r. obniŜył się do 
poziomu 6,6% (wynik spadku zysku netto), a w roku 2009 zwiększył swoją wartość o 19,7 punktu 
procentowego – do poziomu 26,3%. Jeszcze większe wahania w badanym okresie zanotował 
wskaźnik rentowności kapitału własnego, który z poziomu 46,5% w roku 2007 spadł w roku 
następnym do 13,2% by w roku 2009 wzrosnąć ponad 3-krotnie do wysokości 41,5%. 
 
 Przy ocenie rentowności wykorzystano następujące wskaźniki: 
1. Rentowność sprzedaŜy brutto – zysk brutto ze sprzedaŜy / przychody netto ze sprzedaŜy 

produktów, towarów i materiałów x 100 
2. Rentowność operacyjna sprzedaŜy – zysk z działalności operacyjnej / przychody netto ze 

sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów x 100 
3. Rentowność EBITDA – zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzacje za dany okres 

/ przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów x 100 
4. Rentowność brutto – zysk brutto / przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów 

i materiałów x 100 
5. Rentowność netto – zysk netto / przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów 

i materiałów x 100 
6. ROA (Rentowność aktywów) – zysk netto / aktywa (stan na koniec okresu) x 100 
7. ROE (Rentowność kapitału własnego) – zysk netto / kapitał własny x 100 
 
Tabela 7. Wskaźniki rentowności Emitenta 

Wskaźnik 2009 2008 2007 

Rentowność sprzedaŜy brutto 47,4% 50,7% 44,9% 
Rentowność operacyjna sprzedaŜy  17,5% 6,7% 20,0% 
Rentowność EBITDA 20,2% 10,0% 24,2% 
Rentowność brutto  16,9% 4,2% 19,1% 
Rentowność netto 13,5% 3,2% 15,5% 
Rentowność aktywów ROA 26,3% 6,6% 22,0% 
Rentowność kapitału własnego ROE 41,5% 13,2% 46,5% 
Źródło: Emitent 
 

Analiza płynności 
 Poziom wskaźnika płynności bieŜącej w latach 2007 – 2009 wzrósł z poziomu 1,2 do poziomu 
2,1. Przyjmując za optymalny przedział wartości od 1,2-2,0 w przypadku Emitenta moŜna przyjąć, Ŝe 
wskaźnik mieścił się w normie nieznacznie go przekraczając jedynie w 2009. Spowodowane to było 
przede wszystkim wzrostem aktywów obrotowych, w tym środków pienięŜnych i innych aktywów 
pienięŜnych, które w na koniec roku 2009 osiągnęły wartość 1,8 mln zł. Wskaźnik szybkiej płynności z 
poziomu 0,9 w 2007r. wzrósł do poziomu 1,1 w roku następnym, który jest optymalną wartością dla 
tego wskaźnika. W roku 2009 wskaźnik jeszcze bardziej wzrósł osiągając poziom 1,8. Wskaźnik 
płynności natychmiastowej w latach 2007 i 2008 kształtował się na bardzo niskim poziomie 
odpowiednio 0,04 i 0,02. Było to spowodowane bardzo niskim poziomem środków pienięŜnych i 
innych aktywów pienięŜnych (odpowiednio 101 tys. zł w roku 2007 i 55 tys. zł w roku 2008). W roku 
2009 r. Spółka realizując plan budowy nowej hali produkcyjnej gromadziła środki pienięŜne, 
spowodowało to wzrost wskaźnika płynności natychmiastowej do wysokości 0,6. 
 
 Przy ocenie płynności Emitenta wykorzystano następujące wskaźniki: 

1. Wskaźnik płynności bieŜącej – aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe, 
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2. Wskaźnik szybkiej płynności – aktywa obrotowe – zapasy / zobowiązania krótkoterminowe. 
3. Wskaźnik płynności natychmiastowej – środki pienięŜne i ich ekwiwalenty / zobowiązania 

krótkoterminowe. 
 
Tabela 8. Wskaźniki płynności Emitenta 

Wskaźnik 2009 2008 2007 

Wskaźnik bieŜącej płynności 2,1 1,4 1,2 
Wskaźnik płynności szybkiej 1,8 1,1 0,9 
Płynność natychmiastowa 0,6 0,0 0,0 
Źródło: Emitent 
 

Analiza efektywności zarządzania 
 W latach 2007-2009 wszystkie wskaźniki sprawności zarządzania były na stabilnym 
poziomie. Ponadto w okresie tym uległy jeszcze poprawie. 
 W roku 2008 Spółka wraz ze znaczącym wzrostem przychodów zwiększyła na podobnym 
poziomie stan zapasów co spowodowało tylko nieznaczne skrócenie cyklu rotacji zapasów. W roku 
2009 zapasy zmniejszyły się o 13% przy jednoczesnym 18% wzroście przychodów ze sprzedaŜy 
Emitenta. Spowodowało to skrócenie cyklu rotacji zapasów do poziomu 10 dni. 
 Wskaźnik rotacji naleŜności w badanym okresie skrócił się z 57 dni w roku 2007 do 47 dni w 
roku 2009 co wskazuje, iŜ Emitent nie miał problemu ze ściganiem naleŜności z których 96% w roku 
2009 stanowiły krótkoterminowe naleŜności z tytułu dostaw i usług wynikających z normalnej 
działalności Spółki. 
 W badanym okresie Emitent spłacał swoje zobowiązania w 2007 r. średnio w 65 dni,  
w 2008 r. w 48 dni, a w 2009 r. w 39 dni.  
 
 Przy ocenie sprawności zarządzania wykorzystano następujące wskaźniki: 

1. Cykl rotacji zapasów – zapasy x liczba dni badanego okresu / przychody netto ze sprzedaŜy 
2. Cykl rotacji naleŜności handlowych – naleŜności krótkoterminowe x liczba dni badanego okresu 

/ przychody netto ze sprzedaŜy 
3. Cykl rotacji zobowiązań handlowych - zobowiązań krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług x 

liczba dni badanego okresu / przychody ze sprzedaŜy netto 
 
Tabela 9. Wskaźniki sprawności zarządzania (w dniach) 

Wskaźnik 2009 2008 2007 

Cykl rotacji zapasów 9,8 13,2 13,8 
Cykl rotacji naleŜności handlowych 46,3 51,5 56,8 
Cykl rotacji zobowiązań handlowych 38,7 47,6 64,5 
Źródło: Emitent 
 

W przypadku zaległości w płatnościach ze strony odbiorcy, Spółka wstrzymuje następne 
dostawy towaru (praktyka przyjęta na tym rynku).  

 
 

Opis modelu zdyskontowanych przepływów - DCF 
 

Model DCF opiera się na dyskontowaniu wolnych przepływów gotówki dla firmy (free cash 
flow to the firm), czyli generowanych przez firmę przepływów gotówki, które w kolejnych okresach 
mogą być przekazywane wierzycielom i akcjonariuszom. Model opiera się na: 

1. Ustaleniu wolnych przepływów gotówkowych (FCFF) w kolejnych latach prognozy, 
2. Ustaleniu stopy dyskontowej – kosztu kapitału (WACC), przeciętny koszt finansowania 
spółki uwzględniający wszystkie źródła finansowania. 

 

dpdkwkwWACC rwrwr ×+×=
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Gdzie: 
rWACC – średni waŜony koszt kapitału, 
wd– procentowy udział długu w strukturze finansowania, 
rdp – koszt kapitału obcego po opodatkowaniu, 
wkw – procentowy udział kapitału własnego w strukturze finansowania, 
rkw – koszt kapitału własnego, 
rdp = (1-Td)rd 
rd – koszt kapitału obcego przed opodatkowaniem, 
Td – podatek dochodowy. 

 
Ustalony średni waŜony koszt kapitału słuŜy jako stopa dyskontowa, za pomocą której 

oblicza się zaktualizowaną wartość przepływów w okresie 
prognozy. 

3. Obliczenie wartości rezydualnej – wartość wolnych przepływów gotówki po okresie 
prognozy. 
4. Obliczenie wartości firmy – suma zdyskontowanych przepływów pienięŜnych w okresie 
prognozy i wartości rezydualnej po okresie prognozy. 
5. Obliczenie kapitału własnego i pojedynczej akcji. 

 
Opis modelu wyceny porównawczej 
 

W modelu do wyceny porównawczej wykorzystane zostały mnoŜniki: P/E (cena do zysku 
netto przypadającego na jedną akcję), P/BV (cena do wartości księgowej przypadająca na jedną 
akcję), P/S (cena do przychodów ze sprzedaŜy przypadającej na jedną akcję), EV/EBIT (enterprise 
value do zysku operacyjnego na jedną akcję), EV/EBITDA (enterprise value do zysku operacyjnego 
powiększonego o amortyzację przypadającego na jedną akcję). Wycena modelem porównawczym 
opiera się prognozowanym horyzoncie czasowym zawierającym się w okresie od IVQ2009-IIIQ2010 
do 2012. Wynik końcowy wyceny to konsensus uwzględniający średnią danego typu wskaźnika, 
który staje się następnie podstawą do wyceny cząstkowej i wyceny końcowej. 
 
 
 
Opracował: 

Tomasz Jachowicz tomasz.jachowicz@dnbnord.pl 
 
Zespół Analiz i Informacji Biura Maklerskiego Banku DnB NORD Polska S.A. 

 
 
 
Objaśnienie stosowanej terminologii: 
 
EPS = zysk netto / liczba akcji 
DPS = dywidenda na akcję 
CF = zysk netto + amortyzacja 
CFPS = cash flow / liczba akcji 
ROE = zysk netto / średni kapitał własny 
ROA = zysk netto /aktywa 
ROCE = zysk netto / kapitał zaangaŜowany 
Kapitał zaangaŜowany = kapitał własny + kapitał obcy za który firma płaci odsetki 
MC = liczba akcji * cena rynkowa 
Dług netto = oprocentowany dług skorygowany o środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 
EV = MC + Dług netto 
P/E = kurs rynkowy / EPS 
P/CF = kapitalizacja rynkowa / (amortyzacja + zysk netto) 
P/BV = kapitalizacja rynkowa / wartość księgowa 
P/S = kapitalizacja rynkowa / przychody netto ze sprzedaŜy 
WD = DPS / EPS * 100% 
WI = zysk zatrzymany / EPS *100% 
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Stopa dywidendy = DPS/ kurs rynkowy *100% 
IRR = wewnętrzna stopa zwrotu mierząca efektywność ekonomiczną inwestycji 
MarŜa na sprzedaŜy = wynik uzyskany na sprzedaŜy / przychody ze sprzedaŜy 
MarŜa EBIT = wynik operacyjny / przychody ze sprzedaŜy 
 
Stosowane przez Biuro Maklerskie następujące kierunki rekomendacji oznaczają:  
1) "kupuj" - w ocenie Biura Maklerskiego instrument finansowy posiada co najmniej 20% potencjał wzrostu,  
2) "akumuluj" - w ocenie Biura Maklerskiego instrument finansowy posiada co najmniej 10% potencjał wzrostu, 
3) "neutralnie"  w ocenie Biura Maklerskiego instrument finansowy pozostanie stabilny w przedziale +/- 10%, 
4) "redukuj" - w ocenie Biura Maklerskiego instrument finansowy posiada co najmniej 10% potencjał spadku, 
5) "sprzedaj" - w ocenie Biura Maklerskiego instrument finansowy posiada co najmniej 20% potencjał spadku. 
 
Datą sporządzenia raportu jest dzień 31 stycznia 2011 roku. 
 
PowyŜszy raport adresowany jest do klientów Biura Maklerskiego Banku DnB NORD Polska S.A. oraz nie będących klientami 
Biura Maklerskiego, inne osoby zainteresowane, po udostępnieniu raportu do wiadomości publicznej. 
 
WaŜność rekomendacji 12 miesięcy, o ile nie nastąpi jej wcześniejsza zmiana. 
Wcześniejsze rekomendacje dotyczące Megaron S.A. wydane przez BM Banku DnB NORD Polska S.A. w ciągu ostatnich 12 
miesięcy: brak.  
 
BM Banku DnB NORD Polska S.A. nie przewiduje w chwili obecnej równieŜ uaktualnień do niniejszego raportu oraz wydania 
kolejnego raportu, który dotyczyłby opisywanego podmiotu gospodarczego. 
 
Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Banku DnB NORD 
Polska S.A. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Banku DnB NORD Polska S.A. jest Komisja 
Nadzoru Finansowego. 
 
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z najlepszą wiedzą osób uczestniczących w jego sporządzeniu, dochowaniem 
naleŜytej staranności, oraz rzetelności przez osoby uczestniczące w jego sporządzeniu. Biuro Maklerskie sporządzając 
niniejsze opracowanie, a zarazem pełniąc role doradcy finansowego i oferującego zachowało wszelkie zasady zarządzania 
potencjalnym konfliktem interesów. Niniejsze opracowanie stanowi projekcję zachowania instrumentów finansowych w 
okresie obowiązywania raportu. Raport nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, Ŝe dana strategia, czy projekcja cenowa jest 
właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z opracowania nie naleŜy rezygnować z przeprowadzenia niezaleŜnej oceny 
i uwzględnienia innych niŜ przedstawione czynników ryzyka. BM Banku DnB NORD Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności 
za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego raportu, ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji 
inwestycyjnych. 
 
Raport analityczny opracowany przez BM Banku DnB NORD Polska S.A. wynika m.in. z umowy o oferowanie akcji zawartej w 
dniu 7 maja 2008 roku między Spółką Megaron S.A. a Biurem Maklerskim Banku DnB NORD Polska S.A., w której to Biuro 
Maklerskie zobowiązało się opracować raport analityczny. Biuro Maklerskie nie pobrało dodatkowego wynagrodzenia za 
opracowanie raportu analitycznego. 
 
Niniejszy dokument nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Jego autorem 
jest Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. nie jest zobowiązane do 
zapewnienia czy instrumenty finansowe, do których odnosi się niniejszy dokument, są odpowiednie dla danego inwestora. 
Niniejszy dokument nie będzie stanowić podstawy do uznania jego adresatów klientami Biura Maklerskiego Banku DnB NORD 
Polska S.A., ze względu na fakt jego otrzymania. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie 
mogą nie być dla konkretnego inwestora właściwe, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług 
inwestycyjnych zaleca się konsultację u niezaleŜnego doradcy inwestycyjnego. śaden z zapisów w niniejszym dokumencie nie 
stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani teŜ nie jest wskazaniem, iŜ jakakolwiek inwestycja lub strategia 
jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. 
 
Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. nie udziela Ŝadnego zapewnienia, Ŝe podane prognozy sprawdzą się. Biuro 
Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na 
podstawie informacji zawartych w niniejszym raporcie analitycznym. 
 
Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BM Banku DnB NORD Polska S.A. oraz osobami sporządzającym niniejsze opracowanie, 
lub ich osobami bliskimi, a emitentem nie występują jakiekolwiek powiązania, o których mowa w §9 i 10 Rozporządzenia 
Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów 
finansowych, ich emitentów lub wystawców.  
 
Wynagrodzenie osób uczestniczących w sporządzaniu niniejszego raportu nie jest zaleŜne od wyników finansowych transakcji 
z zakresu bankowości inwestycyjnej BM Banku DnB NORD Polska S.A. dotyczących instrumentów finansowych, których 
niniejsze opracowanie dotyczy. Osoby uczestniczące w sporządzaniu niniejszego raportu nie posiadają informacji  
o wystąpieniu sytuacji, o których mowa w §10 pkt.1 pp. 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku 
w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 
 
Inwestycja w akcje jest obarczona wieloma czynnikami ryzyka np. między innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju  
i międzynarodową, określonym stanem prawnym i moŜliwością jego zmian, a takŜe tendencjami zachodzącymi w innych 
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segmentach rynku finansowego (m. im. rynki walutowe, stopy procentowe) czy towarowego. W praktyce, precyzyjna 
prognoza wpływu tych ryzyk na kształtowanie się kursu akcji i jego wyeliminowanie jest niemoŜliwe, co naleŜy brać pod 
uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 
 
Metody wyceny zastosowane w niniejszym raporcie opierają się na modelach opisanych w literaturze ekonomicznej  
i powszechnie stosowanych. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe do prawidłowej wyceny wymagane jest oszacowanie duŜej ilości 
parametrów takich jak np.: stopy procentowe, przyszłe zyski, przepływy pienięŜne i inne. Parametry te są zmienne w czasie i 
mogą róŜnić się od przyjętych w modelu wyceny. Wycena jest zaleŜna od wartości wprowadzanych parametrów i wraŜliwa na 
zmianę tych parametrów 
 
Przy sporządzaniu niniejszego raportu Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A korzystało  
z następujących źródeł informacji: prospekt emisyjny Megaron S.A., materiały zamieszczone na stronie Emitenta, materiały 
otrzymane i konsultowane z Emitentem (przed opublikowaniem raport był częściowo udostępniony Zarządowi Spółki), 
depesze Polskiej Agencji Prasowej, materiały serwisu Thomson Reuters, www.gpw.com.pl, www.bankier.pl, Główny Urząd 
Statystyczny, czasopisma i magazyny branŜowe. Nie ma pełnej gwarancji, Ŝe wszystkie informacje są kompletne i dokładne. 


