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Medicalgorithmics S.A. 

Powrót do punktu wyjścia 

Aktualizujemy nasze prognozy i cenę docelową dla spółki 
Medicalgorithmics. Nasz model wyceny wskazuje na 12-
miesięczną cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 23,70 
zł/akcję, co oznacza 30-procentowy potencjał wzrostu 
względem bieżącej ceny rynkowej. Dojście do rentowności 
przebiega wolniej niż wcześniejsze zapowiedzi i mimo 
programów pomocowych Medicalgorithmics szuka nowego 
finansowania kapitałowego. Naszym zdaniem wzrosty 
najwyżej wycenianych usług w USA i rozwój biznesu na 
nowych rynkach dają szansę na odbudowę biznesu i 
osiągnięcie trwałej rentowności w średnim terminie.  

■ Ilość badań – wzrost liczby podstawowych badań. Nowy 
podział na podstawowe, wysoko wyceniane i pozostałe, tańsze 
usługi pokazał, że brak wzrostu łącznych wolumenów wynika 
głównie ze spadku mniej rentownych usług. Co najważniejsze 
liczba podstawowych badań takich jak MCT sukcesywnie rosła 
na przestrzeni ostatnich 2 lat przynosząc poprawę miksu 
sprzedażowego. Ten czynnik z kolei powinien wspierać ARPU. 
W 2022 zakładamy ok. 15% wzrostu liczby badań 
podstawowych i 5% wzrost ARPU. Przy takich poziomach 
spółka powinna znaleźć się powyżej break-even na EBITDA i 
zacząć generować dodatnie przepływy pieniężne.  

■ Rozwój biznesu poza USA. Coraz istotniejszy udział 
przychodów MDG pochodzi z rynków poza USA. Rozwój 
biznesu w rentowym subskrypcyjnym modelu w krajach takich 
jak Kanada, Australia czy Dania dywersyfikuje przychody spółki i 
powinien przyspieszyć dojście do rentowności. W latach 2022-
24 zakładamy powyżej 20% wzrostu przychodów z nowych 
rynków. 

■ Wkrótce emisja akcji. 26 października NWZA będzie głosować 

nad emisją do 866 tys. nowych akcji. Przy minimalnej cenie 18 

zł/akcję spółka powinna pozyskać kilkanaście mln zł. Wraz z 

prawdopodobnym umorzeniem kolejnej transzy pożyczki Cares 

Act spółka powinna mocno się oddłużyć i mieć możliwość 

rozbudowy sieci sprzedaży w USA, kluczowej dla odbudowy 

biznesu w kolejnych latach.  

 

 2019 2020 2021P 2022P 2023P 

Przychody (PLN mn) 173.9 111.7 121.8 154.4 162.5 

EBITDA (PLN mn) 18.6 -21.6 4.5 15.1 17.7 

EBIT (PLN mn) -0.1 -37.5 -12.3 -1.8 0.8 

Zysk netto (PLN mn) 4.3 -12.9 -10.4 -1.8 0.4 

Zysk na akcję (PLN) 1.2 -3.3 -2.2 -0.4 0.1 

Dywidenda na akcję (PLN) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

C/Z (x) 13.4 n.m. n.m. n.m. 256.4 

EV/EBITDA (x) 4.6 n.m. 22.8 6.7 4.6 

Stopa dywidendy (%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 Źródło: Medicalgorithmics, BM Pekao 
NB: History czne wskaźniki wy ceny  bazują na cenach z odpowiednich lat.  

 

 
  

Cena docelowa 

  

 

23,70 zł 
  

Potencjał wzrostu 

 

29,6% 
Cena zamknięcia (20 
października 2021) 

18,28 zł 
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Wydarzenia korporacyjne  
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Dane   

Reuters/Bloomberg MDG.WA/MDG PW 

Akcje w  wolnym obrocie (%) 88,9 

Wycena rynkowa (PLN mln) 79,1 

Liczba akcji (mln) 4,33 

  

Głów ni 
akcjonariusze 

Marek Dziubiński 11,1%, 
PZU OFE 11,9%, 

MIRI Capital Management 
11,4%, 

NN OFE 10,4%. 
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Medicalgorithmics 

Aktualizacja wyceny 

Podsumowanie wyceny 

  Nasze obliczenia wskazują na 12-miesięczną cenę docelową dla akcji spółki 

Medicalgorithmics na poziomie 23,70 zł vs. poprzednio 26,5 zł. Główne przyczyny 

zmiany to 1) wpływające pozytywnie: poprawiająca się struktura miksu 

sprzedażowego, wyższe niż wcześniej zakładaliśmy jednorazowe zyski z tytułu 

umorzenia pożyczki w ramach programu wsparcia Cares Act, oraz 2) wpływające 

negatywnie: słabsze niż zakładane wcześniej wolumeny badań w 2021, opóźnienie 

wdrożenia produktu QPatch, emisja nowych akcji.  Zakładamy, maksymalna wielkość 

emisji akcji (865,565 nowych akcji) po cenie 18 zł/akcję.  

Poniżej przedstawiamy dyskusję dotyczącą wybranych metod wyceny, przyjętych 

założeń i wrażliwości wyceny na zmiany w wybranych założeniach.  

Nasza wycena spółki Medicalgorithmics opiera się w 100% na metodzie 

zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Dla celów prezentacyjnych 

przedstawiamy także wynik wyceny opartej na metodzie porównawczej. W naszej 

opinii wycena oparta o zdyskontowane przepływy pieniężne jest bardziej adekwatna 

niż inne metody wyceny z uwagi m.in. na: 1. Możliwość zawarcia w wycenie 

prognozy długoterminowych zysków i nakładów inwestycyjnych, 2. Uwzględnienie w 

wycenie specyficznych dla spółki czynników oraz 3. Ograniczoną grupę spółek 

porównywalnych o podobnym profilu ryzyka, zbliżonych perspektywach wzrostu i 

zdolności generacji gotówki. 

W modelu DCF wykorzystujemy szczegółowe prognozy dla lat 2021-2030 oraz 

uwzględniamy wartość rezydualną.  

Do wyliczenia stopy dyskontowej stosujemy stopę wolną od ryzyka (RFR) na 

poziomie 2.0%, premię za ryzyko kapitału własnego (ERP) na poziomie 5.0% oraz 

niezalewarowany współczynnik beta na poziomie 1.0x. Ostatecznie otrzymujemy 

średni ważony koszt kapitału (WACC) na poziomie 7.1%. 

Stopę wzrostu w okresie rezydualnym zakładamy na poziomie 1.0%. 

Szczegółowy opis założeń i prognoz finansowych przedstawiamy w dalszej części 

raportu. 

 

MEDICALGORITHMICS: AKTUALIZACJA PROGNOZ FINANSOWYCH 

mln zł 

 

2021P 

  

2022P 

  

2023P 

 

 

Nowa Poprz. Zm. (%) Nowa Poprz. Zm. (%) Nowa Poprz. Zm. (%) 

Przy chody  121.8 134.2 -9.3 154.4 152.8 1.0 162.5 158.8 2.3 

EBITDA 4.5 10.6 -57.2 15.1 16.5 -8.5 17.7 17.8 -0.4 

EBIT -12.3 -5.7 115.7 -1.8 0.1 -1,872.6 0.8 1.4 -41.7 

Zy sk netto -10.4 -5.1 104.4 -1.8 -0.4 361.0 0.4 0.8 -53.7 

 Źródło: BM Pekao. 
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Medicalgorithmics 

MEDICALGORITHMICS: GŁÓWNE ZAŁOŻENIA MODELOWE 

 

2019 2020  2021P   2022P   2023P   2024P   2025P   2026P   2027P   2028P   2029P   2030P  

Kurs USDPLN 3.84 3.90 3.81 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 

Liczba wniosków o płatność – usługi 

podstawowe 
87,310 49,444 58,835 67,660 70,367 72,478 74,652 76,892 79,198 81,574 84,022 86,542 

rdr (%) -13.4 -43.4 19.0 15.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Średni przychód z wniosku (USD) 494.9 523.1 500.8 525.8 520.5 515.3 510.2 505.1 500.0 495.0 490.1 485.2 

rdr (%) -7.7 5.7 -4.3 5.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 

Przy chody  z usług medy czny ch Medi-Ly nx 

(mln USD) 
43.3 25.9 29.4 35.6 36.6 37.4 38.1 38.8 39.6 40.4 41.2 42.0 

rdr (%) -19.8 -40.2 13.6 20.9 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

Przy chody  z usług medy czny ch Medi-Ly nx 

(mln zł) 
166.1 100.8 108.0 137.0 141.0 143.8 146.6 149.5 152.5 155.5 158.5 161.7 

rdr (%) -15.0 -39.3 7.2 26.8 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

Przy chody  z usług medy czny ch poza USA 

(mln zł) 
4.6 7.7 11.9 15.4 19.4 23.6 27.9 32.3 36.6 40.7 44.7 48.3 

rdr (%) 109.1 67.4 54.3 30.0 25.5 21.7 18.4 15.7 13.3 11.3 9.6 8.2 

Przy chody  ze sprzedaży  urządzeń (mln zł) 3.1 3.3 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 

rdr (%) 73.5 4.0 -42.4 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

Przychody razem (mln zł) 173.9 111.7 121.8 154.4 162.5 169.6 176.8 184.2 191.6 198.9 206.0 212.9 

              

Koszty  amorty zacji (mln zł) 18.7 15.9 16.8 16.9 16.9 17.0 17.0 17.0 17.1 17.1 17.2 17.2 

Koszty  zuży cia materiałów (mln zł) 8.3 8.5 9.1 10.7 11.2 11.7 12.3 12.9 13.5 14.1 14.8 15.4 

Koszty  usług obcy ch (mln zł) 37.6 30.6 31.5 35.4 37.2 38.8 40.5 42.2 43.9 45.5 47.2 48.8 

Koszty  wy nagrodzeń (mln zł) 102.1 91.1 86.1 88.5 91.2 94.0 97.5 101.1 104.8 108.7 112.7 116.9 

rdr (%) -7.7 -10.7 -5.5 2.8 3.0 3.1 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 

Koszty  wy nagrodzeń – jednostka 

dominująca (mln zł) 
13.2 10.2 11.2 11.4 11.7 12.2 12.8 13.5 14.1 14.8 15.6 16.4 

rdr (%) -14.0 -22.3 9.4 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

Koszty  wy nagrodzeń - Medi-Ly nx (mln 

USD) 
23.2 20.8 19.6 20.0 20.6 21.2 22.0 22.8 23.6 24.4 25.2 26.1 

rdr (%) -12.1 -10.3 -5.5 2.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

Pozostałe koszty  7.4 3.9 3.8 4.8 5.2 5.6 6.0 6.4 6.9 7.3 7.8 8.3 

Pozostałe przy chody /koszty operacy jne 

(netto) 
0.3 0.8 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

EBITDA (mln zł) 18.6 -21.6 4.5 15.1 17.7 19.4 20.6 21.6 22.5 23.2 23.5 23.5 

rdr (%) -48.6 -216.0 -121.0 232.7 17.4 9.4 6.0 5.2 4.1 2.8 1.5 0.0 

marża (%) 10.7 -19.3 3.7 9.8 10.9 11.4 11.6 11.7 11.8 11.6 11.4 11.0 

EBIT (mln zł) -0.1 -37.5 -12.3 -1.8 0.8 2.4 3.6 4.6 5.4 6.0 6.3 6.3 

rdr (%) -100.3 44027.1 -67.2 -85.6 -146.1 199.9 45.8 28.6 18.3 10.9 4.9 -0.6 

marża (%) 0.0 -33.6 -10.1 -1.1 0.5 1.4 2.0 2.5 2.8 3.0 3.1 2.9 

 Źródło: Medicalgorithmics, BM Pekao 

 

MEDICALGORITHMICS: OBLICZANIE WACC 

Stopa wolna od ry zy ka (%) 2.0 

Odlewarowana beta (x) 1.0 

Premia ry nku akcji (%) 5.0 

Koszt kapitału (%) 7.5 

Stopa wolna od ry zy ka (%) 2.0 

Premia ry nku długu (%) 2.5 

Stopa podatkowa (%) 19.0 

Koszt długu po podatku (%) 3.6 

% długu 10 

% kapitału 90 

WACC (%) 7.1 

 Źródło: BM Pekao 
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Medicalgorithmics 

 

MEDICALGORITHMICS: WYCENA DCF 

mln zł 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P 2027P 2028P 2029P 2030P 

NOPAT -10.0 -1.4 0.7 2.0 2.9 3.7 4.4 4.9 5.1 5.1 

Amorty zacja (+) 16.8 16.9 16.9 17.0 17.0 17.0 17.1 17.1 17.2 17.2 

Zmiana kapitału obrotowego (+) 7.3 1.8 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 

Wy datki inwesty cyjne (-) 2.8 3.2 3.7 4.1 4.5 5.0 5.4 5.8 6.1 6.5 

Wolne przepływy pieniężne -3.2 10.4 12.8 13.9 14.4 14.8 15.2 15.3 15.2 14.9 

WACC (%) 7.1 

         Zdy skontowane przepły wy  

pieniężne 2021-2030 81.2     
              

Wzrost po okresie prognozy  (%) 1.0          

Zdy skontowana wartość rezy dualna 34.8   Implikowana wrażliwość wyceny DCF (zł/akcję) 

Wartość przedsiębiorstwa (EV) 116.1             g (%)     

  - Dług netto (31 grudnia 2020) 23.2        0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

  + Emisja akcji 15.6       8.0 20.8 21.2 21.6 22.0 22.6 

Wartość kapitału własnego (1 

sty cznia 2021) 108.5     
WACC 7.5 21.7 22.2 22.6 23.2 23.9 

Liczba akcji (mln, rozwodniona) 5.2     (%) 7.1 22.6 23.1 23.7 24.4 25.2 

Wartość godziwa (zł/akcję) 22.1       6.5 23.9 24.5 25.3 26.1 27.2 

Cena docelowa 12-miesięczna 

(zł/akcję) 23.7     
  6.0 25.2 26.0 26.9 28.0 29.4 

 Źródło: Medicalgorithmics, BM Pekao 

Wycena porównawcza 

  Poniżej przedstawiamy wyniki wyceny porównawczej. Jak wspomnieliśmy we 

wcześniejszych akapitach uważamy ją za nieoptymalną w celu wyznaczenia ceny 

docelowej Medicalgorithmics. Stąd poniższy model wyceny publikujemy jedynie w 

celach prezentacyjnych. 

Wynik wyceny opartej o mnożnik dla spółek międzynarodowych wskazuje na 12-

miesięczną cenę docelową dla akcji Medicalgorithmics na poziomie 37,80 zł. 

Wycena porównawcza oparta jest na EV/EBITDA.  

MEDICALGORITHMICS: WYCENA PORÓWNAWCZA 

    Kapital-

izacja 
 C/Z (x)  EV/EBITDA (x) 

Spółka Kod Bloomberg Cena Waluta (mln EUR) 2021P 2022P 2023P 2021P 2022P 2023P 

           

Medtronic MDT US 121.79 USD 140,620 21.3 19.4 17.8 18.0 16.3 15.0 

GHP Specialty  Care GHP SS 26.65 SEK 187 29.4 29.4 23.6 10.4 9.9 8.5 

Nihon Kohden 6849 JT 3650.00 JPY 2,435 18.5 20.9 20.1 9.4 10.2 9.6 

Boston Scientif ic BSX US 44.47 USD 54,323 27.7 23.8 21.1 20.3 17.5 15.1 

Abbott Laboratories ABT US 123.31 USD 187,548 25.2 26.4 23.8 19.4 19.9 17.8 

Sonov a Holding SOON SW 368.40 CHF 21,726 32.7 28.4 25.8 23.1 20.8 19.0 

Mediana      26.5 25.1 22.4 18.7 16.9 15.1 

Medicalgorithmics MDG PW  18.28 PLN 17 -9.1 -51.5 256.4 26.4 6.7 4.7 

MDG premia/dyskonto do mediany (%)     -134.4 -305.0 1047.0 41.1 -60.2 -69.1 

Implikowana 12-miesięczna cena 

(zł/akcję) 

         37.8 

Źródło: Bloomberg, BM Pekao 



 

 
Equity R esearch strona 5 Disclaimer znajduje się na ostatnich stronach. 

21.10.2021 Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW 

Medicalgorithmics 

Ostatnie wydarzenia 

Zmiany w Zarządzie spółki 

  W ostatnich miesiącach w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej nastąpiły liczne 

zmiany na kluczowych stanowiskach. Założyciel oraz dotychczasowy Prezes 

Medicalgorithmics w czerwcu przeszedł do Rady Nadzorczej, gdzie objął funkcję 

przewodniczącego. Prezesem spółki został dotychczasowy (od 2019) członek RN 

Marcin Gołębicki. Niespodziewanie, po półtora miesiąca Marcin Gołębicki 

zrezygnował z funkcji Prezesa wskazując bliżej nieokreślone względy osobiste. W 

sierpniu do Zarządu został awansowany Jarosław Jerzakowski, dotychczasowy 

dyrektora ds. international business development w spółce. Na chwilę obecną 

stanowisko Prezesa Zarządu jest nieobsadzone. 

Jednocześnie w sierpniu nastąpiła zmiana na stanowisku Członka Zarządu i  

Dyrektora Finansowego, Maciej Gamrot zastąpił Maksymiliana Sztanderę, który 

pełnił funkcję przez ostatnie kilka lat. Co ciekawe, Maksymilian Sztandera złożył 

rezygnację w 2018 roku jednak wtedy ją wycofał. 

Zmiany w Zarządzie zbiegają się brakiem zapowiadanego odbicia wolumenu badań 

w USA, decyzją o kolejnym przeglądzie opcji strategicznych i emisji akcji oraz 

odpisach w półrocznym raporcie. Najważniejszym zadaniem nowego Zarządu 

będzie podjęcie decyzji, co do kierunków rozwoju spółki, w sytuacji gdzie mimo 

starań wolumeny badań w USA pozostają poniżej poziomu break -even, spółka 

generuje straty i wykazuje ujemne przepływy operacyjne.  

 

Planowana emisja akcji 

  W wyniku przeglądu opcji strategicznych, Medicalgorithmics podjął decyzję o 

kontynuacji rozwoju w dotychczasowym modelu, bez nowego partnera/inwestora na 

rynku amerykańskim. W celu sfinansowania biznesu w USA MDG planuje 

przeprowadzić emisję do 865,565 nowych akcji serii H po cenie nie niższej niż 18 

zł/akcję. Emisja akcji będzie przedmiotem głosowania NWZA 26 października 2021. 

Zakładając sprzedaż wszystkich nowych akcji po cenie 18 zł, MDG pozyskałoby 

15,6 mln zł a rozwodnienie obecnych akcjonariuszy wyniosłoby 20%. 

Przypomnijmy, iż spółka przeprowadziła podobną emisję na początku 2020 roku 

pozyskując 13,2 mln zł po cenie 18,25 zł/akcję. Wtedy celem było sfinansowanie 

ekspansji w USA, przejścia na model rozliczania in-network, dojścia do 10,000 

badań miesięcznie i osiągnięcia trwałej rentowności. Mimo podpisania większości 

planowanych umów i przejścia na model in-network, większości celów 

strategicznych nie udało się osiągnąć, spółka zgodnie z zapowiedziami notuje 

niższe przychody z badania w porównaniu z poprzednim modelem out -of-network, 

jednak mimo pewnej poprawy struktury, łączne wolumeny nie rosną i utrzymują się 

na podobnym poziomie przez ostatnie kwartały .  

W obliczu ostatnich niepowodzeń, braku jasnej identyfikacji przyczyn braku realizacji 

celu wzrostu do 10,000 badań, wydaje się, że spółce będzie trudniej niż poprzednim 

razem uplasować emisję. Z drugiej strony emisja akcji jest nieduża, a dodatkowo 

założyciel Marek Dziubiński zadeklarował, że weźmie udział w emisji . 
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Pomoc finansowa w ramach programów antykryzysowych 

  Medicalgorithmics jest beneficjentem kilku programów pomocowych dla firm 

dotkniętych pandemią Covid-19. W 2 kwartale 2020, spółka rozpoznała 1 mln USD 

jako bezzwrotną pożyczkę w ramach programu wsparcia dla spółek sektora ochrony 

zdrowia (HHS). Po drugie w ramach programu Cares Act, Medicalgorithmics 

otrzymał najpierw 3,2 mln USD, a w 2021 roku kolejne 2 mln USD. Pożyczka w 

ramach Cares Act jest oferowana na preferencyjnych warunkach, a dodatkowo przy 

wykorzystaniu tych środków na finansowanie np. wynagrodzeń, pożyczka może 

zostać zamieniona na bezzwrotną. W 2 kwartale 2021 Medicalgorithmics rozpoznał 

12,1 mln zł zysku jednorazowego z zamiany pożyczki na bezzwrotną, zakładamy, że 

pozostała część (7,6 mln zł) również zostanie uznana za bezzwrotną i spółka 

rozpozna z tego tytułu zysk w 4 kwartale 2021.  

 

Prognozy wyników za 3 kwartał 2021 

  W 3 kwartale 2021 zakładamy relatywnie dobre wyniki Medicalgorithmics na tle 

słabych poprzednich kwartałów, z ponad dwudziestoprocentowym wzrost 

przychodów. Spółka powinna w dalszym ciągu zaraportować straty, jednak 

szczególnie na poziomie EBITDA powinny niższe niż w minionych kwartałach. W 3 

kwartale 2021 nie zakładamy wpływu zdarzeń jednorazowych.  

Łączna liczba wniosków o płatność do ubezpieczycieli wyniosła w 3 kw. 2021 

20,746 (wobec 21,923 w 3 kwartale 2020). Wolumen kluczowych usług (Event 

Monitoring, MCT i Extended Holter wyniósł 15,072 (+13% rdr), co oznacza, że 

spadek wynika z nisko-wycenianych usług np. Holter. Z uwagi na poprawę miksu 

sprzedażowego zakładamy 5% wzrost średniego przychodu z badania rdr do USD 

473.  

Przychody abonamentowe Medi-Lynx powinny wynieść 7,1 mln USD (27,6 mln zł), 

zakładamy 3,1 mln zł przychodów abonamentowych z innych rynków (+56% rdr) 

oraz przychody ze sprzedaży urządzeń na poziomie 0,2 mln zł. 

Przyjmujemy 2% wzrost kosztów operacyjnych rdr, w tym zakładamy koszty płac w 

Medi-Lynx na poziomie 4,8 mln USD (-2% rdr), łączne koszty wynagrodzeń na 

poziomie skonsolidowanym na poziomie 21,4 mln zł.  

Spodziewamy się straty na poziomie EBITDA 1,1 mln zł oraz straty na EBIT na 

poziomie 5,3 mln zł. 

Podobnie jak w poprzednich kwartałach zakładamy pozytywny wpływ podatku (1,0 

mln zł).  

Medicalgorithmics przedstawi wyniki za 3 kwartał 2021 we wtorek 23 listopada 2021. 
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MEDICALGORITHMICS: PODSUMOWANIE PROGNOZ WYNIKÓW KWARTALNYCH 

mln zł 1 kw. 2020 2 kw. 2020 3 kw. 2020 4 kw. 2020 1 kw. 2021 2 kw. 2021 3 kw. 2021 rdr (%) kdk (%) 

Przychody 36.1 23.1 25.1 27.5 31.4 27.7 30.9 23.2 11.7 

Koszty  -44.6 -33.4 -35.5 -36.6 -36.4 -36.9 -36.2 2.0 -2.0 

Powtarzalna EBITDA -4.6 -6.3 -6.7 -5.2 -0.8 -5.2 -1.1 -84.2 -79.6 

EBITDA -4.6 -2.1 -6.7 -8.3 -0.8 0.6 -1.1 n.m. -268.4 

EBIT -8.6 -6.1 -10.5 -12.3 -5.1 -3.5 -5.3 n.m. 49.0 

Koszty /przy chody  finansowe netto 0.5 -1.0 -0.8 -1.2 1.8 -1.8 -0.2 n.m. n.m. 

Zy sk przed podatkiem -8.1 -7.2 -11.3 -13.4 -3.3 -5.3 -5.5 n.m. 2.4 

Podatek dochodowy  1.1 2.7 3.7 4.7 2.3 3.5 1.0 n.m. -70.2 

Zy ski należne udziałowcom 

mniejszościowy m 
-3.7 -3.3 -4.1 -3.7 0.0 0.0 0.0 n.m. n.m. 

 Zysk netto -3.3 -1.2 -3.4 -5.0 -1.0 -1.9 -4.4 n.m. 138.6 

Marża operacy jna (%) -23.9 -26.6 -41.8 -44.7 -16.2 -12.7 -17.0 24.8 -4.3 

Marża netto (%) -9.1 -5.2 -13.7 -18.3 -3.2 -6.7 -14.3 -0.6 -7.6 

 Źródło: Medicalgorithmics, BM Pekao 

Miesięczne dane 

  Łączna liczba wniosków o płatność w ostatnich miesiącach utrzymuje się na 

stabilnym poziomie między 6 a 7,5 tys. badań miesięcznie. Jest to poz iom poniżej 

break-even na poziomie EBITDA i poziom, przy którym spółka nie generuje 

dodatnich przepływów operacyjnych.  

MEDICALGORITHMICS: M IESIĘCZNA LICZBA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ OD UBEZPIECZYCIELI 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

   

Źródło: Medicalgorithmics, BM Pekao 

  Trend w liczbie wniosków w przeliczeniu na dzień roboczy wygląda podobnie jak w 

raportowanej ilości badań.  
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MEDICALGORITHMICS: LICZBA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ NA DZIEŃ ROBOCZY 

Liczba w niosków o płatność na dzień roboczy   12-miesięczna średnia 
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 Źródło: Medicalgorithmics, BM Pekao 

  Zaprezentowane po raz pierwszy w raporcie za wrzesień dane sprzedażowe z 

podziałem na dwie kategorie częściowo tłumaczą przyczyny braku widocznych 

wzrostów wolumenów przy jednoczesnej poprawie ARPU.  

Dane miesięczne o ilości złożonych wniosków zostały podzielone na dwie kategorie: 

podstawowe badania obejmujące najwyżej wyceniane usługi MCT, Event oraz 

Extended Holter oraz druga kategorię nisko wycenianych usług – Holter, wnioski o 

płatność dotyczące usługi podłączenia pacjenta do urządzenia (hook-ups) i 

pozostałe. Dane obejmują czas od stycznia 2020, bez 4 kwartału 2020, do września 

2021. Co ważne liczba podstawowych badań rosła na przestrzeni ostatnich 2 lat, 

rósł jej udział procentowy w miksie sprzedażowym, natomiast liczba nisko-

wycenianych badań typu Holter, spadała, przez co łączny wolumen badań był płaski.  

W 4 kwartale zakładamy, że najlepszym miesiącem będzie październik i spółka 

zaraportuje w nim powyżej 5,000 badań podstawowych, natomiast listopad i 

grudzień ze względu na sezonowość będą słabsze. W 2022 roku zakładamy dalszy 

wzrost do poziomu 67,660 badań podstawowych, co daje średnią na poziomie 5,6 

tys. wniosków miesięcznie. 
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MEDICALGORITHMICS: PODZIAŁ WNIOSKÓW NA PODSTAWOWE USŁUGI I POZOSTAŁE 

Liczba w niosków o płatność  Udział procentowy 
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*dla 4Q20 i 4Q21 szacunki BM Pekao  Źródło: Medicalgorithmics, BM Pekao 

  Trend w liczbie wniosków badań podstawowych w przeliczeniu na dzień roboczy 

pokazuje wzrost na przestrzeni ostatnich 2 lat. Naszym zdaniem wynika on z kilku 

czynników: odbicie po dołku covidowym, sukcesywne podpisywanie umów z nowymi 

klientami w modelu in-network, wzrost relatywnie nowej usługi Extended Holtera.   

MEDICALGORITHMICS: LICZBA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ NA DZIEŃ ROBOCZY – USŁUGI PODSTAWOWE 

Liczba w niosków o płatność na dzień roboczy  12-miesięczna średnia 
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 Źródło: Medicalgorithmics, BM Pekao 
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Wybrane czynniki ryzyka 

  Poniżej przedstawiamy wybrane czynniki ryzyka, które mogą wpływać na nasze 

prognozy, wycenę oraz zachowanie się kursu akcji Medicalgorithmics.  

  Spadek średniej ceny badań w USA. Od momentu decyzji o przejściu na model in-

network Medicalgorithmics notował spadek rdr średniej ceny badania, dodatkowo 

spotęgowany efektem pandemii Covid-19 w postaci pogorszenia miksu 

produktowego. Zakładamy, że średnia stawka dla rynku USA i wolumenu 

kluczowych badań w 2022 urośnie do poziomu 527 USD i kolejnych kwartałach 

będzie się utrzymywać na podobnym poziomie.  

  Wolumen badań poniżej break-even. Łączny wolumen badań w ostatnich 

miesiącach jest płaski, jednak nowy  podział pokazuje, że liczba kluczowych badań 

Event Monitoring, MCT i Extended Holter rośnie, a mocno spada liczba pozostałych 

nisko wycenianych usług. Oznacza to, że próg rentowności EBITDA spada i dalsze 

wzrosty liczby kluczowych badań powinny przybliżać  spółkę do osiągnięcia 

dodatniej rentowności EBITDA przy zachowaniu odpowiedniej dyscypliny kosztowej. 

W 2022 zakładamy 15% wzrost wolumenu kluczowych badań a w kolejnych latach 

zakładamy 3% wzrost wolumenów rdr. Widzimy dla tego scenariusza zarówno 

ryzyko braku odbicia i odbicia mocniejszego niż w naszym modelu.  

  Oszczędności kosztowe. Medi-Lynx wykazał w 2020 spore oszczędności 

kosztowe wymuszone przez duże spadki na poziomie przychodów. Spółka 

deklaruje, że część oszczędności powinna być utrzymana dzięki m. in. 

automatyzacji niektórych procesów i przejścia na pracę zdalną. Poprawa 

efektywności szczególnie mającej problemy spółki Medi-Lynx jest kluczowa do 

odbudowy rentowności w skali całej grupy. Widzimy, że mimo dużych kosztów 

stałych spółka ma zdolność do pewnej elastyczności kosztowej i potencjał do 

dalszej poprawy efektywności. 

  Ryzyko konkurencyjne. Jak na każdym rynku bazującym na nowych technologiach 

widzimy ryzyko pojawienia się nowego gracza z przewagą technologiczną. 

Przykładem jest negatywna reakcja rynku na ogłoszenie przez Apple wyposażenie 

iWatch w moduł badający EKG.  

  Sytuacja polityczna i gospodarcza w USA / epidemia Covid-19. USA są 

największym rynkiem ochrony zdrowia na świecie, mocno wspierającym 

innowacyjne rozwiązania. Dzięki temu takie usługi jak event monitoring czy 

telemetria są tam refundowane. USA są jedynym rynkiem na świecie z refundacją 

na obie usługi. Ewentualna decyzja, co do zmiany stawek refundacyjnych, tempo 

wygasania pandemii Covid-19 mogą w znaczący sposób wpływać na przychody z 

tego rynku. 

  Zmiany prawne i ograniczenia regulacyjne. Medicalgorithmics czerpie przychody 

w dużej części od ubezpieczycieli zdrowotnych. Przychody bazują na wycenie 

poszczególnych usług medycznych w ramach refundacji. Ubezpieczyciele mogą 

zdecydować o zmianie stawek refundacyjnych, co widzimy, jako ryzyko dla MDG. Z 

drugiej strony refundacja na event monitoring czy telemetrię winnym kraju niż Stany 

Zjednoczone byłaby szansą na dodatkowe źródło przychodów.  

  Emisja akcji. Materializuje się ryzyko, o którym pisaliśmy w poprzednim raporcie. 

Spółka znów prosi inwestorów o kapitał, przy maksymalnym rozwodnieniu MDG 

powinno pozyskać kilkanaście mln zł na dalszy rozwój i odbudowę rentowności. W 

połączeniu z umorzeniem kolejnej części pożyczki CaresAct, i niższych 
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spodziewanych stratach w kolejnych kwartałach MDG powinna się znacząco 

oddłużyć do końca roku.  
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Podsumowanie prognoz finansowych 

MEDICALGORITHMICS: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

mln zł 2017 2018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 

Przy chody  203.4 199.4 173.9 111.7 121.8 154.4 162.5 

Koszty  161.0 171.3 174.2 150.1 147.3 156.2 161.7 

Pozostałe przy chody /koszty 

operacy jne netto 
-0.5 -3.4 0.3 0.8 13.3 0.0 0.0 

EBITDA 54.3 36.3 18.6 -21.6 4.5 15.1 17.7 

EBIT 41.8 24.7 -0.1 -37.5 -12.3 -1.8 0.8 

Koszty /przy chody  finansowe netto -5.2 -3.2 -2.6 -2.4 -0.6 -0.5 -0.4 

Zy sk przed podatkiem 36.6 21.6 -2.7 -40.0 -12.9 -2.3 0.5 

Podatek dochodowy  2.9 2.6 -2.4 -12.3 -2.4 -0.4 0.1 

Zy ski należne udziałowcom 

mniejszościowy m 
8.1 4.5 -4.6 -14.8 0.0 0.0 0.0 

Zy sk netto 25.5 14.4 4.3 -12.9 -10.4 -1.8 0.4 

         

Marża EBITDA (%) 26.7 18.2 10.7 -19.3 3.7 9.8 10.9 

Marża netto (%) 12.6 7.2 2.5 -11.6 -8.6 -1.2 0.2 

         

Wzrost przy chodów(%) 59.0 -1.9 -12.8 -35.7 9.0 26.8 5.2 

Wzrost EBITDA (%) 6.2 -33.2 -48.6 -216.0 -121.0 232.7 17.4 

Wzrost zy sków netto (%) -36.3 -43.6 -70.3 -401.9 -19.3 -82.3 -120.1 

 Źródło: Medicalgorithmics, BM Pekao 

MEDICALGORITHMICS: RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

mln zł 2017 2018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 

Przepły wy  pieniężne z działalności 

operacy jnej 
28.6 44.2 13.5 -4.0 -14.4 21.5 22.7 

   Zy sk netto 33.7 18.9 -0.3 -27.7 -10.4 -1.8 0.4 

   Amorty zacja 12.5 11.5 18.7 15.9 16.8 16.9 16.9 

   Zmiany  kapitału pracującego -20.0 4.4 -3.7 4.9 -7.3 -1.8 -1.1 

   Inne 2.5 9.4 -1.2 3.0 -13.5 8.2 6.5 

Przepły wy  pieniężne z działalności 

inwesty cy jnej 
-22.0 2.4 -2.8 -5.0 -2.8 -3.2 -3.7 

Przepły wy  pieniężne z działalności 

f inansowej 
-21.6 -19.0 -59.7 14.0 15.6 -9.0 -9.0 

Przepły wy  pieniężne netto razem -15.0 27.7 -49.0 5.0 -1.6 9.2 10.0 

 Źródło: Medicalgorithmics, BM Pekao 
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MEDICALGORITHMICS: BILANS 

mln zł 2017 2018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 

Akty wa obrotowe 60.7 88.9 36.4 40.7 38.9 51.6 63.0 

   Środki pieniężne 32.5 60.2 11.2 16.2 14.6 23.8 33.8 

   Należności krótkoterminowe 24.0 22.8 25.3 24.5 24.4 27.8 29.2 

   Zapasy  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

   Inne 4.2 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Akty wa trwałe 228.6 227.2 246.9 242.7 228.6 209.3 190.3 

   Rzeczowe akty wa trwałe 17.2 14.7 31.7 23.5 23.3 23.1 22.8 

   Wartości niemateriale I prawne 196.9 210.5 209.7 201.8 188.0 174.6 161.6 

   Należności długoterminowe 3.5 1.8 5.2 17.2 17.2 11.5 5.7 

   Inne 10.9 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Zobowiązania krótkoterminowe 17.9 72.1 27.9 37.1 27.8 30.1 30.7 

Kredy ty  i poży czki krótkoterminowe 8.8 58.5 16.1 10.1 19.1 19.1 19.1 

Zobowiązania handlowe 7.5 10.7 9.4 13.6 6.1 7.7 8.1 

Inne 1.6 2.8 2.4 13.5 2.6 3.3 3.5 

Zobowiązania długoterminowe 67.6 13.3 30.6 38.9 27.3 20.1 11.6 

Kredy ty  i poży czki długoterminowe 63.8 7.7 24.2 29.3 20.3 11.3 2.3 

Inne 3.9 5.6 6.4 9.6 7.0 8.8 9.3 

Kapitał własny  168.9 189.9 195.8 207.4 212.5 210.7 211.0 

Pasy wa 289.3 316.1 283.3 283.4 267.5 260.9 253.3 

Dług netto (PLN mn) 25.0 0.0 29.0 23.0 24.6 6.4 -12.6 

Dług netto/EBITDA (x) 0.7 0.0 1.6 -1.1 5.5 0.4 -0.7 

 Źródło: Medicalgorithmics, BM Pekao 
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BIURO ANALIZ INWESTYCYJNYCH 
 

 

Dyrektor 
Maciej Borkowski, CFA – doradca inwestycyjny 
maciej.borkowski@pekao.com.pl 
 

Projekcje rynkowe 
Piotr Kaźmierkiewicz 
piotr.kazmierkiewicz@pekao.com.pl 
 

Analiza techniczna 
Bartosz Kulesza – makler papierów wartościowych 
bartosz.kulesza@pekao.com.pl 
 

Młodszy Analityk 
Bartłomiej Kempczyński 
bartlomiej.kempczynski@pekao.com.pl 
 
 

KONTAKT, ADRES PUBLIKACJI 
 

 
Biuro Maklerskie Pekao 
ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa 
bm@pekao.com.pl 
 
Infolinia BM:  

 800 105 800 (bezpłatnie), 

 +48 22 591 22 00 (koszt wg cennika operatora) 
 

Internet 

www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie 
 

 

tomasz.duda2@pekao.com.pl
mailto:jerzy.kosinski@pekao.com.pl
mailto:krzysztof.koziel@pekao.com.pl
mailto:maksymilian.piotrowski@pekao.com.pl
mailto:marcin.gornik@pekao.com.pl
emil.poplawski@pekao.com.pl
mailto:lukasz.kosiarski@pekao.com.pl
mailto:maciej.borkowski@pekao.com.pl
mailto:piotr.kazmierkiewicz@pekao.com.pl
mailto:bartosz.kulesza@pekao.com.pl
mailto:bartlomiej.kempczynski@pekao.com.pl
mailto:bm@pekao.com.pl
http://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie
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1) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PUBLIKACJĘ: 
Biuro Maklerskie Pekao (BM) jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, Polska. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa, jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526 -00-06- 841, REGON: 
000010205, kapitał zakładowy (opłacony w całości) w wysokości: 262 470 034 zł. 

Organem sprawującym nadzór nad działalnością BM jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00 -549 Warszawa, 
Polska. BM podlega regulacjom Komisji Nadzoru Finansowego, a także niektórych innych organów regulacyjnych w Unii 
Europejskiej. 

Niniejsza analiza inwestycyjna („Raport”) została przygotowana przez BM  w ramach Pilotażowego Programu Wsparcia 
Pokrycia Analitycznego na zamówienie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Program”). Informacje 
dotyczące Programu dostępne są pod adresem https://www.gpw.pl/gpwpa. Prawa autorskie do Raportu przysługują Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z tytułu sporządzenia Raportu BM będzie przysługiwało wynagrodzenie od Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na zasadach wskazanych w umowie zawartej pomiędzy BM a Giełdą Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 

Niniejsza analiza inwestycyjna jest publiczna, nie jest ogólną poradą inwestycyjną, ani rekomendacją inwestycyjną świadczoną 
w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, ani częścią usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych. BM, w 
związku z wydaniem analizy inwestycyjnej, nie ustala profilu inwestycyjnego Klienta, w  tym nie weryfikuje jego wiedzy i 
doświadczenia, jego sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych ani nie dokonuje oceny odpowiedniości usługi.  

Analiza inwestycji opiera się na informacjach uzyskanych z publicznych źródeł informacji, które uważamy za wiarygodne, ale za 
ich kompletność i dokładność nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Wszystkie szacunki, projekcje, prognozy i opinie zawarte 
w niemniejszej analizie inwestycyjnej stanowią niezależny osąd analityków na dzień publikacji. Zastrzegamy sobie praw o do 
zmiany poglądów wyrażonych w niniejszym dokumencie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Ponadto zastrzegamy 
sobie prawo do nieaktualizowania tych informacji lub całkowitego zaprzestania ich udostępniania bez uprzedzenia.  

Niniejsza analiza inwestycyjna służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi części oferty kupna, sprzedaży lub 
subskrypcji jakiegokolwiek instrumentu finansowego na jakimkolwiek rynku finansowym. Nie stanowi też reklamy.  

BM nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie analizy inwestycyjnej. Analiza 
inwestycyjna nie daje jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego Klienta,  a 
korzystając z niej nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione 
czynników ryzyka. Omawiane instrumenty finansowe mogą podlegać wahaniom pod względem ceny lub wartości. Inwestorzy 
mogą odzyskać mniej, niż zainwestowali. Zmiany kursów walutowych mogą mieć negatywny wpływ na wartość inwestycji. 
Ponadto wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Ryzyko związane z 
inwestycją w omawiany instrument finansowy nie zostało w całości wyjaśnione w niniejszym dokumencie. Korzystan ie z usług 
BM wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, szczegółowo opisanym na stronie internetowej www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie 

2) INFORMACJE DOTYCZĄCE REKOMENDACJI: 
Niniejsza analiza inwestycyjna ma charakter rekomendacji o charakterze ogólnym. 

Niniejsza rekomendacja jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu art. 36 ust. 1 Rozporządzenia UE 2017/565 i została 
przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych.  

Wykaz wszystkich rekomendacji inwestycyjnych wydanych przez BM w okresie ostatnich 12 miesięcy, informacja o odsetku 
wszystkich rekomendacji inwestycyjnych stanowiących rekomendacje „kup”, „trzymaj”, „sprzedaj” lub równoważne z okresu 
ostatnich 12 miesięcy oraz informacja o liczbie rekomendacji, które można przypisać każdej z powyższych kategorii, znajduje 
się pod adresem: www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/ratings 

Niniejszy dokument nie może być rozpowszechniany w Australii, Kanadzie, Japonii lub Stanach Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii ani na obszarze żadnej innej jurysdykcji, gdzie rozpowszechnianie takie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów 
danej jurysdykcji lub wymagało zarejestrowania w  tej jurysdykcji. 

3) UJAWNIENIA W OBRĘBIE POTENCJALNYCH KONFLIKTÓW INTERESÓW: 
Obecne potencjalne konflikty interesów dotyczą następujących emitentów (patrz definicja kluczy poniżej):  

AB S.A. 3; Alior 3; Allegro 3; Astarta SA 3; Asseco Poland 3; CCC 3; CD Projekt 3; Cyfrowy Polsat 3; Dino Polska 3; ENEA 3; 
ENERGA 3; JSW 3; KGHM 3; LPP 3; Lotos 3; Mercator 3; Orange Polska 3; PGE 3; PGNiG 3; PKN Orlen 3; PKO BP 3; 
Odtwórz 3; Santander Bank Polska 3; Tauron PE 3; Stalprodukt S.A. 3 

Słownik: 

https://www.gpw.pl/gpwpa
http://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie
http://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/ratings
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Klucz 1: Emitent posiada co najmniej 5% kapitału zakładowego Banku Pekao S.A. 

Klucz 2: BM i/lub jakakolwiek osoba prawna należąca do tej samej grupy była głównym managerem lub co -lead managerem 
(gwarantem lub współgwarantem) w ciągu ostatnich 12 miesięcy publicznej oferty instrumentów finansowych emitenta. 

Klucz 3: BM i/lub jakakolwiek osoba prawna należąca do tej samej grupy jest animatorem rynku lub dostawcą płynności w 
zakresie instrumentów finansowych emitenta. 

Klucz 4: Analizowana firma oraz BM i/lub powiązana z nimi osoba prawna zawarły umowę świadczenia usługi sporządzania 
analiz inwestycyjnych. 

Klucz 5: Analityk lub osoba z nim powiązana zasiada w radzie nadzorczej / zarządzie emitenta.  

Klucz 6: BM posiada pozycję długą netto na akcjach przekraczającą 0,5% całkowitego wyemitowanego kapitału zakładowego 
emitenta. 

Klucz 7: BM posiada pozycję krótką netto na akcjach przekraczającą 0,5% całkowitego wyemitowanego kapitału zakładowego 
emitenta. 

Analitycy mogą odnosić się do jednej lub kilku firm w swoich analizach. W niektórych przypadkach analizowani emitenci 
aktywnie dostarczali informacji do tej analizy. Analiza inwestycyjna nie została ujawniona żadnemu emitentowi papierów 
wartościowych przez datą jej pierwszej publikacji. 

Wynagrodzenie BM lub osób pracujących dla BM, które brały udział w sporządzaniu rekomendacji, nie jest bezpośrednio 
powiązane z transakcjami w zakresie usług BM określonych w sekcjach A i B załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE lub innego 
rodzaju transakcjami, które wykonuje BM lub jakakolwiek osoba prawna na leżąca do tej samej grupy, lub nie jest związane z 
opłatami i prowizjami, które otrzymuje BM lub jakakolwiek osoba prawna należąca do tej samej grupy.  

Informacja o posiadaniu instrumentów finansowych lub ich instrumentów pochodnych przez osoby uczestniczące w procesie 
sporządzania rekomendacji inwestycyjnych lub informacja, że osoba rekomendująca nie posiada takich instrumentów: 

Imię i nazwisko Stanowisko Instrument 
Liczba 
akcji  

Pozycja 
(długa/krótka) 

Średnia cena 
transakcji 

Daty 
transakcji 

Imiona i nazw iska 
analityków  

Ekspert, Analityk Nazw a spółki 
    

 

BM i/lub inna osoba prawna wchodząca w skład tej samej grupy kapitałowej może regularnie handlować akcjami analizowanej 
spółki. BM i/lub inne powiązane z nim osoby prawne mogą posiadać otwarte pozycje o  znacznej wartości na akcjach 
analizowanej spółki lub na instrumentach pochodnych takich akcji. Bank i inne osoby prawne z Grupy Pekao mogły udzielić 
analizowanej spółce znacznych kredytów. BM i/lub inne powiązane osoby prawne mogą mieć znaczący interes fi nansowy 
związany z analizowaną spółką lub mogą mieć taki interes w dowolnym momencie w przyszłości. W związku z tym, że BM i/lub 
każda z powiązana z nim osoba prawna są uprawnieni, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, do dokonywania takich 
czynności w dowolnym momencie w przyszłości, które mogą prowadzić do zaistnienia znaczącego interesu finansowego, do 
celów niniejszej informacji należy przyjąć, że BM i/lub jakakolwiek powiązana osoba prawna faktycznie wykona takie działania,  
które mogą doprowadzić do zaistnienia znaczącego interesu finansowego w odniesieniu do analizowanej spółki. 

Analizowana spółka i BM i/lub jakakolwiek osoba prawna wchodząca w skład tej samej grupy mogły zawrzeć umowę dotyczącą 
świadczenia usług firm inwestycyjnych określonych w sekcjach A i B załącznika I do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/65/UE w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w zamian za co BM i/lub taka osoba prawna będąca częścią tej samej grupy 
otrzymała wynagrodzenie, przyrzeczenie zapłaty lub zamierza to uczynić. W związku z tym, że BM i/lub każda osoba prawna 
wchodząca w skład tej samej grupy jest uprawniona do zawarcia, zgodnie z obowiązującym prawem, umowy o świadczenie 
usług firm inwestycyjnych określonych w sekcjach A i B Załącznika I do Dyrektywy Parlamentu Eu ropejskiego i Rady 
2014/65/UE z analizowaną spółką w dowolnym momencie w przyszłości i mogą otrzymać wynagrodzenie lub przyrzeczenie 
zapłaty, na potrzeby niniejszej informacji należy przyjąć, że BM i/lub każda osoba prawna należąca do tej samej grupy 
faktycznie zawrze takie umowy i faktycznie otrzyma takie wynagrodzenie lub przyrzeczenie zapłaty. 

Aby zapobiec konfliktom interesów lub nimi zarządzić, BM i/lub inna osoba prawna wchodząca w skład tej samej grupy ustaliła 
bariery organizacyjne wymagane z punktu widzenia prawnego i nadzorczego, których przestrzeganie jest monitorowane przez 
dział zgodności. Powstające konflikty interesów są zarządzane przez bariery prawne i fizyczne oraz niefizyczne mające na celu  
ograniczenie przepływu informacji pomiędzy jednym  obszarem / działem BM i/lub innymi powiązanymi z nimi osobami 
prawnymi. W szczególności jednostki bankowości inwestycyjnej, w tym finansów przedsiębiorstw, działalność na rynku 
kapitałowym, doradztwo finansowe i inne działania związane z pozyskiwaniem kap itału, są oddzielone fizycznymi i 
niefizycznymi barierami od jednostek sprzedażowych, a także od działu analiz inwestycyjnych. Ujawnienia znanych i 
potencjalnych konfliktów interesów są zamieszane w analizach inwestycyjnych. Analitycy są na bieżąco nadzoro wani i 
zarządzani przez osoby, które nie są odpowiedzialne za działalność w zakresie bankowości inwestycyjnej, w tym za działalność 
w zakresie finansów przedsiębiorstw lub inną działalność związaną z oferowaniem papierów wartościowych.  
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4) METODY STOSOWANE DO FORMUŁOWANIA ZALECEŃ 

INWESTYCYJNYCH: 
Nasze wyceny przedsiębiorstw oparte są na dwóch metodach wyceny, wybranych spośród następujących: model dyskontowy, 
model oparty na analizie porównawczej lub metoda wyceny wartości aktywów.  

Modele dyskontowe charakteryzują się jednoczesnym i kompleksowym uwzględnianiem kluczowych determinant wartości 
wewnętrznej, np. operacyjne przepływy pieniężne, nakłady inwestycyjne, koszt kapitału (WACC). Są teoretycznie atrakcyjne i 
zapewniają bezpośrednie obliczenie wartości przedsiębiorstwa. Jednak wyceny modeli dyskontowych są bardzo wrażliwe na 
zmiany założeń, szczególnie stopy wolnej od ryzyka i końcowej stopy wzrostu. Ponadto prognozy nie są pewne - 
nieprzewidziane przyszłe zdarzenia mogą spowodować, że prognozy dochodów lub zysków będą nieaktualne.  

Analiza porównawcza oparta jest na analizie mnożników wyceny danego przedsiębiorstwa względem innych podobnych 
przedsiębiorstw z branży. Wśród mocnych stron modeli mnożników możemy wyróżnić ich prostotę, ponieważ są one łatwe do 
obliczenia i zrozumienia. Ponadto do wyceny wybierane są tylko kluczowe statystyki dla inwestorów. Z drugiej strony mnożniki 
oparte są na danych historycznych lub prognozach krótkoterminowych. Wyceny oparte o mnożniki nie będą zatem w stanie 
uchwycić różnic w przewidywanej wydajności w dłuższej perspektywie. Ponadto może być problematyczne wybranie 
odpowiedniej grupy porównawczej. 

Metody oparte o wyceny wartości aktywów  mogą być stosowane, nawet jeśli firma ma krótki rejestr zysków lub jej przyszłe 
istnienie jest niepewne. Określenie wartości rynkowej niektórych aktywów, zwłaszcza wartości niematerialnych, może być 
jednak trudne. Ponadto modele oparte na aktywach nie uwzględniają przyszłych zmian wyników finansowych ani nie zawierają 
pozycji pozabilansowych, takich jak know-how. 

Zalecenia inw estycyjne dotyczą generalnie horyzontu 12-miesięcznego. Jednak podlegają one rów nież warunkom rynkowym i mogą s tanow ić  
jedynie w skazówkę. W rzeczywistości ceny docelowe mogą być osiągane szybciej lub w olniej niż oczekiw ano lub w ymagać korekty w górę lub 
w  dół. W tabelach i na w ykresach w  całym niniejszym raporcie lata oznaczamy literą „E” w  celu w skazania, że przedstaw ione lic zby są 

prognozami i szacunkami. 
Definicje oznaczeń (zaleceń) zawartych w rekomendacjach fundamentalnych: 
Obecnie używ amy trzypoziomow ego systemu rekomendacji dla akcji objętych naszym pokryciem analitycznym: Kup, Zatrzymaj lub Spr zedaj 
(definicje poniżej): 

Zalecenie Kupuj stosujemy wtedy się, gdy oczekiwany całkowity zwrot w ciągu następnych dwunastu miesięcy jest wyższy niż 
koszt kapitału własnego. 

Zalecenie Trzymaj jest stosowane wtedy, gdy oczekiwany całkowity zwrot w ciągu następnych dwunastu miesięcy jest niższy 
niż koszt kapitału własnego, ale wyższy od zera. 

Zalecenie Sprzedaj jest stosowane wtedy, gdy oczekiwany całkowity zwrot z akcji w  ciągu następnych dwunastu miesięcy jest ujemny. 
Stosujemy rów nież trzy dodatkowe kategorie: 
Zastrzeżone : rating i / lub prognozy f inansow e i / lub cena docelow a nie są ujaw niane ze w zględu na w zględy regulacyjne, takie jak okres 

zamknięty lub konflikt interesów . 
W okresie przejściowym: Ze względu na zmiany w  zespole analitycznym wydawanie zaleceń dot. akcji i/lub ceny docelow ej jes t czasow o 
zaw ieszone. Spółka pozostaje w  uniwersum analitycznym, a opracowania analityczne zostaną wznowione w odpowiednim czasie. 
Brak ocen: nie w ydajemy zaleceń dotyczących danej spółki i nie planujemy ich w ydawać w dającej się przewidzieć przyszłości.  

WYJAŚNIENIE TERMINOLOGII FACHOWEJ STOSOWANEJ W OPRACOWANIU: 
C/Z lub P/E – w skaźnik „Cena/Zysk” lub „Price/Earnings” oznacza stosunek ceny instrumentu f inansowego do wyniku netto emitenta 
instrumentu f inansowego.  

C/WK lub P/B – w skaźnik „Cena/Wartość Księgowa” lub „Price/Book Value” oznacza stosunek ceny instrumentu f inansowego do bilansowej 
w artości księgowej kapitałów własnych przedsiębiorstwa.  
EPS – „Earnings per Share”, czyli zysk netto na jedną akcję.  
BVPS – „Book Value per Share”, czyli w artość księgowa na jedną akcję.  

FWD – „Forw ard” - oznacza wskaźnik (np. C/Z) w yliczany na podstaw ie oczekiwanych wyników.  
DPS – „Dividend per Share”, tj. dyw idenda na akcję.  
DY – “Dividend Yield”, tj. Stopa dyw idendy, wskaźnik liczony jako dyw idenda na akcję podzielona przez aktualną cenę akcji.  
EBIT – „Earnings Before Interest and Taxes” to w ynik operacyjny emitenta instrumentu f inansowego.  

EBITDA - „Enterprise Value / Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization” to w ynik operacyjny powiększony o w artość  
amortyzacji.  
EV/EBITDA – “Enterprise Value / Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization” to kapitalizacja giełdow a spółki (Cena x liczba 
akcji) pow iększona o wartość długu f inansowego netto oraz wartość udziałów akcjonariuszy mniejszościowych podzielona przez wynik 

operacyjny powiększony o wartość amortyzacji aktywów spółki.  
NWZA – Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  

WZA – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 


