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Představení společnosti

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Fio banka, a.s.

Cena jedné akcie při primárním úpisu: 36-43 PLN
15.10.2010
Giełda Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
Varšavská burza prostřednictvím IPO
upíše 26 786 530 akcií série B.
Cena úpisu akcií: 36-43 PLN
Debut akcií na burze je připravován na
9. listopad 2010.

Největší akcionář:
Polské ministerstvo financí (98 %)

Základní informace o společnosti
KsiąŜęca4
00-498 Warsaw
Poland
tel.(4822) 628 3232
fax.(4822) 628 1754
e-mail:wse@wse.com.pl
www.wse.com.pl

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW,
WSE), založená v roce 1991, je největší burzou ve
středoevropském regionu. Počet kótovaných společností
v současnosti dosahuje přes 380 s celkovou tržní kapitalizací
přesahující 120 miliard EUR. Burza se vyznačuje velkou
likviditou a množstvím IPO. Z tohoto pohledu se WSE
v prvním pololetí letošního roku dostala na 2. místo v celé
Evropě (hned po londýnské burze).
Varšavská burza zprostředkovává přístup na polský trh
skrývající silný potenciál. Polská ekonomika patří mezi
leadery ve střední Evropě, v roce 2009 představovala devátou
nejsilnější ekonomiku vůbec v celé EU, zároveň v tom
samém roce platila za jedinou evropskou ekonomiku, která
vykázala pozitivní růst.
Akcie jsou na burze kótovány na hlavním a paralelním trhu.
Souhrnným indexem trhu je index WIG. Dvacet největších a
nejlikvidnějších společností kotovaných na hlavním trhu pak
zahrnuje index WIG20. Zajímavostí varšavské burzy je i trh
New Connect, který financuje rozvoj mladých podniků s
vysokým růstovým potenciálem.
WSE těží především ze silné domácí základny
institucionálních investorů. Investiční a penzijní fondy držely
v první polovině letošního roku aktiva v hodnotě téměř 70
miliard EUR. Na významu získávají ovšem i zahraniční
investoři, kteří se v současnosti starají zhruba o 50 % z
celkového objemu obchodů na burze.
WSE je vyhledávaným cílem i pro české investory. Na
varšavské burze je rovněž kótováno hned několik českých
společností (například ČEZ). Není také tajemstvím, že
varšavská burza byla v nedávné době rovněž zájemcem o
koupi pražské burzy.
V červenci letošního roku varšavská burza podepsala
významnou dohodu s NYSE Euronext. Hlavním cílem nově
navázané spolupráce je především zavedení univerzální
obchodní platformy (UTP) pro obchodování na WSE.
Platforma by měla výrazně zvýšit rychlost a kapacitu
obchodování a tím přilákat nové investory.
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Giełda Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.

Varšavská burza je v současnosti z většiny vlastněna
polským státem (98 %). Avizované IPO je součástí
privatizačního plánu polské vlády za účelem financování
deficitu státního rozpočtu.

Hospodaření společnosti:

Prezidentem společnosti je od roku 2006 Ludwik Sobolewski

Po poklesovém roce 2008, kdy se hospodářská krize plně
projevila na zobchodovaných objemech, společnost opět
zaznamenává pozitivní růst svých hospodářských výsledků.
Čistý zisk za rok 2009 znovu přesáhl hranici 100 milionů
PLN, roční tržby se pohybují okolo 200 milionů PLN.
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Varšavská burza od svého vzniku zaznamenává pravidelný
každoroční růst všech sledovaných ukazatelů – počet
kótovaných společností, tržní kapitalizace, obraty obchodů
s akciemi, dluhopisy i deriváty. Ke zpomalení došlo vinou
finanční krize pouze v roce 2008.
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Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány Fio bankou, a.s. (dále "Fio"). Fio je členem Burzy cenných
papírů Praha, a.s. a tvůrcem trhu u 13 emisí zařazených v segmentu SPAD. Fio není tvůrcem trhu emise akcií Kit Digital, Inc.
Všechny zveřejněné informace mají pouze informativní a doporučující charakter, jsou nezávazné a představují názor Fia. Nelze vyloučit,
že s ohledem na změnu rozhodných skutečností, na základě kterých byly zveřejněné informace a investiční doporučení vytvořeny nebo s
ohledem na jiné skutečnosti a vývoj na trhu, se zveřejněné informace a investiční doporučení ukáží v budoucnu jako neúplné nebo
nesprávné. Fio doporučuje osobám činícím investiční rozhodnutí, aby před uskutečněním investice dle těchto informací konzultovali její
vhodnost s makléřem. Fio nenese odpovědnost za neoprávněné nebo reprodukované šíření nebo uveřejnění obsahu těchto webových
stránek včetně informací a investičních doporučeních na nich uveřejněných.
Fio prohlašuje, že nemá přímý nebo nepřímý podíl větší než 5% na základním kapitálu žádného emitenta investičních nástrojů, které se
obchodují na regulovaných trzích. Žádný emitent investičních nástrojů, které se obchodují na regulovaných trzích nemá přímý nebo
nepřímý podíl větší než 5% na základním kapitálu Fia. Fio nemá s žádným emitentem investičních nástrojů uzavřenou dohodu týkající se
tvorby a šíření investičních doporučení ani jinou dohodu o poskytování investičních služeb. Emitenti investičních nástrojů nejsou
seznámeni s investičními doporučeními před jejich zveřejněním. Fio nebylo v posledních 12 měsících vedoucím manažerem nebo
spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky investičních nástrojů vydaných emitentem. Odměna osob, které se podílejí na tvorbě
investičních doporučení není odvozena od obchodů Fia nebo propojené osoby. Tyto osoby nejsou ani jiným způsobem motivovány k
uveřejňování investičních doporučení určitého stupně a směru. Fio předchází střetu zájmům při tvorbě investičních doporučení
odpovídajícím vnitřním členěním zahrnujícím informační bariery mezi jednotlivými vnitřními částmi a pravidelnou vnitřní kontrolou. Na
činnost Fio dohlíží Česká národní banka.
Koupit – tržní kurz poskytuje zpravidla prostor k růstu o více jak 15% ke stanovené cílové ceně
Akumulovat – tržní kurz poskytuje zpravidla prostor k růstu o 5% až 15% ke stanovené cílové ceně, pro vstup do pozice je vhodné využít
výkyvů na trhu
Držet – tržní cena poskytuje prostor k pohybu v rozmezí +5% až -5% od stanovené cílové ceny
Redukovat – tržní kurz poskytuje zpravidla prostor k poklesu o 5% až 15% ke stanovené cílové ceně, pro výstup z pozice je vhodné
využít výkyvů na trhu
Prodat – tržní kurz poskytuje zpravidla prostor k poklesu o více jak 15% ke stanovené cílové ceně
Při zvýšené volatilitě na trhu v krátkodobém horizontu nemusí dojít ke změně investičního doporučení okamžitě po překonání příslušných
procentních hranic.
K dnešnímu datu 19.10.2010 Fio banka, a.s. má platných 13 investičních doporučení. Z toho je 8 doporučení k nákupu, 1 držet a 4
doporučení akumulovat. Tuto informaci zveřejňuje obchodník na základě povinnosti mu stanovené Vyhláškou č. 114/2006 o poctivé
prezentaci investičních doporučení §7.
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