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dot. Rekomendacji dotyczqcej wyceny akcji spófek I ustalenia parytetów wymiany w transakcji
podwy±szenia kapitalu CIECH SA w drodze emisji nowych akcji w zamian za wkfady niepieniç±ne w
postaci akcji Zakfadów Chemicznych Aiwernia SA, ZakIadów Chemicznych ZACHEM SA oraz Zakiadów
Chemicznych Organika-Sarzyna SA.

Szanowny Panie Prezesie,
Niniejsza rekomendacja prezentuje wyniki prac przeprowadzonych przez BRE Corporate Finance SA
(,,BRECF”) dLa Zarz4du Ciech SA w zwi4zku ze wiadczeniem ustug doradczych przy transakcji
przejcia akcji spótek Zakiady Chemiczne Atwernia SA (Atwernia), Zaktadów Chemicznych ZACHEM
SA (Zachem) oraz Zaktadów Chemicznych Organika-Sarzyna SA (Organika-Sarzyna), tcznie
(,,Spótki”).
Przedmiotem prac anaLitycznych BRE CF byto przygotowanie wyceny Ciech SA metod, rynkow,,
przygotowanie wyceny Spótek oraz wydanie przedmiotowej rekomendacji. Materiaty ±ródtowe
zostaty wykazane w zatczniku do niniejszej rekomendacji. Rozumiemy, ±e niniejsza rekomendacja
zostanie udostpniona równie akcjonariuszom Ciech SA.

Zwaywszy, ±e
(1) Zamiarem Ciech SA jest zaoferowanie akcji nowej emisji do objcia przez Skarb Paiistwa w
drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, z wytftczeniem prawa
poboru.
(2) Wycena rynkowa akcji Ciech SA, jako spótki notowanej na Gietdzie Papierów Wartociowych
w Warszawie, zostata wykonana przez BRECF poprzez zastosowanie redniej z notowañ z
ostatnich miesicy poprzedzaj4cych transakcj. Fakt notowania kursu akcji Ciech SA
impLikuje cia.gt4 wycen wartoci Ciech SA przez inwestoréw. Sredni4 z notowari
wyznaczono poprzez u±ycie redniej arytmetycznej ze rednich dziennych cen akcji Ciech
SA waonych wotumenem za okres szeciu miesicy do dnia 30 kwietnia 2011 roku, tj. na
dzie,i wyliczenia wartoci akcji stanowicych wktad niepieni±ny w transakcji. Zastosowanie
redniej z w/w okresu (sze miesiQcy) miato na ce[u przyjcie okresu to±samego z
przyjmowanym do wyLiczenia redniej ceny rynkowej akcji ptaconej przez inwestorów w
przypadku przejmowania kontroLi nad spótkami znajduj4cymi si w obrocie na rynku
reguLowanym. Powy±sza procedura pozwata ograniczy wptyw krótkoterminowych tendencji
i przypadkowych wahaii notowati cen akcji na wyniki oszacowania godziwej ceny rynkowej.
(3) Na podstawie metodoLogii przedstawionej powy±ej, BRECF obticzyt cen rynkowft akcji Ciech
SA na dzieii 30 kwietnia 2011r. na poziomie 23,50 PLN.
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(4) Wklad niepieni±ny w transakcji stanowi4 akcje:
a.

571.826 akcji zwyktych spótki A[wernia,

b.

762.224 akcje zwykte imienne spótki Zachem,

c.

429.388 akcji zwyklych imiennych spátki Organika-Sarzyna.

(5) Wyceny wktadów niepieni±nych w postaci spótek nienotowanych na rynku pub[icznym
wymagaly ustaLenia ich rynkowej wartoci godziwej co BRECF wykonal z u±yciem dwóch
równowanych pode$c: metody dochodowej wedtug pode$cia zdyskontowanych
przeptywów pieninych (DCF) oraz metody porównawczej wedtug podejcia mnoników
rynkowych (gietdowych). Opis zastosowanych metod zawiera zal4cznik do Rekomendacji.
(6) BRECF uzyskat nastpuj4ce wyniki wyceny wktadów niepieninych na dzieñ 30 kwietnia
2011r.:
a.

wycena pakietów akcji:

w mLn PLN, z zaokragleniami
Wycena dochodowa (DCF)
Wycena porównawcza
(mnonikowa)
rednia z w’cen dwiema
metodami(konsensus)

ALwernia

Zachem

Oranika-Sarzvna

18,3

5,9

19,0

19,0

7,3

20,1

18,6

6,6

19,5

b. wycena jednej akcji:
w PLN, z zaokragIeniami

Aiwernia
(1 akcja)

Zachem
(1 akcja)

32,0

7,8

Organika
Sarzyna
(1 akcja)
44,1

33,2

9,6

46,9

32,6

8,7

45,5

Wycena dochodowa (DCF)
Wycena porOwnawcza
(mno±nikowa)
rednia z wycen dwiema
metodami

(konsensus)

-

—_____________________________________

(7) Na podstawie informacji przedstawionych przez Ciech SA, BRECF rozwa±yt nastpujftce
istotne okoLicznoci transakcji:
a.

na podstawie umOw zawartych przez Ciech SA dnia 29 marca 2006 roku ze spótk4 Nafta
PoLska S.A., Ciech SA nabyt od Nafty PoLskiej S.A.: (1) 11.840.000 akcji spótki Zachem,
stanowi4cych t4cznie 80% kapitatu zaktadowego Zachem oraz (ii) 6.792.000 akcji spótki
Organika-Sarzyna, stanowi4cych t4cznie 80% kapitatu zaktadowego Organika-Sarzyna,

b. w umowach wymienionych powyej, Ciech SA zto±yt Skarbowi Paristwa nieodwotaLne
oferty nabycia wszystkich pozostatych akcji Zachem oraz wszystkich akcji Organika
Sarzyna, posiadanych przez Skarb Paristwa do dnia uptywu ich wa±noci, tj. do dnia 20
grudnia 2016 roku,
c.

w dniu 5 stycznia 2010 roku, a nastpnie 28 grudnia 2010 roku, CieCh SA zawart ze
Skarbem Pañstwa porozumienia, na podstawie których dokonano w szczegó[noci zmian
w zakresie wska±ników I terminów wa[oryzacji ceny nabycia przez Ciech SA od Skarbu
Patistwa akcji Zachem I akcji Organika-Sarzyna,

d.

dLa Skarbu Pañstwa, objcie akcji Ciech SA w zamian za wklady niepienizne w postaci
akcji Zachem I Organika-Sarzyna stanowi atternatyw d[a nabycia tych akcji przez CieCh
od Skarbu Pañstwa na podstawie umów sprzeday, które mogtyby by zawarte, w drodze
przyjcia ofert do zlo±enia których ma prawo Skarb Paiistwa nieza[enie od woti Ciech
SA,
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e.

w zwizku z zamiarem Skarbu Pañstwa zbycia akcji Atwernia oraz prowadzonym przez
Ciech SA procesem dezinwestycji spótki A[wernia, w ramach którego Ciech SA dopuszcza
czasowe zwikszenie zaangaowania w spólce ALwernia, strony dokonaty uzgodnieri, na
podstawie ktárych postanowiono wyemitowa akcje Ciech SA równie± za wktad
niepieniny w postaci akcji AI.wernia. Poprzez wniesienie do Ciech SA aportu w postaci
akcji ALwernia, Ciech SA zdobdzie btisko stuprocentowy udziat w kapitate zakiadowym
Atwernia, co pozwo[i swobodnie podejmowa decyzje dotycz4ce dziatatnoci tej spótki
Lub dysponowania jej akcjami.

f.

z projektu Porozumienia III pomidzy Ciech SA a Skarbem Pañstwa wynikaj4 nastpujçe
poziomy cen, uzgodnione przez strony na potrzeby pot4czonej transakcji:
t4czna warto pakietu 571.826 akcji Atwernia zostata ustatona na kwot
18.332.741,56 PLN, tj. na 32,06 PLN za jedn4akcj,
(ii) t4czna warto pakietu 762.224 akcji Zachem zostata ustatona na kwot
6.494.148,48 PLN, tj. na 8,52 PLN za jedn4akcj,
(iii) t4czna warto pakietu 429.388 akcji Organika-Sarzyna zostata ustaLona na kwotç
19.472.745,80, tj. na 45,35 PLN za jedn4akcj.
(i)

(iv) t4czna warto akcji stanowi4cych wktad niepieni±ny wynosi 44.299.635,84 PLN
g.

W opinii BRE Corporate Finance SA, wynikaj4ce z projektu Porozumienia III poziomy cen
Akcji Skarbu Pa,istwa nie odbiegaja od wycen godziwych ustatonych w wycenie.

Niniejszym, BRE Corporate Finance SA rekomenduje Zarz4dowi Ciech SA:
(1) utrzymanie wartoci wkladów niepieniçznych w zgodzie z zapisami projektu Porozumienia
III, warunkujc powy±sze utrzymaniem poziomu tych cen w Porozumieniu III ostatecznie
uzgodnionym I podpisanym przez strony:
a. 32,06 PLN/akcjç w przypadku akcji Aiwernia, tj. 18.332.741,56 PLN tcznie
b. 8,52 PLN/akcjç w przypadku akcji Zachem, tj. 6.494.148,48 PLN Icznie
c. 45,35 PLN/akcjç w przypadku akcji Organika-Sarzyna, tj. 19.472.745,80 t4cznie
(2) ustalenie wartoci akcji nowej emisji Ciech SA na poziomie 23,50 PLN/akcjç
(3) w konsekwencji punktów powyzej, przyjçcie nastQpuj4cych parytetów wymiany akcji
nowej emisji Ciech SA na akcje spótek stanowi4cych przedmiot wktadu niepieniçznego
(z zaokra.gleniami):
a.

1,364 akcje Aiwernia za I now akcjç Ciech SA,

b. 0,363 akcje Zachem za I now akcjç Ciech SA,
c.

1,930 akcji Organika-Sarzyna za I now akcjç Ciech SA.

Z powa±aniem,

—Piotr.atftzka

Pre’zesZarzdd\
BRE Corporate IiiianceS’A
War.szawa, 25.05.2C1i.
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Zalcznik.
Materiafy zródlowe
Gtównymi ±ródtami podczas przeprowadzania pracy byty:
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

audytowane sprawozdania finansowe Spótek za Lata 2009-2010
dane operacyjne za tata 2007-2010 roku w formie dokumentów pakietu MS Office
nieaudytowane dane operacyjne za trzy oraz cztery miesice 2011 roku w formie dokumentów
pakietu MS Office
ostatnie zatwierdzone przez Zarz4d Ciech SA ptany finansowe Aiwernia, Zachem i Organika
Sarzyna na tata 2011-2015
Porozumienie z dnia 5 stycznia 2010 roku i Porozumienie II z dnia 28 grudnia 2010 roku dotycz4ce
watoryzacji cen akcji Zachem i Organika-Sarzyna
projekt Porozumienia III z dnia 23 maja 2011 roku dotycz4cego przedmiotowej transakcji
dodatkowe wyjanienia i informacje pisemne i ustne przekazane przez Ciech SA
bazy danych: Internet Securities, Btoomberg
raporty anaLityczne domáw makterskich dotyczace Ciech SA oraz spótek bran±y chemicznej
opracowania i prasa specja[istyczna dotycz4ce bran±y chemicznej
prognozy makroekonomiczne banków, domów makterskich, instytucji rzdowych, niezaLenych
agencji informacyjnych, itp.

Metoda dochodowa

-

pode$cie zdyskontowanych przeptywôw pieniçznych (DCF)

Metoda dochodowa oparta zostata na wycenie prognozowanych wotnych przeptywów pieni±nych dLa
wtacicie[i kapitatu (wiasnego i obcego), sprowadzanych do wartoci bie±4cej za pomoc redniego
waonego kosztu kapitatu p0 opodatkowaniu (WACC Weighted Average Cost of CapitaL). Cech4 tej
metody jest jej zorientowanie na przyszte przeptywy pieni±ne generowane przez dane
przedsibiorstwo, co daje mo±Liwo odzwierciedLenia potencjatu przedsibiorstwa i charakterystyki
rynku, na którym ono dziata. Metoda ta pozwaLa uwzgLdnk cechy specyficzne wycenianej spótki, a
wic czynniki brane pod uwagç przez akcjonariuszy przy podejmowaniu decyzji o nabyciu akcji i o
oferowanej za nie cenie. W wycenie zastosowano dtugoterminowe projekcje finansowe (2011-2019,
+ warto rezyduatna) i koszt kapitatu adekwatny do ryzyka danego podmiotu.
-

Przeptywy pieni±ne danego okresu okreLono wedtug schematu:
Przeplyw do dyskonta (FCFF) = EBITDA CAPEX ÷ Amortyzacja +1- Zmiana kapitatu obrotowego
Podatek dochodowy naticzony od EBIT (p0 uwzgLdnieniu rozticzenia strat Lat ubiegtych)
-

-

Parametry redniego wa±onego kosztu kapitatu:
—

—

—

—

Stopa wo[na od ryzyka
MRP

-

-

na podstawie potskich 10 Letnich obtigacji skarbowych

premia za ryzyko rynku kapitatowego

=

=

6,113%

5,0%

Beta systematyczne ryzyko firmy z dzwigni4 finansowa.., katkuLowane odrçbnie dLa kazdej spotki
na podstawie beta bez d±wigni finansowej = 0,842
-

Koszt dtugu

=

WIBOR 3M pLus 4,5 p.p.
I
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Metoda porównawcza (mnozników rynkowych)
Wycena metod4 porównawcz4 poLega na wyznaczeniu wartoci wycenianej spótki poprzez okre[enie
reLacji pomidzy wycenami rynkowymi (notowania gietdowe) spótek porównywaLnych a ich
parametrami finansowymi i nastpnie uycie tych reLacji (mnoników) w stosunku do parametrów
finansowych spótki wycenianej. Takie podejcie do wyceny wynika z zato±enia, ze aktywa podobne
do siebie powinny by wyceniane podobnie I by przedmiotem transakcji p0 zbLi±onych do siebie
cenach.
Metoda porównawcza pozwaLa odzwierciedLi sytuacj na rynku kapitalowym oraz przewidywania
inwestorów wobec podmiotów z brany, a wic czynniki brane pod uwag przez akcjonariuszy przy
podejmowaniu decyzji o nabyciu akcji I o oferowanej za nie cenie. Analizie poddano mno±niki
historyczne, bie±ce oraz wartoci prognozowane mnoników d[a podmiotów krajowych I
zagranicznych.
W wycenie porównawczej wykorzystano typowe mno±niki rynkowe:
(1) EV/S,
(2) EV/EBITDA,
(3) EV/EBIT,

(4) PIE oraz
(5) P/By.

gdzie:
EV (Enterprise Value) jest to warto rynkowa kapitatów wiasnych spótki skorygowana o dtug netto,
P (Price) cena rynkowa akcji spólki, S przychody ze sprzeday z dziata[noci operacyjnej danej
spótki, EBITDA
zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem I przed
amortyzacjft, EBIT zysk operacyjny przed operacjami finansowymi I opodatkowaniem, E (Earnings)
zysk netto, BV (Book Value) warto biLansowa kapitalów wiasnych spótki.
-

-

-

-

-

-

-

Sporód ana[izowanych re[acji rynkowych w wycenie
charakteryzuj4ce si najwiksz, istotnoci, statystyczn4.

zostaty

uwzgldnione

mno±niki

Mno±niki EV/EBITDA, EV/EBIT, PIE, P/BV zostaty ska[ku[owane w oparciu o prognozowane dane
firiansowe dta [at 2011-2013.
Mnonik EV/S zostat ska[kuLowany na bazie redniej rentownoci dta [at 201 0-201 3.
rednie historyczne wykorzystano w przypadku braku moLiwoci uycia danych finansowych z
okresu 2011-201 3. rednie historyczne ska[kuLowano w oparciu o dane za Lata 2007-2010.
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