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Dystrybutorzy
farmaceutyków

Polski rynek dystrybutorów farmaceutyków jest oceniany na 2,1 mld USD (1998) i
spodziewany jest jego 9% średnioroczny wzrost oraz osiągnięcie poziomu 4 mld USD
w roku 2005. Rozproszenie producentów i aptek oraz brak nacisków na obniżanie cen
sprawia, że marże uzyskiwane na sprzedaży w Polsce są wyższe od marż światowych
(ok. 13% vs. 4-10%).

Na polskim rynku dystrybutorów zachodzą duże zmiany: przedhurt traci na znaczeniu,
hurtownicy się łączą, do końca 2000 spodziewane jest zakończenie prywatyzacji
Cefarmów. Przewidujemy się, że trzech największych hurtowników będzie kontrolowało
80% rynku. Gwarantem sukcesu jest dominujący udział w rynku lokalnym, pozwalający
zwolnić proces obniżania się marż.

PGF jest liderem rynku z około 23% udziałem w rynku zaopatrzenia aptek.  Zasięgiem
obejmuje obszar całej Polski. Od 1998 r. Spółka buduje swoją grupę kapitałową, kupując
i przejmując inne spółki. PGF planuje zakończenie budowy grupy do końca tego roku.
PGF osiągnęło już rozmiar gwarantujący mu utrzymanie pozycji lidera.

Orfe, początkowo wyłącznie przedhurtownik (11% udział w rynku), teraz dywersyfikuje
swoją działalność inwestując w sieć zaopatrującą apteki. Dwie zakupione spółki, choć na
razie przynoszą straty, są dobrym punktem wyjścia dla rozwoju hurtu. Ze względu na
strukturę akcjonariatu Orfe może się stać celem wartym przejęcia przez zagraniczną spółkę.

Prosper zajmujący się zarówno hurtem (62% przychodów ze sprzedaży), jak i
przedhurtem (38%) obejmuje swoim działaniem 80% terytorium Polski. Strategią Spółki
jest stworzenie grupy partnerskiej przez przejmowanie znacznych pakietów akcji innych
prywatnych spółek. Do chwili obecnej Spółka nie ogłosiła żadnej takiej transakcji.

Przychody Farmacolu w 46% pochodzą z dostaw do aptek, a w  54% z dostaw do innych
hurtowników. Celem Spółki jest stworzenie grupy o silnej pozycji w zachodniej i
południowej Polsce. Do chwili obecnej Farmacol dokonał kilku przejęć spółek działających
na tych obszarach. Jego obecny udział w rynku wynosi 3,8% (dostawy do aptek).

Nasza wycena, oparta na wskaźnikowej analizie porównawczej oraz rynkowa pozycja
każdej ze Spółek, skłania nas do wydania rekomendacji KUPUJ dla PGF, AKUMULUJ
dla Prospera, TRZYMAJ dla Orfe. Uczciwe ceny do uzyskania w perspektywie 6 miesięcy
to: 48 zł dla PGF, 39 zł dla Orfe, 27 zł dla Prospera i 26,5 zł dla Farmacolu.

Wybierz najzdrowszą firmę

Data
20 kwietnia 199920 kwietnia 199920 kwietnia 199920 kwietnia 199920 kwietnia 1999

Analityk
Anna HessAnna HessAnna HessAnna HessAnna Hess
(48 22) 640 26 26

hess_anna@cdmpekao.com.pl

Spó³ka Obecna

cena

PE'98 PE'99 P/Sales'99 Target

price

Potencja³

wzrostu

Rekom-

endacja

PLN x x x PLN %

PGF (formerly Medicines)* 39,00 7,32 10,03 0,15 48,00 23,08 KUPUJ

Orfe 41,70 7,47 12,33 0,26 39,00 -6,47 TRZYMAJ

Prosper ** 23,00 9,79 8,40 0,15 27,00 17,39 AKUMULUJ

Farmacol BD BD BD BD 26,50 BD BD
*  PE’98 oparte na raportach pro forma , ** prawa do akcji
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PODSUMOWANIE

Wartość polskiego rynku dystrybucji leków jest szacowana na 2,1 mld USD (1998).
Szacunki wskazują iż powinien on rosnąc średniorocznie 9% w ujęciu dolarowym, a w
2005 osiągnąć wartość 4 mld USD. Czynnikami wzrostu będą: poprawa standardu życia
ludności, rosnąca świadomość zdrowotna, starzenie się społeczeństwa, wzrost popytu na
droższe leki importowane jako rezultat kampanii reklamowych i lepszej jakości, wzrost
sprzedaży leków OTC (sprzedawanych bez recept), uwolnienie cen leków i rozwój chorób
cywilizacyjnych. Ten szybki rozwój może zostać zahamowany przez spowolnienie
wzrostu gospodarczego Polski i skutki wprowadzanie w życie reformy systemy zdrowotnego
(wymaganie od lekarzy i aptekarzy przepisywania i sprzedaży tańszych leków polskiej
produkcji z powodu ograniczonych środków na refundację leków).

Obecna sytuacja rynkowa dystrybutorów leków jest bardzo dogodna: zaopatrują się u ok.
400 niezależnych producentów, dostarczają leki do ok. 8 400 odrębnych aptek. Ani ze
strony końcowych użytkowników leków ani ze strony aptekarzy nie obserwuje się żadnych
nacisków na obniżanie cen. Apteki działają jako niezależne małe przedsiębiorstwa, nie
reklamują swoich usług, więc mimo istniejących różnic w cenach detalicznych ich
klienci przyzwyczajeni do poprzedniego jednolitego systemu cenowego nie zdają sobie
sprawy z istniejącej sytuacji. Ponieważ ok. 40% przychodów aptek pochodzi ze sprzedaży
leków refundowanych, których ceny są regulowane (marże maksymalne), właściciele
aptek nie są zainteresowani negocjowaniem z dystrybutorami cen dostaw (są bardziej
zainteresowani wydłużaniem terminów płatności). Ze względu na brak jakichkolwiek
ruchów konsolidacyjnych w środowisku aptekarskim spodziewamy się, że marże
uzyskiwane na sprzedaży przez dystrybutorów pozostaną nadal wyższe niż uzyskiwane w
zachodniej Europie (ok. 13% vs 4-10%). Z drugiej jednak strony wzrost konkurencji w
sektorze może spowodować tendencje obniżania marży (spodziewamy się jednak raczej
wzmożenia akcji promocyjnych, udzielanych rabatów i bonusów oraz wydłużenia
udzielanych terminów płatności).

Polski rynek dystrybutorów leków jest bardzo rozdrobniony. W Polsce aktywnie działa
ok. 400 hurtowników, podczas gdy w krajach zachodnich rynek jest kontrolowany przez
zaledwie kilku. Ponieważ ok. 40% sprzedaży podlega kontroli cen, a poziom kosztów
stałych niezależnych od wolumenu obrotu jest wysoki, najprostszą drogą zwiększenia
zysków jest zwiększenie obrotów. Wzrost sprzedaży jest realizowany nie tylko dzięki
wzrostowi organicznemu spółek, ale także dzięki przejmowaniu innych, mniejszych
spółek. Proces konsolidacji branży rozpoczął się w 1997 r. W 1999 ulegnie on intensyfikacji
dzięki dopływowi kapitału zewnętrznego (niedawno przeprowadzone oferty publiczne
sprzedaży akcji) oraz dzięki prywatyzacji Cefarmów, dawnego monopolisty w dystrybucji
leków. Proces konsolidacji powinien nastąpić w dwóch fazach: wchłonięcie mniejszych
firm, prywatyzacja Cefarmów oraz powstanie 4-5 dużych hurtowni, następnie
konsolidacja największych hurtowników. Ostatecznie spodziewamy się, że 70-80% rynku
będzie kontrolowanych przez 2-3 grupy podmiotów, oraz że żaden z nich nie będzie
posiadał więcej niż 30% udziału w rynku lokalnym. W chwili obecnej jedynie PGF
działa na terenie całej Polski. W przyszłości wszyscy liczący się hurtownicy będą musieli
mieć ogólnokrajowy zasięg.

Spodziewamy się zmniejszenia znaczenia przedhurtu, jako że przyszłe grupy będą go
organizowały w ramach grupy eliminując zewnętrznych dostawców. Stąd tylko ok. 20%
rynku pozostanie do dyspozycji hurtowników specjalizujących się w dostawach do innych
hurtowni.

Zagraniczni dystrybutorzy nie weszli jeszcze na polski rynek. Spodziewamy się, że może
to nastąpić w ostatniej fazie konsolidacji rynku przez zakup udziałów jednej z wiodących
grup dystrybutorów. W chwili obecnej struktura akcjonariatu wiodących hurtowni nie
daje takiej możliwości - pakiety kontrolne akcji tych spółek  są bowiem w rękach

Wzrost sektora w ujęciu
dolarowym 9% rocznie

Ze względu na ograniczone
naciski cenowe, marże są wyższe

niż w Europie Zachodniej

Rozdrobnienie rynku
dystrybutorów sprzyja

konsolidacji

Polski rynek charakteryzuje się
oprócz rozproszenia, spadkiem
znaczenia przedhurtu i brakiem

zagranicznej konkurencji
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pierwotnych ich założycieli, którzy nie są skłonni wycofać się z biznesu bądź sprzedać
swoje firmy. Jedynym wyjątkiem jest tu Orfe, jednak jej wartość dla zagranicznego nabywcy
będzie ograniczona do czasu zbudowania przez Spółkę własnej sieci dystrybucji do aptek
oraz nawiązania z nimi kontaktów handlowych.

Obecnie czterech z pięciu największych polskich dystrybutorów leków jest spółkami
publicznymi. Akcje PGF i Orfe są notowane na GPW, PDA Prospera są także przedmiotem
obrotu, prawa do akcji Farmacolu będą wkrótce notowane na giełdzie.

PGF jest liderem rynku. Dzięki agresywnej polityce przejęć i fuzji w chwili obecnej
kontroluje ok. 23% rynku dostaw do aptek (włączając udział spółek, które PGF obecnie
kupuje bądź w których rozpoczął się proces fuzji z PGF). Swoim obszarem działania
PGF obejmuje całą Polskę. Od początku 1998 r. Spółka pomyślnie przejmuje i włącza
inne spółki. Proces budowy grupy powinien zostać zakończony do końca 1999 r.
Bezpośredni pozytywny efekt tych przejęć będzie widoczny początkowo tylko na poziomie
sprzedaży. Koszty przejęć oraz ujednolicenia grupy spowodują czasowe obniżenie tempa
wzrostu zysku netto. PGF osiągnął już rozmiar, który zapewnia mu pozycję lidera.

Orfe, początkowo wyspecjalizowana wyłącznie w sprzedaży przedhurtowej (11% udział
w rynku), obecnie dywersyfikuje swoją działalność. Spółka przejęła Aflopę i Cefarm
Śląsk (formalnie niesfinalizowane), dystrybutorów leków do aptek. Spółki te, mimo strat,
jakie przynoszą do tej pory, są dobrym punktem wyjścia do zbudowania sieci
dystrybucyjnej. Kolejne przejęcia są kwestią przetrwania dla Spółki. Obecnie działalność
przedhurtowa Spółki pokrywa terytorium całego kraju, natomiast działalność hurtowa -
centralną i południową Polskę. Ze względu na strukturę akcjonariatu Spółka może okazać
się interesującym obiektem przejęcia przez zagraniczną firmę.

Prosper jest aktywny zarówno na rynku przedhurtowym (38% sprzedaży), jak i na rynku
hurtowym (62%). Swoim działaniem obejmuje obszar prawie całej Polski, jednak jego

Sprzeda¿ EBIT Zysk netto EPS PE CEPS PCE SPS P/Sales

mln PLN mln PLN mln PLN PLN x PLN x PLN x

PGF

1998E pro forma 1478,3 52,8 29,4 5,3 7,3 6,4 6,1 267,4 0,15

1999E 2711,4 93,0 40,0 3,9 10,0 5,7 6,9 263,7 0,15

2000E 3453,9 107,1 41,8 3,8 10,2 5,7 6,9 314,3 0,12

2001E 4252,7 115,4 46,1 4,2 9,3 6,3 6,2 387,0 0,10

Orfe

1998E 962,1 44,2 29,9 5,6 7,5 6,0 7,0 179,6 0,23

1999E 1280,6 50,7 26,7 3,4 12,3 4,1 10,1 162,4 0,26

2000E 1866,2 75,8 33,0 4,1 10,1 5,6 7,5 234,5 0,18

2001E 2064,3 76,1 27,2 3,4 12,2 5,1 8,2 259,4 0,16

Prosper

1998E 499,5 15,5 7,5 2,3 9,8 2,7 8,6 156,7 0,15

1999E 900,4 35,9 16,0 2,7 8,4 3,3 6,9 153,9 0,15

2000E 1279,0 47,8 20,2 2,9 8,0 4,0 5,7 182,7 0,13

2001E 1443,9 52,8 23,4 3,3 6,9 5,0 4,6 206,3 0,11

Farmacol

1998E 500,6 15,7 9,5 3,1 BD 3,7 BD 165,5 BD

1999E 877,7 26,9 15,8 2,3 BD 3,3 BD 128,1 BD

2000E 1282,1 36,1 23,8 3,1 BD 5,0 BD 164,4 BD

2001E 1813,4 47,6 30,9 4,0 BD 6,4 BD 232,5 BD

Tabela 1   P   P   P   P   Polscy dystrybutorzy farmaceutyków - porównanie podstawowych danycholscy dystrybutorzy farmaceutyków - porównanie podstawowych danycholscy dystrybutorzy farmaceutyków - porównanie podstawowych danycholscy dystrybutorzy farmaceutyków - porównanie podstawowych danycholscy dystrybutorzy farmaceutyków - porównanie podstawowych danych

Źródło: Dane ze spółek, prognozy Pekao Research
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udział w rynku (3,5%) jest istotnie niższy niż PGF-u. Strategią Spółki jest utworzenie
partnerskiej grupy przez zakup istotnych pakietów w innych prywatnych spółkach
dystrybuujących leki. Do chwili obecnej Prosper nie ogłosił jeszcze żadnej takiej transakcji.
Spółka zamierza wziąć udział w prywatyzacji Cefarmów. Prosper ma dobre możliwości
wzrostu organicznego jednak sposób ten jako jedyny nie wystarczy do zdobycia pozycji
lidera na rynku.

Farmacol był początkowo wyłącznie przedhurtownikiem, obecnie 46% przychodów
Spółki pochodzi z hurtu i 54% - z przedhurtu. Celem Spółki jest stworzenie silnej grupy
działającej w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce. Do chwili obecnej Farmacol
dokonał kilku przejęć spółek działających w tych regionach i jego obecny udział w rynku
hurtowym oceniany jest na 3,8%. Spółka zabiega o udział w prywatyzacji kilku Cefarmów
- sukces w tych przetargach będzie miał istotne znaczenie dla przyszłej rynkowej pozycji
Spółki.

Uszeregowanie spółek na polskim rynku oraz ich porównanie do zachodnioeuropejskich
spółek dało nam podstawy, by uznać, że polscy dystrybutorzy leków powinni być wyceniani
z 20-30% dyskontem w stosunku do zagranicznych. Bezsprzecznym liderem polskiego
rynku jest PGF - zasługuje na 20% dyskonta do zachodnich spółek. Orfe, ze względu na
obecną wielkość oraz strukturę akcjonariatu zasługuje na ok. 5% dyskonta do PGF-u. Ze
względu na brak informacji dotyczących zapowiadanego wcześniej udziału w konsolidacji
rynku uważamy, że Prosper i Farmacol powinny być wycenione podobnie - z 15-20%
dyskontem do PGF-u. Na podstawie wyceny opartej na porównaniu bieżących
wskaźników oraz na pozycji każdej ze spółek na rynku, decydujemy się na rekomendację
KUPUJ dla PGF, AKUMULUJ dla Prospera oraz TRZYMAJ dla Orfe. Nasza “target
price” do osiągnięcia w okresie 6 miesięcy to 48 zł dla PGF, 39 zł dla Orfe, 27 zł dla
Prospera i 26,5 zł dla Farmacolu.

Ze względu na niedawno przeprowadzone IPO przez Orfe, Prospera i Farmacol, ich
nadsubskrypcję (dla osiągnięcia określonego udziału sektora farmaceutyków w portfelach,
ze względu na spodziewana redukcję zapisów inwestorzy mogli uczestniczyć we
wszystkich trzech ofertach), możliwą zmianę opinii na temat sektora po opublikowaniu
wyników finansowych za luty (efekt sezonowości wzmocniony zamieszaniem
spowodowanym wprowadzeniem w życie reformy służby zdrowia) mogą spowodować
zamianę zaangażowania inwestorów w danych spółkach, co z kolei może wpłynąć na
krótkoterminowe obniżenie cen. Zjawisko to jednak nie zmienia naszej opinii na temat
zachowania się cen akcji omawianych spółek w dłuższym okresie.

WYCENA

Ze względu na trudną do przewidzenia przyszłą strukturę polskiego rynku dystrybutorów
farmaceutyków, długoterminowa wycena jakiejkolwiek spółki z branży jest zadaniem
trudnym. Z tego powodu naszą wycenę oparliśmy na wskaźnikowej analizie porównawczej
ze szczególnym uwzględnieniem bieżących wskaźników finansowych. Dla celów
porównawczych wybraliśmy grupę międzynarodowych dystrybutorów farmaceutyków.
Europejskie firmy dystrybuujące leki są niżej wyceniane niż ich amerykańscy
odpowiednicy. Ze względu na zbliżoną wielkość oraz środowisko działania polskich
i europejskich spółek wybraliśmy tę grupę do porównań.

Z uwagi na obecną sytuację rynkową polskich hurtowników uważamy, że
najodpowiedniejszymi wskaźnikami do analizy są P/E (cena do zysku) i P/Sales (cena do
sprzedaży). Pozostałe wskaźniki jak P/CE czy P/EBITDA będą istotnie odbiegały od
standardów dojrzałych rynków ekonomicznych z powodu dużych nakładów koniecznych
do poniesienia w polskich spółkach.
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Na podstawie średniego wskaźnika P/E ’99 polskie spółki są wyceniane z 43% dyskontem
w stosunku do ich europejskich konkurentów. Konsolidacja wewnątrz grup kapitałowych
spowoduje tymczasowe spowolnienie wzrostu zysków, dlatego uważamy, że 20-30%
dyskonto polskich spółek w stosunku do międzynarodowych będzie uzasadnione.

Pod względem wskaźników opartych na sprzedaży (P/Sales) polscy dystrybutorzy leków
są wyceniani podobnie do europejskich spółek. Ze względu na trwającą intensywną
rywalizację o udział w rynku, który pozwoli firmom zdobyć pozycję lidera, uważamy, że
polscy hurtownicy nie powinni być wyceniani poniżej firm zagranicznych. W
długoterminowym horyzoncie czasowym spółka, która teraz zdobędzie największy udział
w rynku, mimo krótkoterminowego pogorszenia wyników netto, zostanie liderem rynku
i będzie czerpała płynące stąd korzyści.

Biorąc pod uwagę obecną pozycję lidera, zaawansowanie w procesie przejęć i fuzji,
ogólnopolski zasięg oraz dystans, jaki dzieli PGF i jej konkurentów, uważamy, że PGF
zasługuje na maksymalnie 20% dyskonto w stosunku do spółek zagranicznych. Jesteśmy
przekonani o dobrej kondycji firmy. Uważamy, że cena, jaką będzie można uzyskać za
jedną akcję PGF w horyzoncie 6 miesięcy, to 48 zł. Przy obecnej cenie (39,0 zł) skłania
nas to do rekomendacji KUPUJ.

Pomimo niepewnej przyszłości Orfe uważamy, że ze względu na obecną wielkość,
międzynarodową pozycję oraz strukturę akcjonariatu, w chwili obecnej Spółka nie
powinna być wyceniana niżej niż 5% poniżej PGF. Cena, jaką naszym zdaniem będzie
można uzyskać za jedną akcję Orfe w horyzoncie 6 miesięcy, to 39 zł. Przy obecnej cenie
(41,7 zł) skłania nas to do rekomendacji TRZYMAJ.

Spó³ka Kraj Kurs
(waluta

lokalna)

PE '99 PE '00 D³ugoter-

minowy

wzrost EPS

PEG PE rel. P/BV P/CEPS P/Sales P/EBITDA

Europejscy dystrybutorzy

Gehe AG D 43,10 21,88 14,99 15,50 1,41 0,84 2,64 10,65 0,25 7,57

Andreae-Noris Zahn AG D 22,10 10,01 10,10 NA NA 0,38 1,34 6,43 0,11 4,03

Tamro Oyj FIN 4,07 22,89 13,84 NA NA 1,15 1,23 10,38 0,12 6,71

Alliance Unichem Plc GB 440,00 17,67 14,76 12,00 1,47 0,62 4,03 13,13 0,24 10,23

�rednia 18,11 13,42 13,75 1,44 0,75 2,31 10,15 0,18 7,14

Amerykañscy dystrybutorzy

Cardinal Health US 65,94 42,36 26,19 21,85 1,94 1,26 8,08 NA 0,99 20,18

McKesson US 59,00 43,07 20,01 27,20 1,58 1,28 3,50 NA 0,62 12,01

Bergen Brunswig Corp. US 21,00 3,94 13,48 20,40 0,19 6,57 3,26 NA 0,13 8,37

AmeriSource Health Corp. US 31,06 27,61 15,54 18,89 1,46 0,82 17,43 NA 0,19 19,89

Bindley Western Industries US 29,94 33,26 18,39 17,25 1,93 0,99 2,04 NA 0,09 7,71

D & K Healthcare Resources US 22,88 18,45 14,76 22,00 0,84 0,55 4,71 NA 0,13 7,63

Priority Healthcare Corporation US 51,00 62,96 30,63 33,25 1,89 1,87 9,54 NA 2,32 42,97

�rednia 33,09 19,86 22,98 1,41 1,91 6,94 NA 0,64 16,97

Polscy dystrybutorzy

PGF PL 39,00 10,03 10,24 19,04 0,53 0,47 1,64 6,86 0,15 3,60

Orfe PL 41,70 12,33 10,06 0,58 2,96 10,07 0,26 5,80

Prosper PL 23,00 8,40 7,96 10,93 0,77 0,39 1,81 6,88 0,15 3,41

�rednia 10,25 9,42 14,98 0,65 0,48 2,14 7,94 0,18 4,27

Tabela 2   Dystrybutorzy farmaceutyków - przegląd międzynarodowy   Dystrybutorzy farmaceutyków - przegląd międzynarodowy   Dystrybutorzy farmaceutyków - przegląd międzynarodowy   Dystrybutorzy farmaceutyków - przegląd międzynarodowy   Dystrybutorzy farmaceutyków - przegląd międzynarodowy

Źródło: Bloomberg, dane spółek, prognozy Pekao Research
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Ze względu na brak nowych informacji dotyczących realizacji planów konsolidacyjnych
Prospera i Farmacolu wyceniamy te spółki podobnie - z 15-20% dyskontem w stosunku
do PGF. Farmacol udowodnił umiejętność pozyskiwania i konsolidowania spółek.
Działalność Prospera ma zasięg ogólnokrajowy, jego struktura jest bardzo logiczna i dobrze
rozwiązana logistycznie. W chwili obecnej, głównie ze względu na nie najlepszą opinię,
jaką cieszył się ostatnio Farmacol (niedotrzymanie deklaracji złożonych podczas road-
show związanego z IPO, informacja o anulowaniu rejestracji podwyższenia kapitału w
Cefarmie Szczecin objętego przez Farmacol) uważamy, że Farmacol i Prosper zasługują
na podobne waluacje. Cena, jaką naszym zdaniem uzyska Prosper w okresie do 6 miesięcy,
to 27 zł za akcję. Przy obecnej cenie (23 zł) PDA skłania nas to do rekomendacji
AKUMULUJ. Nasza wycena Farmacolu to 26,5 zł za akcję.

RYNEK DYSTRYBUCJI FARMACEUTYKÓW W POLSCE

Wartość polskiego rynku farmaceutycznego

Polski rynek farmaceutyczny jest wyceniany na 2,1 mld USD w cenach producenta (1998).
Pomimo ubiegłorocznego azjatyckiego i rosyjskiego kryzysu sprzedaż farmaceutyków w
Polsce wzrosła o 17% w ujęciu dolarowym w stosunku do roku 1997, co istotnie przekroczyło
oczekiwania Banku Światowego (12%). Eksperci Banku Światowego przewidują, że w
ciągu następnych 5 lat rynek farmaceutyczny będzie rósł w średnim tempie 9% rocznie.
Spożycie leków na osobę powinno wzrosnąć z obecnych 55 USD / osobę (1998) do ok.
70 USD / osobę w 2001 r. Przewiduje się, że wartość polskiego rynku farmaceutycznego
będzie stanowiła 43% obrotów Europy środkowo-wschodniej (35% w 1998).

Rosnąca wartość sprzedanych leków jest rezultatem zmiany struktury popytu oraz wzrostu
cen. Ceny części leków są nadal regulowane przez państwo. Ceny leków z tzw. listy leków
refundowanych (w większości leki na receptę w przeszłości w całości lub części
refundowane przez budżet państwa, obecnie przez Regionalne Kasy Chorych) są
ograniczone na każdym poziomie dystrybucji. Ceny producenta dla tych leków mają
charakter cen maksymalnych i są ustalane odpowiednio: przez Ministra Finansów - dla
leków produkowanych w Polsce; ustalane raz do roku (do chwili obecnej podwyżki cen
maksymalnych ledwie pokrywały inflację), oraz przez Ministra Zdrowia i Opieki Socjalnej

Około 40% obrotów podlega
regulacji cen

Historycznie wzrost rynku
farmaceutycznego był

determinowany wzrostem cen
leków, a nie zwiększeniem liczby

sprzedanych opakowań.
Przewiduje się, że ta tendencja

zostanie zachowana

Spó³ka Kurs (z³) PE '98 PE '99 PE '00 P/Sales '99

PGF 39,00 7,32 10,03 10,24 0,15

Orfe 41,70 7,47 12,33 10,06 0,26

Prosper 23,00 9,79 8,40 7,96 0,15

�rednia 8,20 10,25 9,42 0,18

�rednia europejska 18,11 13,42 0,18

dyskonto (+)/premia(-) 43% 30% -3%

Na podstawie:

Dyskonto wobec PE

spó³ek zagranicznych

PE '99 PE '00 P/Sales '99 Target

price

sugerowana cena PGF -20% 56,33 40,89 47,46 48,00

sugerowana cena Orfe -25% 45,96 41,75 29,22 39,00

sugerowana cena Prospera -40% 29,75 23,27 27,71 27,00

sugerowana cena Farmacolu -35% 27,08 26,67 23,06 26,50

Tabela 3   P   P   P   P   Polscy dystrybutorzy farmaceutyków - analiza porównawczaolscy dystrybutorzy farmaceutyków - analiza porównawczaolscy dystrybutorzy farmaceutyków - analiza porównawczaolscy dystrybutorzy farmaceutyków - analiza porównawczaolscy dystrybutorzy farmaceutyków - analiza porównawcza

Źródło: Bloomberg, dane spółek, prognozy Pekao research
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- dla leków importowanych, w drodze negocjacji z producentami, dwa razy do roku (ze
względu na wprowadzanie reformy służby zdrowia negocjacje cen na pierwsze półrocze
1999 jeszcze nie miały miejsca). W przypadku poziomu hurtu regulacji podlegają marże
uzyskiwane na sprzedaży i nie zależą one od ilości hurtowników biorących udział w
obrocie danym lekiem (marża jest dzielona pomiędzy tych hurtowników). Ograniczenie
jest tu ustalone w postaci maksymalnego 14,3% narzutu na ceny producenta (co
odpowiada maksymalnie 12,51% marży). W przypadku detalistów (apteki i szpitale)
maksymalny narzut wynosi od 40 do 16% ceny hurtowej leku (28,6-13,8% marży na
sprzedaży). Leki z listy leków refundowanych stanowią ok. 40% ogólnego obrotu (w
cenach detalicznych), natomiast leki o cenach wolnorynkowych - 60%.

Polacy wykazują skłonność do kupowania coraz większych ilości leków importowanych
i OTC (sprzedawanych bez recepty). Przewiduje się, że ta tendencja utrzyma się. Sprzedaż

liczba opakowañ Warto�æ sprzeda¿y (ceny hurtowe netto)

(mld szt.) (mld PLN)

leki

krajowe

udzia³ w

sprzeda¿y

(%)

leki

importowane

udzia³ w

sprzeda¿y

(%)

leki

ogó³em

leki

krajowe

udzia³ w

sprzeda¿y

(%)

leki

importowane

udzia³ w

sprzeda¿y

(%)

leki

ogó³em

1994 1,16 83 0,23 17 1,39 1,28 49 1,34 51 2,62

1995 1,01 83 0,21 17 1,22 1,59 49 1,67 51 3,26

1996 1,12 80 0,28 20 1,40 2,13 47 2,37 53 4,50

1997 1,07 79 0,29 21 1,36 2,38 41 3,44 59 5,82

1H1998 0,59 70 0,25 30 0,84 1,58 38 2,54 62 4,12

1998E 1,32 80 0,33 20 1,65 3,53 38 5,69 62 9,22

Tabela 4   W   W   W   W   Wartość i wolumen sprzedaży farmaceutyków w Partość i wolumen sprzedaży farmaceutyków w Partość i wolumen sprzedaży farmaceutyków w Partość i wolumen sprzedaży farmaceutyków w Partość i wolumen sprzedaży farmaceutyków w Polsceolsceolsceolsceolsce

Źródło: Instytut Leków, CMKL

Rysunek 1   W   W   W   W   Wartość polskiego rynku farmaceutycznego, spożycie leków na osobęartość polskiego rynku farmaceutycznego, spożycie leków na osobęartość polskiego rynku farmaceutycznego, spożycie leków na osobęartość polskiego rynku farmaceutycznego, spożycie leków na osobęartość polskiego rynku farmaceutycznego, spożycie leków na osobę
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Źródło: IMS, obliczenia własne Pekao SA.

Poziom dystrybucji Regulacja ceny

Producent

 - krajowy cena urzêdowa

 - zagraniczny cena umowna

Hurtownik 14,3% narzutu (12,5% mar¿y brutto); przedhurtownik otrzymuje
ponadto op³aty za us³ugi dodatkowe �wiadczone na rzecz producenta

Aptekarz 40-16% narzutu w zale¿no�ci od ceny hurtowej leku (28,6-13,8%

mar¿y brutto)

Tabela 5               System regulacji cen - lista leków refundowanychSystem regulacji cen - lista leków refundowanychSystem regulacji cen - lista leków refundowanychSystem regulacji cen - lista leków refundowanychSystem regulacji cen - lista leków refundowanych

Źródło: Pekao Research na podstawie aktów prawnych
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leków importowanych stanowi 62% całej sprzedaży (w cenach detalicznych), a sprzedaż
leków krajowych to pozostałe 38%. Leki sprzedawane na receptę stanowią 73% ogółu
sprzedaży (w cenach detalicznych), natomiast OTC  pozostałe 27%.

Szybki wzrost sektora przewidywany przez Bank Światowy będzie możliwy dzięki:

- podwyższeniu standardu życia;

-  wzrostowi świadomości zdrowotnej;

- rozprzestrzenianiu się chorób cywilizacyjnych, np. alergii;

- starzeniu się społeczeństwa (osoby ponad 65-letnie to ponad 4,5 mln Polaków - 12%
całej populacji; w 1990 r. tylko 10% populacji było starszej niż 65 lat);

- wzrostowi popytu na droższe leki importowane w rezultacie ich lepszej jakości i
kampanii reklamowych (62% obrotu pochodzi ze sprzedaży leków importowanych);

- wzrostowi sprzedaży leków OTC (stanowią one 27% sprzedaży i ich sprzedaż powinna
wzrosnąć o 26% do 2001);

- uwolnieniu cen.

Czynnikami hamującymi tak szybki wzrost sektora mogą być:

- spowolnienie wzrostu gospodarczego Polski;

- naciski Regionalnych Kas Chorych na lekarzy i aptekarzy mające na celu skłonienie
ich do przepisywania / sprzedawania tańszych, krajowych leków (rezultat
ograniczonych środków na refundację leków).

Łańcuch dystrybucyjny

Obecnie mamy cztery grupy podmiotów zaangażowanych w proces dystrybucji leków:

ProducenciProducenciProducenciProducenciProducenci
W Polsce istnieje ok. 200 krajowych producentów leków. Tylko 60 z nich zatrudnia
powyżej 50 osób. W związku z wejściem do UE, polscy producenci wprowadzają zmiany
w celu dostosowania się do europejskich wymogów GMP - w okresie od 1994 do września
1998 polscy producenci zainwestowali 1,7 mld zł w infrastrukturę. W związku z kryzysem
rosyjskim eksport farmaceutyków do WNP spadł. Ceny końcowe dużej części produkcji
podlegają regulacji (w niektórych przypadkach 60% produkcji). Mimo ogólnych
deklaracji połączenia niektórych producentów do tej pory nie ma oznak konsolidacji
tego segmentu branży farmaceutycznej.

Wszyscy ważniejsi producenci zagraniczni mają swoje biura przedstawicielskie w Polsce
(ok. 150). Ze względu na zakaz reklamy farmaceutyków w mediach, tworzą oni dobrze
rozwinięte sieci przedstawicieli medycznych, którzy promują ich produkty bezpośrednio
wśród lekarzy i aptekarzy. Niektórzy zagraniczni producenci posiadają swoje składy celne
w Polsce. Przewiduje się, że ich liczba będzie stopniowo rosła.

PrzedhurtownicyPrzedhurtownicyPrzedhurtownicyPrzedhurtownicyPrzedhurtownicy
Są to przedsiębiorstwa, które sprzedają farmaceutyki innym hurtownikom, a czasem
świadczą także dodatkowe usługi na rzecz producentów leków, np. pakowanie,
etykietowanie. Głównymi przedstawicielami przedhurtowników byli Centrala
Farmaceutyczna Cefarm, ORFE i Carbo (obecnie włączone do PGF). Pozostali to Cormay,

200 krajowych i 150
zagranicznych producentów

obecnych na polskim rynku

Przewidywany spadek wagi
przedhurtu
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Prosper, Famacol i Pharmag. Większość hurtowników jest zbyt mała, aby samodzielnie
importować leki - są więc zmuszeni do kupowania obcych preparatów za pośrednictwem
przedhurtownika lub przedstawicieli zagranicznych producentów. Wraz z eliminacją
najmniejszych hurtowników i konsolidacją rynku, spodziewamy się ograniczenia
działalności przedhurtowej do obsługi spółek należących do danej grupy kapitałowej.

HurtownicyHurtownicyHurtownicyHurtownicyHurtownicy
W chwili obecnej istnieje ok. 400 aktywnych hurtowników. Proces konsolidacji sektora
już się rozpoczął - obecnym liderem jest PGF z ok. 23% udziałem w rynku dystrybucji do
aptek. W roku 1998 PGF miał 14,6% udział w rynku. Następni byli: grupa Cormay’a
(8%), Farmacol (3,5%) i Prosper (3,5%). Żadna inna spółka nie posiada więcej niż 3%
udziału w rynku, 27 spółek miało ponad 1% udziału.

Zachodni dystrybutorzy nie weszli jeszcze na polski rynek hurtu leków. Niemiecka spółka
Gehe AG, jeden z największych dystrybutorów w Europie, próbował rozpocząć
działalność w Polsce na początku lat 90-tych - bez powodzenia. Inni zagraniczni
dystrybutorzy posiadają udziały w kilku lokalnych sieciach dystrybucji, np. Phoenix w
Ziołach Polskich. Spodziewamy się kolejnych prób ekspansji międzynarodowych firm
na nasz rynek, ale tym razem przez zakup już istniejącej, dobrze rozwiniętej polskiej
spółki dystrybucyjnej. Obecnie struktura akcjonariatu największych firm polskich
dystrybuujących leki nie daje takich możliwości - pakiety kontrolne w tych spółkach
posiadają ich założyciele - osoby prywatne, które nie zamierzają pozwolić na zmniejszenie
ich wpływu na te spółki lub ich sprzedać. Jedynym wyjątkiem jest ORFE, ale jego wartość
dla inwestora zagranicznego będzie ograniczona do czasu zbudowania własnej sieci
bezpośredniej dystrybucji do aptek i kontaktów z aptekarzami.

Spodziewamy się, że konsolidacja sektora dokona się w dwóch fazach. W pierwszym
etapie dojdzie do prywatyzacji Cefarmów i powstania 4-5 dużych dystrybutorów. Drugi
etap to konsolidacja pomiędzy największymi graczami. Spodziewamy się, że zagraniczni
dystrybutorzy uaktywnią się w ostatniej fazie konsolidacji kupując akcje jednej z
wiodących spółek. Uważamy, że docelowo na polskim rynku pozostanie 2-3
hurtowników, kontrolujących 70-80% rynku, przy czym żaden z nich nie będzie posiadał
więcej niż 30% udział w rynku lokalnym. Pozostałe 20-30% pozostanie w rękach
lokalnych dystrybutorów (m.in. hurtowni tworzonych i posiadanych przez grupy aptek).
Obecnie tylko PGF swoim działaniem obejmuje terytorium całej Polski.

Detaliści (apteki, szpitale)Detaliści (apteki, szpitale)Detaliści (apteki, szpitale)Detaliści (apteki, szpitale)Detaliści (apteki, szpitale)
W Polsce istnieje 7 000 prywatnych aptek, 506 aptek należących do Cefarmów (byłego
monopolisty w dystrybucji do aptek) i 900 aptek szpitalnych. Większość prywatnych
aptek jest własnością farmaceutów - do końca 1996 r. ponad 92% z 6 940 byłych
państwowych aptek zostały wykupione przez ich pracowników. Typowa polska apteka to
małe lub średnie przedsiębiorstwo bez udziału obcego kapitału. W chwili obecnej nie
obserwujemy żadnych ruchów konsolidacyjnych pośród właścicieli aptek, nie
spodziewamy się ich także w najbliższej przyszłości. Rozproszenie aptek osłabia ich
pozycję negocjacyjną, co z kolei jest szansą dla ich dostawców.

W chwili obecnej producenci zaopatrują zarówno przedhurtowników, hurtowników, jak i
bezpośrednio detalistów. Także przedhurtownicy próbują dostarczać bezpośrednio do aptek,
jednak uważamy że wraz z malejącym znaczeniem przedhurtu, zaniknie także ta praktyka.

Konsolidacja w sektorze

Obecna struktura i cechy polskiego rynku dystrybucji farmaceutyków sprzyjają fuzjom i
przejęciom. Regulacja cen obejmująca ok. 40% obrotów, wysoki poziom kosztów stałych
niezależnych od wolumenu obrotu, powodują że najłatwiejszym sposobem zwiększenia

Brak konsolidacji na poziomie
hurtowni i brak zagranicznej

konkurencji sprzyja strategii M&A

Rozproszenie na etapie sprzedaży
detalicznej stwarza

dystrybutorom sposobność
większego wpływania na ceny
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zysku jest zwiększenie sprzedaży. Biorąc pod uwagę rozproszenie i małe rozmiary
dystrybutorów, wzrost sprzedaży największych dystrybutorów może być realizowany nie
tylko dzięki wzrostowi organicznemu ale także dzięki przejęciom mniejszych firm.

Proces konsolidacji branży rozpoczął się w 1997 r. i uległ intensyfikacji w 1999 r. Powinien
się zakończyć w ciągu 2-3 lat, gdy pozostanie 2-3  ogólnokrajowych hurtowników. W
chwili obecnej wszystkie spółki zorientowane na rozwój starają się przejmować inne
spółki. Przodują tu PGF, Cormay, Farmacol, Prosper i Orfe. Także mniejsze, lokalne
spółki starają się tworzyć grupy (np. Medicare z Katowic, Torfarm z Torunia i Lekoland
z Tych zamierzają utworzyć grupę ODF), ambicją Cefarmu Poznań jest utworzenie
Cefarmu Polska, który by grupował trzy-cztery Cefarmy. Te zamiary jednak nie zagrażają
planom największych hurtowników.

Konsolidacja ulegnie przyspieszeniu w tym roku dzięki prywatyzacji Cefarmów: 11 z
nich jest już spółkami prywatnymi, jeden został włączony do PGF, 3 z nich są w trakcie
prywatyzacji, pozostałe powinny zostać sprywatyzowane do końca 2000 r. Mimo przerostu
zatrudnienia, słabego zarządzania kosztami, Cefarmy są bardzo atrakcyjnymi obiektami
przejęć. Zaopatrują one wyłącznie apteki (wyjątkiem jest Centrala Farmaceutyczna
Cefarm, który w przeszłości był jedynym importerem leków i przedhurtownikiem dla
Cefarmów) i posiadają silną lokalną pozycję (30-70% udziału w lokalnej dystrybucji do
aptek). Większość z nich posiada sieć własnych aptek.

Preferowanym przez Skarb Państwa sposobem prywatyzacji Cefarmów jest oddanie
przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania: minimum 50% pracowników tworzy spółkę
pracowniczą, która otrzymuje w leasingu aktywa byłego Cefarmu od Skarbu Państwa.
Raty leasingowe płacone są przez okres maksimum 10 lat przy zastosowaniu bardzo
korzystnego oprocentowania. Przez  pierwsze dwa lata, żadna osoba prawna nie może być
udziałowcem spółki pracowniczej.

Innym sposobem prywatyzacji jest wniesienie przedsiębiorstwa do spółki, gdy Skarb
Państwa wnosi aportem aktywa byłego Cefarmu do nowo powstałej spółki, pracownicy
otrzymują 15% darmowych akcji oraz inwestor strategiczny obejmuje minimum 25%
akcji nowopowstałego przedsiębiorstwa.

Przyspieszenie konsolidacji sektora będzie możliwe dzięki udziałowi inwestorów
finansowych: PGF, ORFE, Prosper i Farmacol pomyślnie przeprowadziły IPO, uzyskując
60-90 mln zł każdy, Cormay przeprowadził niepubliczną emisję akcji. Innym czynnikiem
sprzyjającym konsolidacji mogą się okazać opóźnienia w płatnościach za dostawy leków
spowodowane reformą służby zdrowia. Istnieje ryzyko, że Regionalnym Kasom Chorych
może zabraknąć środków na refundację leków w II połowie roku. Kwota refundacji stanowi
ok. 30% całkowitego obrotu (na poziomie detalicznym). To spowodowałoby opóźnienia w
płatnościach, które wytrzymają tylko najwięksi hurtownicy; brak płynności spowoduje
bankructwa najmniejszych hurtowników lub zmusi ich do połączenia się z liderami rynku.

Obecnie obserwujemy trzy sposoby tworzenia grup dystrybucyjnych:

- przejęcia i fuzje mniejszych firm, działających na terytorium wpływów spółki
przejmującej, np. Cormay;

- przejęcia i fuzje firm o silnej lokalnej pozycji, działających na innym terytorium niż
spółka przejmująca, np. PGF, Farmacol;

- przejmowanie udziałów w spółkach o podobnych rozmiarach w celu utworzenia
partnerskiej grupy, np. Prosper.

Konsolidację przyspieszy napływ
kapitału, prywatyzacja

Cefarmów, wdrożenie reformy
opieki zdrowotnej
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Hurtownicy

Obecnie wszyscy hurtownicy zaopatrują zarówno detalistów, jak i innych hurtowników.
Ponieważ marże brutto na sprzedaży uzyskiwane na dostawach do aptek (ok. 13%) i
szpitali (ok.11%) są wyższe niż uzyskiwane na dostawach do innych hurtowników (ok.
3,5%) spółki starają się rozwijać ich sieci dystrybucji bezpośredniej do aptek.

Obecnie niezaprzeczalnym liderem jest PGF z 14,6% udziałem w rynku (1998) - z ok.
23% udziałem, jeśli brać pod uwagę niedawno ogłoszone plany akwizycyjne. Następna
jest grupa kapitałowa Cormaya (8%), Farmacol (3,5%) i Prosper (3,5%). Żadna inna
spółka nie przekroczyła 3% udziału w rynku.

Strategia wszystkich spółek jest taka sama - uzyskanie wiodącej pozycji przez zbudowanie
ogólnopolskiej grupy dystrybutorów farmaceutyków. Kluczem do określenia struktury
grupy jest mentalność aptekarzy, którzy nie są skłonni do zaopatrywania się u jednego

Tabela 7   Planowane nakłady inwestycyjne   Planowane nakłady inwestycyjne   Planowane nakłady inwestycyjne   Planowane nakłady inwestycyjne   Planowane nakłady inwestycyjne

Spó³ka Wydatki

inwestycyjne

(mln PLN)

Wykorzystanie

PGF

(1999)

33 budowa magazynu, komputeryzacja, automatyzacja

magazynów

40-90 akwizycje i po³¹czenia

Prosper 25 rozbudowa sieci dystrybucji

(1999-2001) 33 akwizycje (stworzenie partnerskiej grupy)

10 budowa centrum dystrybucyjno-logistycznego

5-12 komputeryzacja

10-18 automatyzacja magazynów

Farmacol 65-75 akwizycje i budowa centrów dystrybucji

(1999-2000) 10 komputeryzacja

5 automatyzacja magazynów

10-20 kapita³ obrotowy

Orfe 100 akwizycje i rozwój sieci dystrybucji

(1998-2000) 30 budowa magazynu

5 komputeryzacja

5 dofinansowanie istniej¹cych spó³ek zale¿nych

Źródło: spółki

Rysunek 2    Struktura sprzedaży głównych dystrybutorów farmaceutyków    Struktura sprzedaży głównych dystrybutorów farmaceutyków    Struktura sprzedaży głównych dystrybutorów farmaceutyków    Struktura sprzedaży głównych dystrybutorów farmaceutyków    Struktura sprzedaży głównych dystrybutorów farmaceutyków
         (tys. zł, 1998)
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Źródło: dane ze spółek
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dostawcy. Osobiste kontakty odgrywają bardzo istotną rolę, dlatego przejmowane spółki
(nawet jeśli włączane w strukturę spółki-matki) nadal zachowują swoje lokalne nazwy.

Budując grupy kapitałowe, spółki borykają się z podobnymi problemami: koniecznością
budowy magazynów, ich automatyzacją, wdrożeniem jednolitego systemu
komputerowego, wprowadzeniem zarządzania kosztami w przejmowanych spółkach, itd.

PGF jest najbardziej zaangażowany w procesie przejmowania i konsolidowania spółek.
W chwili obecnej swoją działalnością pokrywa on niemal całą Polskę. Zamiarem Spółki
jest zakończenie procesu budowy grupy kapitałowej do końca 1999 r. Poza PGF, tylko
Cormay, Farmacol i Orfe mogą pochwalić się już dokonanymi przejęciami, jednak w ich
przypadku jest jeszcze za wcześnie, aby oceniać stopień powodzenia ich konsolidacji.

Prognozy finansowe

Ze względu na mające miejsce zmiany w sektorze dystrybucji leków przewidywanie przyszłej
struktury i wzrostu którejkolwiek ze spółek z branży wydaje się karkołomne. Istnieją dwa
podejścia do problemu: określenie przyszłego wzrostu każdej spółki na podstawie jej
dotychczasowego stanu posiadania (prognoza wzrostu organicznego) albo próba
zidentyfikowania potencjalnych obiektów przejęć i uwzględnienie ich w prognozie wzrostu
spółki (prognoza wzrostu organicznego oraz wzrostu przez akwizycje). Ponieważ każda z
omawianych spółek posiada fundusze pozwalające im uczestniczyć w konsolidacji rynku
(ORFE uzyskało 63 mln zł z IPO, Prosper - 72 mln zł, Farmacol - 91 mln zł, a PGF wyemitowało
bony komercyjne o wartości 40 mln zł) zdecydowaliśmy się zastosować drugą z metod.

Naszą prognozę sprzedaży oparliśmy na założeniu 9% średniorocznego wzrostu rynku w
ujęciu dolarowym w okresie następnych kilku lat, na założeniu że żadna ze spółek nie
przekroczy 30% udziału w rynku lokalnym oraz że za 3-4 lata największe grupy będą
kontrolowały ok. 80% rynku. Założyliśmy także malejącą rolę przedhurtu - pod koniec
procesu konsolidacji przedhurt będzie występował głównie wewnątrz grup kapitałowych
(członkowie grup z kolei nie będą się zaopatrywali na zewnątrz grupy). Zjawisko to
ograniczy czysty przedhurt do 20% obrotu branży.

Uznaliśmy wszystkie obecnie państwowe Cefarmy za potencjalne obiekty przejęć. Ze
względu na wielość i niewielki rozmiar pozostałych hurtowni możliwych do przejęcia
(poniżej 2% udziału w rynku) postanowiliśmy ich nie wyszczególniać. Decyzję dotyczącą
przyporządkowania danego Cefarmu do danej grupy kapitałowej oparliśmy na naszej
wiedzy dotyczącej liczby zgłoszonych ofert do prywatyzacji, dopasowaniu danego Cefarmu

Nabyta spó³ka Biomedic Cefarm

Olsztyn

Cefarm

Bydgoszcz

Cerp

Poland

Cefarm

Szczecin

Cefarm

�l¹sk

po³¹czenie zakup podwy¿sze-

nie kapita³u

zakup podwy¿szenie

kapita³u

podwy¿sze-

nie kapita³u

Nabywca PGF PGF PGF Farmacol Farmacol/PGF Orfe

Cena zakupu 19,7 17,5 2,4 11,8 6,0 6,0

Dodatkowe koszty 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,5

Ca³kowite koszty 19,7 17,5 2,4 11,8 8,0 19,0

Nabyte udzia³y (%) 100 87,5 49,5 80,2 87,7 51,0

PE 10,35 12,78 4,12 8,64 7,93 NA

P/Sales (%) 13,1 12,0 3,6 9,0 5,5 NA

Źródło: spółki

Tabela 8   P   P   P   P   Przejęcia dokonane do marca 1999 rrzejęcia dokonane do marca 1999 rrzejęcia dokonane do marca 1999 rrzejęcia dokonane do marca 1999 rrzejęcia dokonane do marca 1999 r.....

Prognoza wzrostu organicznego
oraz wzrostu przez akwizycje

wydaje się  najlepszym sposobem
określenia wzrostu sprzedaży
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Koszty przejęć i fuzji obniżają
prognozy wzrostu zysku netto

Spó³ka-

matka

1999  2000 Komentarz

PGF Cefarm Olsztyn,

Cefarm Bydgoszcz,

Cefarm Rzeszów

PGF jest ju¿ zaanga¿owany w prywatyzacjê Cefarmu Olsztyn i Cefarmu Bydgoszcz:

naby³ przez powiernika udzia³y w tych spó³kach - wierzymy, ¿e do koñca 1999

transakcje te zostan¹ sfinalizowane; PGF tak¿e z³o¿y³ ofertê udzia³u w prywatyzacji

Cefarmu Rzeszów

Orfe Cefarm �l¹sk,

Cefarm Kraków

Cefarm £ód� ORFE posiada 51% g³osów na WZA Cefarmu �l¹sk (formalnie zakup

niesfinalizowany); Cefarm Kraków i Cefarm £ód� uzupe³ni³yby i wzmocni³y pozycjê

Orfe w po³udniowych i �rodkowych regionach Polski

Prosper Cefarm Bia³ystok Cefarm

Czêstochowa

Cefarmy te dope³ni³yby ogólnopolski zasiêg dzia³alno�ci Prospera

Farmacol Cefarm Szczecin Cefarm Gdañsk,

Cefarm Zielona

Góra

Zasiêg dzia³alno�ci Cefarmów Gdañsk i Zielona Góra odpowiada strategii

terytorialnej Farmacolu; po og³oszonym podczas IPO Farmacolu niepowodzeniu

prywatyzacji Cefarmu Szczecin, Spó³ka jest zdeterminowana, aby zakupiæ Cefarm

dla poprawy swojego wizerunku
Źródło: Pekao Research

Tabela 9   Założenia dotyczące przejmowanych Cefarmów   Założenia dotyczące przejmowanych Cefarmów   Założenia dotyczące przejmowanych Cefarmów   Założenia dotyczące przejmowanych Cefarmów   Założenia dotyczące przejmowanych Cefarmów.....

Tabela 10   P   P   P   P   Przychody ze sprzedaży polskich dystrybutorów farmaceutykówrzychody ze sprzedaży polskich dystrybutorów farmaceutykówrzychody ze sprzedaży polskich dystrybutorów farmaceutykówrzychody ze sprzedaży polskich dystrybutorów farmaceutykówrzychody ze sprzedaży polskich dystrybutorów farmaceutyków

Spó³ka 1998 1999E 2000E 2001E

mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN

PGF* 1 478,3 2 711,4 3 453,9 4 252,7

Orfe 962,1 1 280,6 1 866,2 2 064,3

Farmacol 500,6 877,7 1 282,1 1 813,4

Prosper 499,5 900,4 1 279,0 1 443,9
* raporty finansowe pro forma za 1998
Źródło: Pekao Research

do strategii danej grupy kapitałowej (terytorialnie) oraz wielkości środków spółek-matek
przeznaczonych na przejęcia. Zdajemy sobie sprawę z ryzyka nietrafności, jakie niesie ze
sobą takie podejście, dlatego też prognozę zbudowaną na tych założeniach należy traktować
jako przedstawienie jednego z możliwych scenariuszy.

Duża konkurencja i współzawodnictwo o udział w lokalnym rynku spowodują
wydłużenie terminów płatności i obniżenie marż brutto uzyskiwanych na sprzedaży. Ta
tendencja powinna zostać zatrzymana, gdy najmniejsi hurtownicy zostaną wyeliminowani
z rynku, a rynek zostanie podzielony pomiędzy 3-4 grupy kapitałowe. Przejmowanie i
konsolidacja mniejszych spółek (niższe marże brutto na sprzedaży), byłych państwowych
Cefarmów (przerost zatrudnienia, nieefektywne zarządzanie kosztami, istotnie niższe
marże operacyjne i netto, czasem straty) będą wymagać znacznych nakładów
inwestycyjnych (odprawy w przypadku zwolnień, wdrożenie systemów informatycznych,
szkolenia, itd.). Te z kolei spowodują czasowe obniżenie rentowności.

Biorąc pod uwagę obecny udział w lokalnych rynkach, potencjalny wzrost organiczny
(do maksimum 30% udziału w rynku lokalnym) i możliwe przejęcia, określiliśmy
przyszłą potencjalną strukturę rynku. Uważamy, że PGF pozostanie liderem rynku, Orfe
stoi przed dylematem wyboru podstawowej działalności, a jego przyszłość w dużym stopniu
będzie zależeć od powodzenia zaplanowanych przejęć i fuzji, Farmacol i Prosper mają
podobne szanse na przetrwanie i rozwój.
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POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA (POPRZEDNIO  MEDICINES)‘

PGF (Polska Grupa Farmaceutyczna) powstała 31.12.1998 w wyniku fuzji Medicines
SA, Carbo SA i Cefarmu-B SA. Spółka jest niekwestionowanym liderem wśród
dystrybutorów farmaceutyków - obecny udział w rynku wynosi blisko 23%.

Medicines zadebiutowała na GPW 17.02.1998 po pomyślnym przeprowadzeniu oferty
publicznej, w wyniku której spółka otrzymała 75 mln zł. Jej specjalizacją była bezpośrednia
dystrybucja do aptek (4% udział w rynku w 1997) i szpitali (3,5% udział) głównie na
terenie Polski centralnej, a sprzedaż przedhurtowa stanowiła około 13% ogólnej sprzedaży.
W styczniu 1998 Medicines przejęła spółkę Medicines-Jasło Sp. z o.o. i stała się

Rysunek 3   Przychody ze sprzedaży polskich dystrybutorów farmaceutyków w ujęciu lokalnym - 1998 r.   Przychody ze sprzedaży polskich dystrybutorów farmaceutyków w ujęciu lokalnym - 1998 r.   Przychody ze sprzedaży polskich dystrybutorów farmaceutyków w ujęciu lokalnym - 1998 r.   Przychody ze sprzedaży polskich dystrybutorów farmaceutyków w ujęciu lokalnym - 1998 r.   Przychody ze sprzedaży polskich dystrybutorów farmaceutyków w ujęciu lokalnym - 1998 r.

Źródło: Pekao Research
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właścicielem 51% spółki “Eskulap” Sp. z o.o. Obie spółki zajmowały się wyłącznie
dystrybucją do aptek (każda 0,7% udziału w rynku). Dzięki tym przejęciom Medicines
rozszerzyła zasięg swojej działalności na region Polski południowo-wschodniej
(Medicines-Jasło) i północno-wschodniej (Eskulap). W listopadzie 1998 Medicines
przyjęła nazwę “Polska Grupa Farmaceutyczna” (PGF).

Pod koniec 1998 Spółka zakończyła formalnie fuzję z dwiema kolejnymi spółkami:

- Carbo SA; spółka dwa razy większa od Medicines z 60% udziałem w sprzedaży do
aptek i 40% udziałem w sprzedaży przedhurtowej, działająca na północy i północnym
zachodzie kraju.

- Cefarm-B SA; poprzednio “Cefarm Opole”, spółka dwa razy mniejsza od Medicines
zajmująca się wyłącznie dystrybucją do aptek w centralnej Polsce.

W wyniku owej fuzji udział PGF w rynku wzrósł do 14,3%, a wartość łącznej sprzedaży
do 1,5 mld zł (1998). W 1999 roku Spółka planuje fuzje z następnymi firmami. Są to:

- Biomedic Sp. z o.o.; lokalny dystrybutor farmaceutyków w Kielcach i okolicach,
sprzedaż 150 mln w 1998, PGF przeprowadzi emisję 511 750 akcji dla akcjonariuszy
Biomedic i wypłaci im dodatkowo 1,25 mln zł.

- Urtica SA; z siedzibą we Wrocławiu, dystrybutor specjalizujący się w dostawach do
szpitali na terenie całego kraju, sprzedaż 173 mln zł, PGF przeprowadzi emisję 430 000
akcji dla akcjonariuszy Urtiki.

Fuzja z tymi spółkami powinna zakończyć się z końcem III kwartału br.

PGF wygrała przetargi na zakup udziałów w dwóch Cefarmach:

- w Cefarmie Olsztyn Sp. z o.o. powiernik PGF kupił 87,5% akcji tej spółki, wartość
zakupu szacuje się na 17,5 mln zł, w 1998 sprzedaż Cefarmu Olsztyn wynosiła
167 mln zł, spółka posiada 5 aptek.

- w Cefarmie Bydgoszcz SA; zakupione przez powiernika za 2,5 mln zł akcje dają
prawo do 49,5% głosów (podwyższenie kapitału spółki pracowniczej sprywatyzowanej
w grudniu 1998), bydgoska spółka w 1998 osiągnęła sprzedaż na poziomie 136 mln zł,
jest właścicielem 18 aptek.

Oba Cefarmy doskonale uzupełniają mapę zasięgu PGF, która zamierza podnieść swój
udział w każdej z nich do 100%.

W marcu 1998 roku Spółka otworzyła w Szczecinie nowy magazyn, który z pewnością
stanie się głównym konkurentem Cefarmu Szczecin. Cefarm Szczecin został niedawno
sprywatyzowany, lecz na razie pozostaje bez strategicznego inwestora. Realizacja planu
założonego na 1999 powiększy udział PGF w rynku do 22-23% i rozszerzy zasięg
działalności Spółki na teren całego kraju. Jedynie okolice Poznania i Białej Podlaskiej
pozostaną słabymi punktami na mapie działania Spółki. PGF uczestniczy w
prywatyzacjach wszystkich Cefarmów. Planuje zakończyć budowę grupy do końca 1999.
W 2000 Spółka powoła do życia oddział w Warszawie.

Strategia Grupy

Interesująca jest strategia PGF względem członków Grupy. Przyłączone firmy zostają
przekształcone w spółki zależne z minimalnym kapitałem zakładowym. Ze względu na
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przyzwyczajenie aptekarzy i ich lojalność wobec lokalnych polskich dystrybutorów
zatrzymują poprzednio używane nazwy np. Carbo Katowice Sp. z o.o.  Praktyka
zatrzymania dawnych nazw przez przejęte firmy, choć zaskakująca, jest powszechnie
stosowana przez wszystkie grupy kapitałowe działające na polskim rynku dystrybucji
farmaceutyków. Spółka-matka PGF posiada dwa oddziały: centrum zarządzania PGF w
Łodzi i centrum dystrybucji w Katowicach. Spółka-matka zapewnia dostawy do spółek
zależnych, które następnie prowadzą sprzedaż do aptek. PGF dąży do sytuacji, kiedy 99%
dostaw do spółek zależnych będzie pochodziło wyłącznie od spółki-matki. Cena dostaw
jest równa cenie sprzedaży do aptek pomniejszonej o 8,5% marżę (co ma pokryć koszty
operacyjne spółek zależnych). Zgodnie z tym zakłada się, że w 1999 zewnętrzna sprzedaż
przedhurtowa wyniesie około 13%, a począwszy od 2000 roku Grupa PGF nie będzie
prowadzić sprzedaży na zewnątrz. Także zewnętrzne finansowanie będzie leżało w gestii

Rysunek 4   Zasięg PGF   Zasięg PGF   Zasięg PGF   Zasięg PGF   Zasięg PGF

Podzieliliśmy Polskę na 10 regionów dystrybucji. Powyższy  rysunek ukazuje zasięg magazynów PGF (promień 150 km).

Źródło: Pekao Research, spółka
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Orfe - dawne blaski, wielka
niewiadoma w przyszłości

spółki-matki. W efekcie podmioty zależne nie ni powinny wykazać zysków, a cały zysk
netto będzie skoncentrowany w spółce-matce. Taka strategia ma objąć również wszystkie
nowo przejmowane spółki o 100% udziale PGF.

Finansowe wyniki

Dzięki zastosowanej strategii po zakończeniu budowy Grupy  PGF wyniki spółki-matki
będą odzwierciedlały kondycję Grupy. Jednak w 1998 ani wyniki spółki-matki, ani też
wyniki skonsolidowane nie dają rzeczywistego obrazu Spółki. Przy księgowaniu połączenia
z Carbo i Cefarmem-B użyto księgowej metody nabycia, dlatego też w raportach finansowych
PGF brak informacji o sprzedaży i zyskach netto obu tych spółek. Dla celów porównawczych
zamieszczamy wyniki pro forma PGF.

Fuzja Biomedic i Urtiki z PGF zostanie zakończona do końca października 1999, można
się więc spodziewać, że raporty finansowe PGF uwzględnią jedynie wyniki tych firm z
ostatniego kwartału 1999. Nasze prognozy dotyczące Grupy PGF zostały wykonane przy
założeniu pełnego przejęcia Urtiki i Biomedic. Założyliśmy także, że do końca 1999
Spółce uda się przejąć Cefarm Olsztyn i Cefarm Bydgoszcz oraz podnieść udziały w obu
firmach do 100%, toteż ich wyniki finansowe włączyliśmy do skonsolidowanych prognoz.
Zakładamy, że ostatnią przejętą spółką będzie Cefarm Rzeszów; PGF złożyła ofertę i ma
szansę wziąć udział w prywatyzacji tej spółki, tym bardziej że nie ma wielkiego
zainteresowania rzeszowską firmą. Prognozy na 2000 uwzględniają wyniki finansowe
Cefarmu Rzeszów.

Wzrost organiczny i strategia przejęć i fuzji stosowana PGF umożliwia konsekwentny
wzrost sprzedaży Spółki i jej udziału w rynku. Spodziewany wzrost wyniesie 432% w
1998 (dane pro forma) w stosunku do 1997, 83,4%w 1999 wobec 1998 (dane pro forma),
27,4% w 2000 wobec 1999 i 23,1% w 2001 wobec 2000. Szybko rosną zyski brutto ze
sprzedaży. Wyraźny jest także wpływ restrukturyzacji i przejęć na zysk netto; w 1998
przewidujemy wzrost w wysokości 365,5% w stosunku do 1997, 35,8% w 1999 wobec
1998, 4,7% w 2000 wobec 1999 i 10,1% w 2001 wobec 2000.

Uczestnictwo w procesie konsolidacji sektora jest dla dystrybutorów kwestią przetrwania.
PGF udało się osiągnąć wielkość, która może gwarantować utrzymanie się na rynku na
czele peletonu. Mimo przejściowego osłabienia wzrostu przychodów będącego
konsekwencją restrukturyzacji jesteśmy przekonani o dobrej kondycji Spółki i
obiecujących perspektywach w przyszłości.

ORFE

Orfe SA zadebiutowała na GPW 18.02.1999 po udanej ofercie publicznej, która przyniosła
Spółce 63 mln zł. Cena akcji w dniu debiutu była o 43,4% wyższa od ceny w ofercie
publicznej (31,5 zł).

Orfe powstała w lutym 1990 jako przeciwwaga dla Ciechu i Centralnego Cefarmu,
monopolistów w imporcie (Ciech) i dystrybucji (Cefarm) farmaceutyków. Założycielami
były trzy firmy farmaceutyczne z Francji, Hiszpanii i Niemiec. To sprawiło, że Orfe od
pierwszej chwili była wiarygodnym partnerem dla zagranicznych producentów leków.
Na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy Polska była postrzegana przez zagranicę jako
niestabilny i rozwijający się rynek, wielu zagranicznych producentów wolało podpisywać
długoterminowe kontrakty na wyłączność właśnie z Orfe. Orfe rozwijało się i rosło razem
z polskim rynkiem farmaceutycznym. Jednak ten szczęśliwy etap skończył się w połowie
lat dziewięćdziesiątych wraz z zaostrzeniem konkurencji.

Załadamy powiększenie Grupy
PGF o Cefarm Olsztyn, Cefarm

Bydgoszcz i Cefarm Rzeszów
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Do 1997 podstawową działalnością Spółki były dostawy farmaceutyków do hurtowni.
W 1997 udział Orfe w rynku sprzedaży przedhurtowej wynosił  11%.
Najpoważniejszym rywalem był Centralny Cefarm i producenci leków, do których w
1998 dołączyły Carbo (obecnie włączone do PGF) i Cormay. Spółka nie mogła
bagatelizować zjawiska kurczenia się rynku. Kontrakty na wyłączność zaczęły wygasać.
W sierpniu 1997 Orfe kupiło HL Aflopa SA, spółkę dostarczającą farmaceutyki do
aptek. Zakup ten zdywersyfikował sprzedaż Orfe, zmalała sprzedaż do innych
hurtowni (82,5% całej sprzedaży w 1997). Aby utrzymać kontrakty z dostawcami,
Orfe rozszerzyła swoją ofertę usług dla producentów. Obecnie Spółka prowadzi składy
celne, zajmuje się pakowaniem, etykietowaniem farmaceutyków, a także
przetwarzaniem danych statystycznych.

Rysunek 5   Zasięg Orfe   Zasięg Orfe   Zasięg Orfe   Zasięg Orfe   Zasięg Orfe
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W skład Grupy Orfe wchodzi:

- HL Aflopa SA; własność Orfe w 100%, posiada 7 oddziałów na terenie Polski, sprzedaż
w 1998 jest szacowana na około 150 mln zł, w 1998 spółka wykazała stratę netto.

- Orbit Sp. z o.o.; agencja celna, własność Orfe.

- Prodlekpol Sp. z o.o.; firma pakująca, własność Orfe w 75%.

- Better Business Solution Sp. z o.o. - spółka informatycznaa, własność Orfe w 75%.

Strategia

Oficjalna strategia Spółki przewiduje koncentrację na rozbudowie przedhurtowej
działalności (Orfe planuje budowę centrum dystrybucji, szkoleń i IT w Warszawie).
Zakłada także rozpoczęcie dystrybucji bezpośredniej do aptek poprzez rozwój Aflopy,
udział w prywatyzacji Cefarmu oraz przejęcie innych, mniejszych dystrybutorów. Naszym
zdaniem Spółka powinna skoncentrować się na rozwoju działalności hurtowej. Spółka
zainwestowała w grudniu ubiegłego roku 9 mln zł w podniesienie kapitału Aflopy (Orfe
otrzymała 1 800 000 nowych akcji po cenie emisyjnej 5 zł za akcję) i planuje kolejne
inwestycje w br.

W grudniu 1998 Orfe zobowiązało się objąć nową emisję Cefarmu Śląsk, co dałoby
Spółce 51% głosów na WZA. Jednak formalnie transakcja nie została sfinalizowana.
Cefarm Śląsk działa w regionie katowickim. Jego sprzedaż wyniosła 108 mln zł w 1997,
a strata netto 0,2 mln zł. Szacuje się, że spółka zamknęła 1998 rok pozytywnym
wynikiem netto (Orfe i Cefarm odmawiają ujawnienia danych finansowych Cefarmu
Śląsk z ub.r.). Cefarm zatrudnia 350 osób i posiada 11 aptek. Objęcie nowej emisji
będzie kosztowało Orfe 6 mln zł. Dodatkowo Spółka zobowiązała się podwyższyć kapitał
Cefarmu o kolejne 4,5 mln zł i reinwestować 13 mln zł. Orfe obejmie również pozostałe
akcje. Wszystko to dowodzi determinacji Spółki w dążeniu do wzrostu udziału w rynku
hurtowej sprzedaży farmaceutyków. W efekcie tych kosztownych operacji udział ten
osiągnie wartość 3,2%.

Wyniki finansowe

W naszych prognozach założyliśmy zakończenie przejęcia Cefarmu Śląsk i
skonsolidowanie jego wyników z Orfe w 1999 roku. Biorąc pod uwagę zdecydowanie
Orfe w dążeniu do powiększania obszaru wpływów przyjęliśmy, że Spółka ma szanse
wygrać przetarg na udział w prywatyzacji Cefarmu Kraków i ujęliśmy prognozowane
wyniki finansowe Cefarmu w wynikach Spółki poczynając od 2000 roku. Założyliśmy,
że Cefarm Łódź będzie ostatnią spółką przejętą przez Orfe i prawdopodobnie stanie się to
najwcześniej w 2000, zatem jego wyniki będą konsolidowane dopiero w 2001.

Przyjęliśmy również założenie, że sprzedaż do innych hurtowni będzie zanikać w miarę,
powstawania nowych grup kapitałowych. Zakładamy, że nowo powstałe grupy będą
ograniczać udział dostaw zewnętrznych przedhurtowników do minimum (do produktów
rozprowadzanych na zasadzie wyłączności). W ciągu 3-4 lat około 80% obrotów na rynku
dystrybucji farmaceutyków będzie przypadać na 2-3 grupy wiodące, a pozostałe 20%
będzie osiągalne dla dystrybutorów takich jak Orfe. Należy też wspomnieć o ryzyku
zmiany w systemie wyceniania usług przedhurtowych, który obecnie jest oparty na
procencie obrotu, natomiast w przyszłości może być ustalany kwotowo, tak jak jest to
przyjęte powszechnie w Europie Zachodniej.

Dylemat wyboru przyszłego
profilu działalności: obecna
podwójna strategia -rozwój

przedhurtu i budowa dystrybucji
hurtowej,

Aflopa i Cefarm Śląsk - pierwsze
przejęcia

W przyszłości Grupa Orfe będzie
złożona z: Aflopy, Cefarmu Śląsk,
Cefarmu Kraków i Cefarmu Łódź
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Malejące znaczenie sprzedaży przedhurtowej, organiczny wzrost oraz spodziewane
przejęcia stworzą Spółce szansę na zwiększenie sprzedaży o 51,9% (wzrost w 1998 wobec
1997), 33,1% (1998 wobec 1999), 45,7% (2000 wobec 1999) oraz 10,6% (2001 wobec
2000). Wysokie nakłady inwestycyjne potrzebne na zakup i restrukturyzację Aflopy i
Cefarmów (które notabene przynoszą straty) spowodowały spowolnienie zysku netto -
wzrost o 87% w 1998 względem 1997, -10,7% (1999/ 1998), 23,7% (2000/ 1999) i -17,5%
(2001/ 2000). Wzrostu należy się spodziewać w dalszej przyszłości.

Spadek roli sprzedaży przedhurtowej wymusi, naszym zdaniem, na Spółce zmianę
strategii. Orfe będzie musiało albo znaleźć jakąś niszę albo wziąć udział w konsolidacji
sektora. W dłuższej perspektywie Orfe ma szanse utrzymać się na rynku jedynie, gdy
rozwinie własną dystrybucję do aptek. Z tego względu wysokie nakłady inwestycyjne są
konieczne mimo ich negatywnego wpływu na wyniki finansowe.

Obecna struktura akcjonariatu Spółki sprawia, że Orfe jest idealnym obiektem do
przejęcia z punktu widzenia zagranicznych dystrybutorów farmaceutyków.

PROSPER

Zakończona sukcesem oferta publiczna w lutym 1999 roku przyniosła Prosperowi SA
72,5 mln zł. Prawa do akcji, w obrocie od 08.04.1999, zadebiutowały na GPW z 18,6%
premią w stosunku do ceny z oferty publicznej (21 zł).

Prosper działa od 1990 r. i od początku istnienia rozszerzał konsekwentnie swoją
działalność, budując swoją własną sieć dystrybucji. Jest to jedna z pierwszych prywatnych
firm dystrybuujących farmaceutyki. Obecnie w zasięgu działalności ośmiu oddziałów i
jednego biura przedstawicielskiego Spółki pozostaje 80% kraju (Prosper nie jest
właścicielem żadnego magazynu). Dzięki długiemu stażowi na rynku i kontaktom Spółka
cieszy się dobrą reputacją na rynku w segmencie dystrybucji do aptek. Jej udział wynosił
3,7% w 1998. Spółka zaopatruje 3 500 aptek (68% sprzedaży) i 150 hurtowni (38%
sprzedaży).

Strategia

Mimo ogólnokrajowego zasięgu Prosper nie ma dominującego udziału w żadnym
regionie kraju. Spółka jest dobrze znana na rynku, charakteryzował ją stabilny wzrost i
dotychczasowa strategia byłaby dalszym jego gwarantem, gdyby nie dynamiczne zmiany
na rynku. Zarząd Spółki, świadomy sytuacji, zdecydował, że Spółka weźmie udział w
konsolidacji sektora. Strategia Prospera różni się od przyjętej przez większość spółek -
celem nadrzędnym jest tak samo zdobycie maksymalnego udziału w rynku, ale środkiem
do jego osiągnięcia ma być stworzenie “partnerskiej grupy”. Spółka planuje zakup pakietów
większościowych innych prywatnych firm - dystrybutorów farmaceutyków i stworzenie
w ten sposób grupy firm współpracujących ze sobą, która zdobyłaby 15-20% udziału w
rynku. Pomysł wydaje się interesujący i nie angażuje tak dużych nakładów jak przejęcia
(Prosper przeznacza na ten cel 33 mln zł), jednak do tej pory Spółka nie ogłosiła żadnych
kontraktów tego typu. Osiągnięcie założonego w strategii udziału w rynku wymaga
uczestnictwa w grupie co najmniej kilkunastu firm, przy czym żaden z Cefarmów
(większość z nich jest własnością pracowników) nie jest odpowiednim celem ze względu
na wysoką cenę, jakiej żądają za swoje pakiety oraz fakt, że dążą do sprzedaży większości
swoich akcji. Jedynym wyjątkiem jest tutaj Cefarm Poznań, silna spółka, której ambicją
jest samodzielność, zatem związek partnerski może w tym przypadku wchodzić w grę.
Większość małych spółek pozostających w rękach prywatnych jest kierowanych przez
jednostki mające różne cele i ambicje, toteż zarządzanie grupą złożoną z takich spółek

Prosper - pionier branży  z dobrą
opinią i ogólnokrajowym

zasięgiem

Interesująca strategia stworzenia
grupy spółek-partnerów - z

pewnością tańsza, ale czy równie
skuteczna jak M&A
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byłoby niełatwe i prawdopodobnie mało skuteczne. Jak dotąd, nie dysponujemy
reprezentatywnymi przykładami takiej współpracy, więc trudno nam przewidywać jej
skutki.

Prosper nie wyklucza przejęć ze swej strategii, o czym świadczy udział Spółki w przetargach
na prywatyzację Centralni Farmaceutycznej “Cefarm”, Cefarmu Białystok i Cefarmu Kraków.

Plany inwestycyjne Prospera są podobne do reszty. Ze względu na brak spółek zależnych
Prosper stawia na rozwój własnej infrastruktury sieci: do 2000 roku zamierza zakończyć
budowę i automatyzację centrum dystrybucji i składowania w Warszawie (10-12 mln zł).
Przeznaczy też 25 mln zł na budowę własnej sieci dystrybucji, 5-12 mln zł na nowy
system IT oraz 10-18 mln zł na automatyzację już istniejących magazynów.

Rysunek 6   Zasięg Prospera   Zasięg Prospera   Zasięg Prospera   Zasięg Prospera   Zasięg Prospera
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Wyniki finansowe

W naszych prognozach założyliśmy organiczny wzrost (wzrost udziału w rynku o 2,2 pp),
przejęcie pakietu kontrolnego Cefarmu Białystok w 1999 i Cefarmu Częstochowa w 2000.
Obie spółki będą właśnie prywatyzowane, zatem ich wyniki będą mogły być konsolidowane
odpowiednio w 2000 i 2001 z wynikami Prospera. Środki na przejęcie Cefarmu Białystok
pochodzą z ostatniej oferty publicznej. Przejęcie Cefarmu Częstochowa umożliwi Spółce
dywersyfikację sprzedaży - zwiększy dystrybucję do szpitali. Aby zapewnić przejrzystość naszym
prognozom, obliczenia nie uwzględniają utworzenia grupy partnerów wokół Prospera.

Biorąc pod uwagę organiczny wzrost Spółki i możliwe przejęcie Cefarmu Białystok i
Cefarmu Częstochowa oczekujemy wzrostu skonsolidowanej sprzedaży o 65,1% (1998/
1997), 80,3% (1999/1998), 42% (2000/ 1999) i 12,9% (2001/ 2000). Jednocześnie zysk
netto wzrośnie o 151,2% (1998/1997), 113,9% (1999/1998), 26,3% (2000/ 1999) i 15,7%
(2001/ 2000).

Utrzymanie się Spółki na rynku i jej pozycja będzie zależeć od udanego udziału w
konsolidacji sektora. Mimo dobrych prognoz wyników finansowych Prosper może okazać
się zbyt mały, aby sprostać w przyszłości rosnącej konkurencji.

FARMACOL

W wyniku udanej oferty publicznej  w marcu 1999 Spółka zdobyła 91,2 mln zł. Prawa do
akcji będą dopuszczone do obrotu, zanim akcje Spółki zadebiutują na giełdzie.

Farmacol powstał w 1993 r. Początkowo zajmował się głównie zaopatrywaniem innych
hurtowni. W 1997 r. rozpoczął bezpośrednią dystrybucję również do aptek. W 1998 osiągnęła
ona poziom 46% sprzedaży spółki-matki i 48,6% dla całej grupy (33,6% w 1997).

Grupę Farmacolu tworzą spółki: Karo Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie (95% udział
Farmacolu), Farmacol II Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (100%), Farmacol Unico Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (58%) oraz Cerp Poland Sp. z o.o. (80,2% udziału Farmacolu).
Dla pierwszych trzech spółek Farmacol jest głównym dostawcą. Są to lokalni dystrybutorzy
farmaceutyków do aptek. Ich sprzedaż to 6,5 mln zł (Karo), 15,5 mln zł (Farmacol II)
oraz 6 mln zł (Farmacol Unico).

Udział w Cerp Poland Sp. z o.o. został zakupiony w marcu 1999 za 3,1 mln USD. Cerp
działa w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i okolicach. Zaopatruje w farmaceutyki apteki
(40% sprzedaży) oraz  inne hurtownie (60% sprzedaży). W 1998 r. szacowany przychód
tej firmy wyniósł 165 mln zł, a zysk netto na 2 mln zł, udział w rynku wynosi około 1%
(dostawy do aptek).

Obecnie Grupa Farmacolu posiada 3,8% udział w rynku pod względem sprzedaży do
aptek (dane w 1998).

Strategia

Strategia Spółki jest ukierunkowana na zdobycie pozycji lidera w południowej i
zachodniej Polsce za pomocą przejęcia innych firm dystrybucyjnych oraz rozwój własnej
sieci. Spółka przeznacza na ten cel 65-75 mln zł w latach 1999-2000.

Farmacol nie zamierza zmieniać struktury swoich spółek zależnych; zatrzymają one
własne nazwy i będą działać w dotychczasowym zasięgu. Tylko te kontrakty, gdzie ze

Zakładamy, że Prosper dokona
przejęć: Cefarmu Białystok i

Cefarmu Częstochowa

Farmacol zmienia swoją
strukturę sprzedaży, by
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Cel Farmacolu - budowa wiodącej
grupy dystrybutorów w
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Rysunek 7   Zasięg działania Framacolu   Zasięg działania Framacolu   Zasięg działania Framacolu   Zasięg działania Framacolu   Zasięg działania Framacolu
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względu na wielkość zamówień mogą wchodzić w grę korzystne upusty, będą realizowane
przez spółkę-matkę (około 30% całości dostaw). W regionach krzyżujących się wpływów
różnych spółek będą obowiązywały nadrzędnie ustalone warunki płatności. Jednak
praktycznie spółki Grupy Farmacolu będą działać jako odrębne podmioty.

Farmacol jest zainteresowany uczestnictwem w prywatyzacji Cefarmów, zwłaszcza
Cefarmu  Kraków (sprzedaż równa 284 mln zł w 1998, około 40% udział w lokalnym
i 2% w krajowym rynku dystrybucji leków) oraz Cefarmu Białystok (sprzedaż wyniosła
160 mln zł, zysk netto 6,6 mln w 1998). Ponadto sprawa prywatyzacji Cefarmu Szczecin
pozostaje nierozstrzygnięta. Spółka szczecińska zaopatruje w medykamenty apteki w
Szczecinie i okolicach. Posiada dwa oddziały z magazynami w Szczecinie i Koszalinie i
jest właścicielem 42 aptek. Sprzedaż w 1998 osiągnęła wartość 166 mln zł. Cefarm
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Zakładamy przejęcie przez
Farmacol Cefarmu Szczecin,

Cefarmu Gdańsk i Cefarmu
Zielona Góra

Szczecin został sprywatyzowany przez oddanie przedsiębiorstwa spółce pracowniczej do
odpłatnego korzystania. PGF i Farmacol zaangażowały się w negocjacje dotyczące objęcia
nowej emisji akcji szczecińskiej spółki, który to pakiet dałby kontrolę nad spółką (87,5%
akcji). Po zmianach w radzie nadzorczej i zarządzie Farmacol wybrano inwestorem
strategicznym. Emisję zarejestrowano 18.01.1999. Jednak po interwencji PGF w sądzie
ze względu na niedopełnienie wymogów formalnych anulowano rejestrację podwyższenia
kapitału. Decyzja sądu została ogłoszona dzień po subskrypcji w ofercie publicznej
Farmacolu, co niewątpliwie negatywnie wpłynęło na obraz Spółki. Procedura wybierania
inwestora strategicznego dla Cefarmu rozpocznie się na nowo. Ostateczną decyzję
podejmą akcjonariusze 01.05.1999 na WZA Cefarmu. Oferty złożył PGF, Farmacol i
Prosper.

Naszym zdaniem Farmacolowi zależy na przejęciu Cefarmu Szczecin ze względu na
dążenie do zmiany swojego wizerunku w oczach inwestorów. Spodziewamy się, że obecna
cena będzie z pewnością wyższa od poprzednio wynegocjowanej (6 mln zł i 2 mln
jednorazowej premii prywatyzacyjnej dla pracowników).

Wyniki finansowe

W naszych prognozach założyliśmy wzrost udział w rynku Farmacolu do 7% w 2000
(obecnie 3,8%). Przyjęliśmy także, że Spółka obejmie 87% akcji w Cefarmie Szczecin,
którego wyniki finansowe zostaną skonsolidowane z wynikami Grupy dopiero w 2000.
Biorąc pod uwagę strategię Spółki i jej ekspansję terytorialną założyliśmy przejęcie
Cefarmu Gdańsk (sprzedaż 92,3 mln zł w 1997) oraz Cefarmu Zielona Góra (sprzedaż
76,6 mln zł). Prywatyzacja tych spółek zacznie się po 2000 roku, toteż uwzględniliśmy
wyniki obu Cefarmów w skonsolidowanych wynikach dla Grupy Farmacolu dopiero
w 2001.

Farmacol planuje następujące wydatki inwestycyjne: 65-75 mln zł na przejęcia i fuzje
(M&A) oraz budowę centralnego magazynu, 10 mln zł na system informatyczny, 5 mln zł
na automatyzację magazynów oraz 10-20 mln zł na zasilenie kapitału pracującego.

Spodziewamy się, że sprzedaż Grupy  wzrośnie o 54% (w 1998 w porównaniu z 1997),
75% (w 1999 w porównaniu z 1998), 46% (w 2000 w porównaniu z 1999), 41% (w 2001
w porównaniu z 2000). Jednocześnie wzrost zysku netto wyniesie: 88% (w 1998 w
porównaniu z 1997), 67% (w 1999 w porównaniu z 1998), 51% (w 2000 w porównaniu
z 1999), 30% (w 2001 w porównaniu z 2000).

Farmacol i Prosper są podobnej wielkości, toteż inwestorzy mają tendencję do
porównywania tych dwóch spółek, mimo że różnią się one pod względem przyjętej
strategii. Farmacol zdobył już pewne doświadczenie na polu przejęć, podczas gdy Prosper
ma to jeszcze przed sobą. Jednakże nieudane próby przejęć mogą dotkliwiej ugodzić
Farmacol niż Prospera, gdyż nie posiada krajowego zasięgu, co może utrudnić organiczny
wzrost. Jesteśmy zdania, że na obecnym etapie rozwoju obie spółki powinny być wycenione
podobnie.
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Akcjonariusze akcje % g³osy %

PGF 10 047 300 20 408 820

Szwajcowski Jacek 2 166 062 21,56 6 832 862 33,48

Molenda Zbigniew 1 168 232 11,63 3 501 432 17,16

Kamiñski Andrzej 757 800 7,54 2 231 300 10,93

Stachoñ Krzysztof 755 450 7,52 1 407 250 6,90

Podbio³ Edward 725 200 7,22 1 377 000 6,75

Polish Enterprise Fund LP 642 185 6,39 642 185 3,15

Akcje dopuszczone do obrotu 7 076 085 70,43

Free float 3 832 371 38,14

Data
20 kwietnia 199920 kwietnia 199920 kwietnia 199920 kwietnia 199920 kwietnia 1999

Kurs
PLN 39PLN 39PLN 39PLN 39PLN 39

WIG
15 219,515 219,515 219,515 219,515 219,5

Reuters
MEDI.WAMEDI.WAMEDI.WAMEDI.WAMEDI.WA

Kapitalizacja
391,84 mln PLN391,84 mln PLN391,84 mln PLN391,84 mln PLN391,84 mln PLN

Free float
187,26 mln PLN187,26 mln PLN187,26 mln PLN187,26 mln PLN187,26 mln PLN

P/BV = 1,64P/BV = 1,64P/BV = 1,64P/BV = 1,64P/BV = 1,64

PE relative = 0,47PE relative = 0,47PE relative = 0,47PE relative = 0,47PE relative = 0,47

PGF KUPUJKUPUJKUPUJKUPUJKUPUJ

BILANS
mln z³

1997 1998E 1998

pro forma

1999E 2000E 2001E

Maj¹tek trwa³y 9,1 138,3 162,0 209,4 253,5 278,2

 - warto�ci niematerialne i prawne 4,7 65,0 65,0 80,0 92,0 105,8

 - warto�æ firmy z konsolidacji 0,0 6,0 6,0 19,7 32,7 27,0

 - rzeczowy maj¹tek trwa³y 4,5 67,2 67,2 109,8 128,8 145,4

Maj¹tek finansowy 0,7 23,7 23,7 23,9 -0,7 -0,7

 - aktywa finansowe 0,7 23,7 23,7 23,9 -0,7 -0,7

 - nale¿no�ci d³ugoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Maj¹tek obrotowy 125,9 462,7 462,7 829,6 1 031,2 1 263,6

 - zapasy 26,1 34,3 34,3 106,0 148,8 177,0

 - nale¿no�ci handlowe netto 51,3 408,9 408,9 681,6 835,6 1 033,4

 - papiery warto�ciowe do obrotu 0,5 9,1 9,1 0,0 0,0 0,0

 - �rodki pieniê¿ne 45,6 10,3 10,3 42,0 46,7 53,1

Rozliczenia miêdzyokresowe czynne 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,8

Aktywa 135,9 625,1 625,1 1 063,5 1 284,7 1 541,8

Kapita³y w³asne 90,9 225,3 225,3 281,2 321,3 366,0

 - kapita³ akcyjny 11,1 20,1 20,1 22,0 22,0 22,0

 - kapita³ zapasowy 71,1 190,3 175,7 219,3 257,5 298,0

 - inne 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - zysk netto 8,1 14,9 29,4 40,0 41,8 46,1

Rezerwa kapita³owa z konsolidacji 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,1

Kapita³ w³asny udzia³owców mniejszo�ciowych 0,0 1,3 1,3 1,6 8,2 10,8

Rezerwy 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0

Zobowi¹zania 44,9 393,3 393,3 772,3 944,5 1 150,4

Rozliczenia miêdzyokresowe bierne 0,0 4,6 4,6 7,9 10,4 12,5

Pasywa 135,9 625,1 625,1 1 063,5 1 284,7 1 541,8

PGF Sprzeda¿ EBITDA EBIT Mar¿a

operacyjna

Mar¿a

netto

EV/Sales EV/EBITDA ROE

(PLN mln) (PLN mln) (PLN mln) % % x x %

1997 277,9 14,5 13,5 4,9 2,9 0,34 0,27 16,9

1998E 1 478,3 58,6 52,8 3,6 2,0 0,51 0,52 18,6

1999E 2 711,4 111,5 93,0 3,4 1,5 0,15 0,19 16,6

2000E 3 453,9 127,5 107,1 3,1 1,2 0,12 0,18 15,2

2001E 4 252,7 138,6 115,4 2,7 1,1 0,10 0,16 14,6

Źródło: Spółka, E = prognoza Pekao Research
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RACHUNEK WYNIKÓW
mln z³

1997 1998 E 1998

pro forma

1999E 2000E 2001E

Przychody netto ze sprzeda¿y 277,9 424,1 1 478,3 2 711,4 3 453,9 4 252,7

 - sprzeda¿ towarów (apteki) 239,4 364,7 1 083,1 2 398,6 3 453,9 4 252,7

 - sprzeda¿ towarów (hutrt) + produktów i us³ug 38,5 59,4 395,2 312,8 0,0 0,0

Koszty sprzedanych towarów i produktów -246,9 -376,1 -1 317,3 -2 392,8 -3 043,7 -3 749,1

Koszty sprzedanych towarów (apteki) -210,7 -379,9 -1 020,5 -2 217,5 -3 043,7 -3 749,1

Koszty sprzedanych towarów (hurt) + produktów -36,2 3,8 -296,8 -175,3 0,0 0,0

Zysk brutto na sprzeda¿y 31,0 48,0 161,0 318,5 410,2 503,7

Koszty sprzeda¿y -8,7 -16,6 -55,0 -114,2 -137,2 -167,4

Koszty ogólnego zarz¹du -8,7 -14,7 -55,5 -111,3 -166,0 -220,9

Zysk na sprzeda¿y 13,6 16,7 50,5 93,0 107,1 115,4

Pozosta³e przychody/ koszty operacyjne -0,1 0,9 2,2 0,0 0,0 0,0

Zysk operacyjny 13,5 17,6 52,8 93,0 107,1 115,4

Przychody finansowe 4,2 83,5 86,8 2,3 2,2 1,5

Koszty finansowe -4,7 -75,3 -90,0 -26,8 -31,6 -32,0

Zysk z dzia³alno�ci 13,0 25,8 49,6 68,6 77,7 84,9

Saldo zdarzeñ nadzwyczajnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Odpis warto�ci firmy z konsolidacji 0,0 0,7 0,7 2,9 6,1 7,3

Odpis rezerwy kapita³owej z konsolidacji 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Zysk brutto 13,0 25,2 48,9 65,6 71,6 77,9

Podatek dochodowy -4,9 -9,4 -18,6 -24,8 -27,0 -28,3

Zysk z akcji w podmiotach stowarzyszonych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(Zysk) udzia³owców mniejszo�ciowych 0,0 -0,9 -0,9 -0,9 -2,8 -3,5

Zysk netto 8,1 14,9 29,4 40,0 41,8 46,1

PRZEP£YWY FINANSOWE
mln z³

1997 1998E 1998

pro forma

1999E 2000E 2001E

Zysk netto 8,1 14,9 29,4 40,0 41,8 46,1

Amortyzacja 1,0 3,0 5,8 18,5 20,4 23,2

Odsetki i dywidendy 0,1 13,4 5,1 22,9 27,7 29,4

Zmiana kapita³u obrotowego -66,6 -51,6 -45,1 -43,0 -32,6 -64,7

�rodki z dzia³alno�ci operacyjnej -57,6 -15,0 -2,7 43,9 66,9 46,5

�rodki z dzia³alno�ci inwestycyjnej -7,8 -157,4 -1,4 -95,5 -46,8 -53,5

�rodki z dzia³alno�ci finansowej -11,9 58,7 64,5 98,5 -14,5 13,3

Zmiana �rodków pieniê¿nych -77,3 -113,6 60,4 46,9 5,7 6,3

0

10

20

30

40

50

60

1
7
.0

2
.9

8

1
0
.0

3
.9

8

3
1
.0

3
.9

8

2
4
.0

4
.9

8

1
8
.0

5
.9

8

0
8
.0

6
.9

8

0
1
.0

7
.9

8

2
2
.0

7
.9

8

1
2
.0

8
.9

8

0
2
.0

9
.9

8

2
3
.0

9
.9

8

1
4
.1

0
.9

8

0
4
.1

1
.9

8

2
6
.1

1
.9

8

2
1
.1

2
.9

8

1
2
.0

1
.9

9

0
2
.0

2
.9

9

2
3
.0

2
.9

9

1
6
.0

3
.9

9

0
8
.0

4
.9

9

PGF

WIG unormowany 

Źródło: Spółka, E = prognoza Pekao Research

Źródło: Spółka, E = prognoza Pekao Research
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Orfe TRZYMAJTRZYMAJTRZYMAJTRZYMAJTRZYMAJ

Orfe Sprzeda¿ EBITDA EBIT Mar¿a

operacyjna

Mar¿a

netto

EV/Sales EV/EBITDA ROE

(PLN mln) (PLN mln) (PLN mln) % % x x %

1997 633,6 26,7 25,3 4,0 2,5 -0,01 -0,23 78,4

1998E 962,1 46,2 44,2 4,6 3,1 0,21 4,28 54,9

1999E 1 280,6 56,7 50,7 4,0 2,1 0,25 5,63 26,9

2000E 1 866,2 87,1 75,8 4,1 1,8 0,21 4,48 27,9

2001E 2 064,3 89,3 76,1 3,7 1,3 0,21 4,75 21,0

Akcjonariusze akcje % g³osy %

ORFE 7 958 000 8 390 000

Orphe Holdings Limited, M alta 5 208 000 65,44 5 640 000 67,22

Bank of New York (depozytariusz GDR) 5 208 000 65,44 5 640 000 67,22

Akcje dopuszczone do obrotu 7 850 000 98,64

Free float 2 750 000 34,56

BILANS
mln z³

1997 1998E 1999E 2000E 2001E

Maj¹tek trwa³y 10,7 14,5 54,8 86,0 98,0

 - warto�ci niematerialne i prawne 0,1 0,3 4,9 7,7 7,0

 - warto�æ firmy z konsolidacji 4,7 4,6 6,4 26,4 40,0

 - rzeczowy maj¹tek trwa³y 5,9 9,6 43,5 52,0 51,0

Maj¹tek finansowy 0,6 0,6 32,7 30,1 0,7

 - aktywa finansowe 0,6 0,6 32,7 30,1 0,7

 - nale¿no�ci d³ugoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Maj¹tek obrotowy 159,9 271,5 333,0 506,2 594,4

 - zapasy 17,6 24,8 51,3 104,4 146,0

 - nale¿no�ci handlowe netto 129,7 185,3 240,7 352,9 392,8

 - papiery warto�ciowe do obrotu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - �rodki pieniê¿ne 12,0 61,5 41,1 48,9 55,6

Rozliczenia miêdzyokresowe czynne 0,4 4,8 6,1 6,8 5,7

Aktywa 171,5 291,4 426,7 629,1 698,8

Kapita³y w³asne 27,1 91,2 118,4 151,0 173,3

 - kapita³ akcyjny 0,1 8,0 8,0 8,0 8,0

 - kapita³ zapasowy 10,8 53,2 83,6 109,9 138,0

 - inne 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

 - zysk netto 16,0 29,9 26,7 33,0 27,2

Rezerwa kapita³owa z konsolidacji 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4

Kapita³ w³asny udzia³owców mniejszo�ciowych 0,0 0,0 0,0 10,6 20,1

Rezerwy 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Zobowi¹zania 143,8 199,6 307,7 465,1 500,4

Rozliczenia miêdzyokresowe bierne 0,6 0,5 0,6 2,4 3,6

Pasywa 171,5 291,4 426,7 629,1 698,8

Data
20 kwietnia 199920 kwietnia 199920 kwietnia 199920 kwietnia 199920 kwietnia 1999

Kurs
PLN 41,70PLN 41,70PLN 41,70PLN 41,70PLN 41,70

WIG
15 219,515 219,515 219,515 219,515 219,5

Reuters
ORFE.WAORFE.WAORFE.WAORFE.WAORFE.WA

Kapitalizacja
331,85 mln PLN331,85 mln PLN331,85 mln PLN331,85 mln PLN331,85 mln PLN

Free float
83,40 mln PLN83,40 mln PLN83,40 mln PLN83,40 mln PLN83,40 mln PLN

P/BV = 2,96P/BV = 2,96P/BV = 2,96P/BV = 2,96P/BV = 2,96

PE relative = 0,58PE relative = 0,58PE relative = 0,58PE relative = 0,58PE relative = 0,58

Źródło: Spółka, E = prognoza Pekao Research
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PRZEP£YWY FINANSOWE
mln z³

1997 1998E 1999E 2000E 2001E

Zysk netto 16,0 29,9 26,7 33,0 27,2

Amortyzacja 1,4 2,0 6,0 11,3 13,2

Odsetki i dywidendy -4,5 -7,6 3,9 10,6 13,1

Zmiana kapita³u obrotowego -12,0 -11,8 -17,1 -23,6 -28,7

�rodki z dzia³alno�ci operacyjnej 0,7 8,5 20,2 37,8 39,0

�rodki z dzia³alno�ci inwestycyjnej -8,9 -14,9 -90,5 -48,7 -8,0

�rodki z dzia³alno�ci finansowej 14,5 52,9 48,6 18,1 -23,4

Zmiana �rodków pieniê¿nych 6,3 46,5 -21,6 7,1 7,5

RACHUNEK WYNIKÓW
mln z³

1997 1998E 1999E 2000E 2001E

Przychody netto ze sprzeda¿y 633,6 962,1 1 280,6 1 866,2 2 064,3

 - sprzeda¿ towarów (apteki) 44,3 159,8 422,8 941,5 1 405,6

 - sprzeda¿ towarów (hutrt) + produktów i us³ug 589,2 802,3 857,7 924,7 658,7

Koszty sprzedanych towarów i produktów -586,4 -878,1 -1 162,2 -1 677,3 -1 839,3

Koszty sprzedanych towarów (apteki) -5,8 -142,2 -373,1 -826,6 -1 233,2

Koszty sprzedanych towarów (hurt) + produktów -580,7 -735,9 -789,1 -850,7 -606,0

Zysk brutto na sprzeda¿y 47,2 84,0 118,3 188,9 225,1

Koszty sprzeda¿y -15,4 -22,6 -32,1 -51,0 -61,1

Koszty ogólnego zarz¹du -6,3 -16,4 -35,5 -62,1 -87,9

Zysk na sprzeda¿y 25,4 45,1 50,7 75,8 76,1

Pozosta³e p/k operacyjne -0,1 -0,9 0,0 0,0 0,0

Zysk operacyjny 25,3 44,2 50,7 75,8 76,1

Przychody finansowe 6,4 10,5 3,2 2,3 1,6

Koszty finansowe -5.1 -5,9 -12,4 -18,1 -17,1

Zysk z dzia³alno�ci 26,6 48,8 41,5 60,0 60,5

Saldo zdarzeñ nadzwyczajnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Odpis warto�ci firmy z konsolidacji 0,3 0,5 1,3 3,8 7,8

Odpis rezerwy kapita³owej z konsolidacji 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Zysk brutto 26,3 48,3 40,2 56,2 52,8

Podatek dochodowy -10,3 -18,4 -13,5 -20,2 -20,6

Zysk z akcji w podmiotach stowarzyszonych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(Zysk) udzia³owców mniejszo�ciowych 0,0 0,0 0,0 -3,0 -5,1

Zysk netto 16,0 29,9 26,7 33,0 27,2
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Źródło: Spółka, E = prognoza Pekao Research

Źródło: Spółka, E = prognoza Pekao Research
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Prosper AKUMULUJAKUMULUJAKUMULUJAKUMULUJAKUMULUJ

BILANS
mln z³

1997 1998E 1999E 2000E 2001E

Maj¹tek trwa³y 1,4 2,6 39,0 70,3 70,4

 - warto�ci niematerialne i prawne 0,3 1,3 3,2 4,7 3,3

 - warto�æ firmy z konsolidacji 0,0 0,0 10,9 9,8 4,5

 - rzeczowy maj¹tek trwa³y 1,1 1,4 24,9 55,9 62,6

Maj¹tek finansowy 0,0 0,0 5,7 12,0 12,0

 - aktywa finansowe 0,0 0,0 5,7 12,0 12,0

 - nale¿no�ci d³ugoterminowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Maj¹tek obrotowy 65,5 111,7 245,7 350,6 447,7

 - zapasy 20,8 28,2 64,5 98,1 122,5

 - nale¿no�ci handlowe netto 41,9 81,7 164,6 243,5 309,6

 - papiery warto�ciowe do obrotu 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0

 - �rodki pieniê¿ne 1,8 1,8 3,9 9,0 15,6

Rozliczenia miêdzyokresowe czynne 0,4 0,4 0,6 0,9 1,2

Aktywa 67,3 114,7 291,1 433,8 531,3

Kapita³y w³asne 6,0 11,5 100,0 117,6 137,5

 - kapita³ akcyjny 2,1 3,6 7,0 7,0 7,0

 - kapita³ zapasowy 0,2 0,3 76,8 90,1 106,9

 - inne 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2

 - zysk netto 3,0 7,5 16,0 20,2 23,4

Rezerwa kapita³owa z konsolidacji 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kapita³ w³asny udzia³owców mniejszo�ciowych 0,0 0,0 5,8 14,0 20,8

Rezerwy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zobowi¹zania 60,8 102,6 183,5 299,3 369,5

Rozliczenia miêdzyokresowe bierne 0,5 0,6 1,8 2,9 3,5

Pasywa 67,3 114,7 291,1 433,8 531,3

Prosper Sprzeda¿ EBITDA EBIT Mar¿a

operacyjna

Mar¿a

netto

EV/Sales EV/EBITDA ROE

(PLN mln) (PLN mln) (PLN mln) % % x x %

1997 302,6 8,7 8,0 2,6 1,0 0,08 0,10 59,4

1998E 499,5 16,5 15,5 3,1 1,5 0,15 0,17 85,4

1999E 900,4 39,4 35,9 4,0 1,8 0,15 0,16 31,8

2000E 1 279,0 55,9 47,8 3,7 1,6 0,13 0,15 20,6

2001E 1 443,9 64,3 52,8 3,7 1,6 0,11 0,15 19,4

Akcjonariusze akcje % g³osy %

Prosper 7 000 000 21 200 000

Tadeusz Weso³owski 3 550 000 50,71 17 750 000 83,73

Nowi akcjonariusze po IPO 3 450 000 49,29 3 450 000 16,27

Akcje dopuszczone do obrotu 3 450 000 49,29

Free float 3 450 000 49,29

Data
20  kwietnia 199920  kwietnia 199920  kwietnia 199920  kwietnia 199920  kwietnia 1999

Kurs
PLN 23PLN 23PLN 23PLN 23PLN 23

WIG
15 219,515 219,515 219,515 219,515 219,5

Reuters
PROS.WAPROS.WAPROS.WAPROS.WAPROS.WA

Kapitalizacja
161 mln PLN161 mln PLN161 mln PLN161 mln PLN161 mln PLN

Free float
79,35 mln PLN79,35 mln PLN79,35 mln PLN79,35 mln PLN79,35 mln PLN

P/BV = 1,81P/BV = 1,81P/BV = 1,81P/BV = 1,81P/BV = 1,81

PE relative = 0,39PE relative = 0,39PE relative = 0,39PE relative = 0,39PE relative = 0,39

Źródło: Spółka, E = prognoza Pekao Research
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PRZEP£YWY FINANSOWE
mln z³

1997 1998E 1999E 2000E 2001E

Zysk netto 3,0 7,5 16,0 20,2 23,4

Amortyzacja 0,7 1,0 3,5 8,1 11,5

Odsetki i dywidendy 2,0 2,5 1,8 2,3 4,7

Zmiana kapita³u obrotowego -3,0 -13,8 -18,5 -20,4 -24,0

�rodki z dzia³alno�ci operacyjnej 3,1 -2,7 8,0 18,5 24,5

�rodki z dzia³alno�ci inwestycyjnej -0,6 -2,2 -45,5 -51,2 -16,9

�rodki z dzia³alno�ci finansowej -1,4 4,9 51,0 23,5 -2,3

Zmiana �rodków pieniê¿nych 1,0 0,0 13,4 -9,2 5,3

RACHUNEK WYNIKÓW
mln z³

1997 1998E 1999E 2000E 2001E

Przychody netto ze sprzeda¿y 302,6 499,5 900,4 1 279,0 1 443,9

 - sprzeda¿ towarów (apteki) 186,2 310,5 675,3 1 023,2 1 299,5

 - sprzeda¿ towarów (hutrt) + produktów i us³ug 116,3 189,0 225,1 255,8 144,4

Koszty sprzedanych towarów i produktów -273,0 -451,6 -802,4 -1 135,3 -1 267,8

Koszty sprzedanych towarów (apteki) -161,5 -269,2 -585,6 -888,5 -1 128,5

Koszty sprzedanych towarów (hurt) + produktów -111,5 -182,4 -216,8 -246,9 -139,3

Zysk brutto na sprzeda¿y 29,6 47,9 98,0 143,7 176,0

Koszty sprzeda¿y -17,9 -27,2 -49,0 -71,1 -93,1

Koszty ogólnego zarz¹du -3,3 -5,3 -13,2 -24,7 -30,1

Zysk na sprzeda¿y 8,5 15,4 35,9 47,8 52,8

Pozosta³e p/k operacyjne -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Zysk operacyjny 8,0 15,5 35,9 47,8 52,8

Przychody finansowe 0,3 0,8 1,2 1,1 0,5

Koszty finansowe -3,0 -4,3 -5,0 -6,3 -6,9

Zysk z dzia³alno�ci 5,2 12,0 32,1 42,5 46,4

Saldo zdarzeñ nadzwyczajnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Odpis warto�ci firmy z konsolidacji 0,0 0,0 1,2 2,4 1,9

Odpis rezerwy kapita³owej z konsolidacji 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zysk brutto 5,2 12,0 30,9 40,1 44,6

Podatek dochodowy -2,2 -4,5 -11,1 -14,2 -14,4

Zysk z akcji w podmiotach stowarzyszonych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(Zysk) udzia³owców mniejszo�ciowych 0,0 0,0 -3,7 -5,6 -6,8

Zysk netto 3,0 7,5 16,0 20,2 23,4
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Farmacol NANANANANA

BILANS
mln z³

1997 1998E 1999E 2000E 2001E

Maj¹tek trwa³y 11,0 19,2 94,6 116,4 127,1

 - warto�ci niematerialne i prawne 0,2 0,3 11,6 10,7 10,4

 - warto�æ firmy z konsolidacji 0,0 0,0 6,4 3,8 1,5

 - rzeczowy maj¹tek trwa³y 10,8 18,9 76,7 101,9 115,2

Maj¹tek finansowy 0,1 1,0 8,0 7,6 9,3

 - aktywa finansowe 0,0 1,0 8,0 7,6 9,3

 - nale¿no�ci d³ugoterminowe 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Maj¹tek obrotowy 77,1 128,1 296,6 442,8 643,3

 - zapasy 24,5 32,2 47,9 88,6 136,8

 - nale¿no�ci handlowe netto 51,0 91,5 185,7 275,7 395,2

 - other current receivables 1,1 2,4 0,0 0,0 0,0

 - papiery  warto�ciowe do obrotu 0,0 0,0 58,1 67,4 96,0

 - �rodki pieniê¿ne 0,5 2,0 4,9 11,0 15,3

Rozliczenia miêdzyokresowe czynne 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3

Aktywa 88,2 148,3 399,2 567,0 780,0

Kapita³y  w³asne 12,6 24,9 131,9 154,4 181,1

 - kapita ³ akcy jny 0,1 4,0 7,8 7,8 7,8

 - kapita ³ zapasowy 0,3 4,3 101,1 115,5 135,2

 - inne 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

 - zysk netto 5,0 9,4 15,8 23,8 30,9

Rezerwa kapita³owa z konsolidacji 0,0 0,0 0,0 12,7 19,7

Kapita³ w ³asny udzia³owców mniejszo�ciowych 0,0 0,0 1,8 5,6 21,5

Rezerwy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Zobowi¹zania 70,9 118,3 258,0 384,1 541,0

Rozliczenia miêdzyokresowe bierne 4,6 5,1 7,5 10,1 13,3

Pasywa 88,2 148,3 399,2 567,0 776,6

Farmacol Sprzeda¿ EBITDA EBIT Mar¿a

operacyjna

Mar¿a

netto

EV/Sales EV/EBITDA ROE

(PLN mln) (PLN mln) (PLN mln) % % x x %

1997 325,0 9,8 9,5 2,9 1,5 0,01 0,03 52,4

1998E 500,6 17,3 15,7 3,1 1,9 0,15 0,16 50,3

1999E 877,7 34,0 26,9 3,1 1,8 0,19 0,16 20,9

2000E 1 282,1 51,0 36,1 2,8 1,9 0,15 0,10 16,5

2001E 1 813,4 67,0 47,6 2,6 1,7 0,10 0,07 17,0

Akcjonariusze akcje % g³osy %

Farmacol 7 609 000 15 606 400

Andrzej Olszewski 1 973 000 25,93 6 227 800 39,91

Zyta Olszewska 1 836 000 24,13 5 578 600 35,75

Nowi akcjonariusze po IPO 3 800 000 49,94 3 800 000 24,35

Akcje dopuszczone do obrotu 3 800 000 49,94

Free float 3 800 000 49,94

Data
20 kwietnia 199920 kwietnia 199920 kwietnia 199920 kwietnia 199920 kwietnia 1999

Kurs
PLN 24PLN 24PLN 24PLN 24PLN 24

WIG
15 219,515 219,515 219,515 219,515 219,5

Reuters
NANANANANA

Kapitalizacja
187,2 mln PLN187,2 mln PLN187,2 mln PLN187,2 mln PLN187,2 mln PLN

Free float
91,2 mln PLN91,2 mln PLN91,2 mln PLN91,2 mln PLN91,2 mln PLN

P/BV = 1,49P/BV = 1,49P/BV = 1,49P/BV = 1,49P/BV = 1,49

PE relative = 0,49PE relative = 0,49PE relative = 0,49PE relative = 0,49PE relative = 0,49

Źródło: Spółka, E = prognoza Pekao Research
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RACHUNEK WYNIKÓW
mln z³

1997 1998E 1999E 2000E 2001E

Przychody netto ze sprzeda¿y 325,0 500,6 877,7 1 282,1 1 813,4

 - sprzeda¿ towarów (apteki) 109,1 254,9 478,1 864,7 1 386,9

 - sprzeda¿ towarów (hutrt) + produktów i us³ug 215,9 245,7 399,7 417,5 426,5

Koszty sprzedanych towarów i produktów -301,9 -460,8 -794,4 -1 143,2 -1 600,8

Koszty sprzedanych towarów (apteki) -94,7 -222,5 -416,5 -751,4 -1 204,3

Koszty sprzedanych towarów (hurt) + produktów -207,1 -238,3 -377,9 -391,8 -396,5

Zysk brutto na sprzeda¿y 23,1 39,8 83,4 138,9 212,6

Koszty sprzeda¿y -4,5 -10,1 -24,0 -40,1 -61,4

Koszty ogólnego zarz¹du -9,5 -15,1 -30,6 -60,1 -100,2

Zysk na sprzeda¿y 9,2 14,5 28,8 38,8 51,0

Pozosta³e p/k operacyjne 0,3 1,2 -1,9 -2,6 -3,4

Zysk operacyjny 9,5 15,7 26,9 36,1 47,6

Przychody finansowe 0,6 1,0 5,0 7,8 8,8

Koszty finansowe -2,1 -2,3 -5,9 -7,2 -8,9

Zysk z dzia³alno�ci 8,0 14,3 26,0 36,7 47,5

Saldo zdarzeñ nadzwyczajnych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Odpis warto�ci firmy z konsolidacji 0,0 0,0 0,7 1,2 0,7

Odpis rezerwy kapita³owej z konsolidacji 0,0 0,0 0,0 1,4 3,8

Zysk brutto 8,0 14,3 25,3 36,9 50,6

Podatek dochodowy -3,0 -4,9 -9,0 -12,2 -18,0

Zysk z akcji w podmiotach stowarzyszonych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(Zysk) udzia³owców mniejszo�ciowych 0,0 0,0 -0,5 -0,9 -1,7

Zysk netto 5,0 9,5 15,8 23,8 30,9

PRZEP£YWY FINANSOWE
mln z³

1997 1998E 1999E 2000E 2001E

Zysk netto 5,0 9,5 15,8 23,8 30,9

Amortyzacja 0,3 1,6 7,1 14,8 19,4

Minority shareholders profit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Odsetki i dywidendy 0,9 1,9 -3,5 -6,1 -6,0

Zmiana kapita³u obrotowego -5,7 -6,3 34,4 0,1 -3,0

�rodki z dzia³alno�ci operacyjnej 5,1 7,1 57,4 35,9 42,9

�rodki z dzia³alno�ci inwestycyjnej -6,2 -10,8 -86,7 -36,7 -27,2

�rodki z dzia³alno�ci finansowej 0,1 4,8 87,4 10,4 13,3

Zmiana �rodków pieniê¿nych -1,1 1,0 58,1 9,6 29,0

Źródło: Spółka, E = prognoza Pekao Research

Źródło: Spółka, E = prognoza Pekao Research
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Wołoska 18
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Fax: (48 22) 640 28 00; (48 22) 640 26 00

DEPARTAMENT ANALIZ I DORADZTWA INWESTYCYJNEGO

Dyrektor Marcin Sadlej (48 22) 640 28 35

Makroekonomia Michał Dybuła (48 22) 640 28 09

Banki Artur Szeski (48 22) 856 18 17
Iwona Pugacewicz−Kowalska (48 22) 856 17 06

IT Dariusz Turkiewicz (48 22) 640 28 09

Telekomunikacja Piotr A. Woźniak (48 22) 856 17 53
Energetyka

Media Anna Hess (48 22) 640 26 26
Farmaceutyki

Żywność Bogna Sikorska (48 22) 856 18 24

Budownictwo Rafał Jankowski (48 22) 856 17 18

Publikacje Renata Kania (48 22) 640 27 91
Joanna Michalak (48 22) 640 27 91

Asystentka Agnieszka Szymańska (48 22) 640 28 35

Zespół Klientów Zlecenia (48 22) 661 76 66
Instytucjonalnych

SYSTEM REKOMENDACYJNY

KUPUJKUPUJKUPUJKUPUJKUPUJ - uważamy, że dana spółka da zwrot lepszy o co najmniej 20% niż
WIG w okresie najbliższych 6 miesięcy.

AKUMULUJAKUMULUJAKUMULUJAKUMULUJAKUMULUJ - uważamy, że  dana spółka da zwrot lepszy o 10-20% niż WIG w
okresie najbliższych 6 miesięcy.

TRZYMAJTRZYMAJTRZYMAJTRZYMAJTRZYMAJ - uważamy, że spółka da w granicach -10% do +10% WIG-u w
okresie najbliższych 6 miesięcy.

REDUKUJREDUKUJREDUKUJREDUKUJREDUKUJ - uważamy, że dana spółka da zwrot gorszy o 10-20% niż WIG w
okresie najbliższych 6 miesięcy.

SPRZEDAJSPRZEDAJSPRZEDAJSPRZEDAJSPRZEDAJ - uważamy, że dana spółka da zwrot gorszy o ponad 20% niż WIG
w okresie najbliższych 6 miesięcy.

CDM udostępnia swoje materiały analityczne również drogą elektroniczną. Klientów zainteresowanych tą
formą dystrybucji prosimy o złożenie odpowiedniej dyspozycji w POK.


