GPPI Walory podrożały wczoraj o połowę

Udany debiut
firmy zarządzającej
wierzytelnościami
O 50 proc, do 3 zl, wzrósł
w piątek kurs trzeciego w tym
roku debiutanta na rynku New
Connect - Grupy Pactor-Potempa Inkasso (GPPI). Dodat
kowo, inwestorzy aktywnie
handlowali jej walorami. Wła
ściciela zmieniło prawie 250 tys.
papierów GPPI o wartości bli
sko 1,5 mln zł. To sporo, biorąc
pod uwagę całkowite obroty
na ostatniej w tym tygodniu sesji na NewConnect (wynió
s ł mln zł).
Spółka zajmująca się zarzą
dzaniem wierzytelnościami po
zyskała niedawno z emisji pry
watnej nieco ponad 1,27 mln wa
lorów 2,55 mln zł (cena emisyj
na akcji wynosiła 2 zł). Do no
wych akcjonariuszy trafiło wten
sposób 22 proc. podwyższonego
kapitału. A ci mieli zagwaranto
wane w piątek emocje, choć cały
dzień byli na plusie. Na otwar
ciu sesji ich walory były warte
o 96,5 proc. więcej niż za nie za
płacili (kurs otwarcia wy
niósł 3,93 zł). Jednak w pierw
szych kilkunastu minutach gieł
dowego dnia, ich wycena rynko
wa gwałtownie spadła - do 2,5 zł
za papier. Jednakże po południu
kurs znów przekroczył 3,5 zł,
tracąc do końca dnia oko
ło 15 proc. z tej wartości.

- Nasz udany debiut to do
wód, że inwestorzy patrzą
na polski rynek realnie. Poten
cjał GPPI był budowany przez
wiele lat, a dekoniunktura
na rynku kapitałowym trwa nie
spełna tydzień. Jak widać, solid
na firma z dobrymi fundamen
tami nawet w okresie krótkoter
minowej korekty na giełdzie jest
dobrze oceniana przez inwesto
rów - mówi Piotr Potempa, pre
zes GPPI. Podkreśla, że inwe
stowanie w wierzytelności jest
postrzegane przez rynek jako
działalność rentowna, niezależ
nie od bieżącej koniunktury
w gospodarce. Jednak dobre
fundamenty to nie wszystko.
- GPPI oferowała akcje
na atrakcyjnych warunkach, da
jąc inwestorom szansę na szyb
ki wzrost wartości ich walorów
- mówi Paweł Śliwiński, prezes
Inwest Consulting, autoryzo
wanego doradcy GPPI.
W zeszłym roku zysk netto
GPPI wyniósł (według szacun
ków spółki) 0,54 mln zł. W tym
roku ma to być 1,11 mln zł,
a w przyszłym roku -1,56 mln zl.
Zgodnie z prognozą, zysk
na jedną akcję powinien zatem
wynieść w tym roku 19,2 gr.
Przy obecnym kursie, wskaźnik
cena do zysku wynosi 15,6. AB

