
Celkové tržby společnosti dosáhly za rok 2018 21,6 mil. EUR a zaznamenaly silný
meziroční růst o 49 %.

Dle odhadů analytiků by tržby měly pokračovat v růstu i v příštích letech, a to ve
svižném tempu. Za rok 2019 by měly dosáhnout 44,3 mil. EUR, což odpovídá
meziročnímu růstu 106 %. V roce 2022 by pak měly tržby dosáhnout 250,1 mil. EUR.

EBITDA dosáhla za rok 2018 2,6 mil. EUR při EBITDA marži 11,85 %. Do budoucna
analytici očekávají nárůst maržovosti na téměř 19 % a růst EBITDA na 34 mil. EUR.

Čistý zisk společnosti byl v roce 2018 záporný a rovněž rok 2019 by měl být ztrátový.
Rok 2020 by však již měl být ziskový a čistý zisk by měl dle analytiků dosáhnout v
roce 2022 téměř 14 mil. EUR.

Závěr finanční analýzy a doporučení správní rady:
Hospodaření AKASOL AG odpovídá silně růstovému profilu společnosti. Tržby
každoročně rostou vysokým tempem, a od roku 2020 je očekáván i silný nárůst
ziskovosti. Z pohledu finanční analýzy doporučujeme titul zahrnout do portfolia.

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

AKASOL AG je německý výrobce a lídr ve vývoji převážně
vysokovýkonných lithium-iontových bateriových systémů, které jsou
chlazené kapalinami a je možné je znovu dobíjet. Důraz je kladen na
širokou škálu využitelnosti. Bateriové systémy Společnosti tedy
najdeme v autobusech, komerčních vozidlech, vlacích, lodích ale
i ve stacionárních zařízeních.

Německý vývojový lídr
Akasol AG byl založen jako nezisková společnost v roce 1990 a své
současné jméno a podobu Akasol GmbH získal až v roce 2012.
Společnost je v současnosti aktivní především ve městě Langen
v Německu, kde disponuje svou hlavní výrobní továrnou. Tato továrna
má aktuálně roční výrobní kapacitu až 300 MWh, což odpovídá
potenciální roční výrobě baterií až pro 1 500 autobusů nebo 6 000
komečních vozidel. Akasol zde, na základě široké zkušenosti v oboru,
vývíjí, testuje, validuje, výrábí a distribuuje funkční dobíjecí Li-Ion
bateriové systémy společně se systémy správy bateriíí a systémy
tepelné správy. Na základě těchto charakteristik se společnost za
poslední roky stala strategickým dodavatelem pro hlavní výrobce ve
svých odvětvích, jmenovitě Bombardier Transportation, Rolls-Royce
Power Systems, Daimler či švédský výrobce autobusů a kamionů.

Společnost je rozdělena do dvou hlavních divizí, které obsluhují
rozdílné průmysl, a které jsou tak dostatečně flexibilní, aby pokryly
různé segmenty trhu, kde se podobná řešení využívají. Tato flexibilita
se odráží především v možnosti upravit chemické složení a formát
buněk baterií. První divize společnosti „On-Highway“ se zaměřuje
především na bateriové systémy a služby pro výrobce autobusů a
komerčních vozidel. Druhá divize společnosti „Off-Highway“ se
zaměřuje na hlavní výrobce a dodavatele železničních vozidel,
průmyslových vozidel, námořních objektů a stacionárních zařízení pro
rezidenční a bytové využití.

Stabilní výhled
Z finančního hlediska je firma velice stabilní a vykazuje znaky
dlouhodobého růstu. Od roku 2015 do roku 2018 se tržby společnosti
zvýšily o 145 % až na hodnotu 21,6 miliónů EUR v roce 2018.
Provozní výsledky společnosti pak vykazovaly podobný vývoj, kdy
došlo v roce 2018 k navýšení hodnoty EBIT oproti roku 2015 o 325 %.
Zde je nutné uvést, že i maržovost ukazatele EBIT se zvýšila na 8,1 %
oproti hodnotě 7 % v roce 2017. Silná finanční pozice společnosti je
pak doplňována růstem počtu zaměstnanců. V roce 2018 Akasol
zaměstnával 154 zaměstnanců, což představovalo nárůst o 69 %
oproti roku 2017, kdy zde práci našlo pouze 91 lidí. Další mezinárodní
expanzi plánuje Akasol podpořit rozvojem svých výrobních kapacit ve
formě nové produkční továrny v USA. Tato je naplánována na rok
2020. Důležitým faktorem je i skutečnost, že Společnost v současné
době disponuje nasmlouvanými objednávkami ve výši 1,47 miliard
EUR (do roku 2024), což je reflektováno i ve výhledových tržbách,
které se mají v následujících letech rapidně zvyšovat.

Budoucnost v elektromobilitě
Akasol je v současné době aktivní především na evropských trzích.
Tyto trhy pak zvláště ve světě elektromobility do budoucna představují
velký potenciál. Evropský trh pro hybridní a elektrické autobusy by měl
v následujících letech růst o celých 35 % ročně. Toto bude výsledkem
nárustu velkých objednávek, které budou následovat úspěšné testy
elektromobility u velké řady provozovatelů vozových parků. Velká
města jako Paříž a Londýn a další plánují od roku 2020 objednávat
pouze elektrické autobusy. Dle informací Akasol pak prakticky všichni
hlavní výrobci autobusů očekávají, že v roce 2025 budou všechna
nakoupená vozidla elektrická.

Dle VDMA dosáhla globální poptávka po lithium-ionových bateriích v
roce 2018 přibližně 150 GWh, ze které segment elektromobility do
budoucna dosahoval největšího potenciálu. Předpoklady očekávají, že
hodnota jednoho terrawattu v poptávce bude překročena na trhu mezi
roky 2025 a 2030, což odpovídá zhruba průměrnému ročnímu růstu
mezi 30 % a 40 %. Tento vývoj by tedy přibližně odpovídal trendu v
několika posledních letech. Je důležité také zmínit, že z těchto hodnot
tvoří využití pro komerční vozidla zhruba 20 % poptávky.

Závěr zkoumání struktury firmy a doporučení správní rady:
Akasol AG nabízí perspektivní a stabilní zázemí výrobce rozvíjející se
technologie, která dle současných odhadů bude v budoucnu hrát čím
dál tím větší roli. Jedná se o mladou a rostoucí firmu, která
dlouhodobě těží ze svých rozvinutých znalostí. Společnost z pohledu
tržních příležitostí tak doporučujeme zařadit do portfolia.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Označení ASLG.DE (Reuters)

Měna / trh EUR / XETRA

Aktuální cena 36,18 EUR

Tržní kapitalizace 219,16 mio. EUR (small cap)

Beta 1,30

Dividendový výnos 0,00 %

PE (LTM) / Est. PE (2019) N/A / N/A

Tržby dle segmentu Společnost nesegmentuje 

Tržby geograficky
39 % Německo
61 % Zbytek světa

Od IPO 29. 6. 2018
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CITLIVOSTNÍ ANALÝZA

MAX. UPSIDE +105,59 %

MAX. DOWNSIDE -77,71 %

Citlivostní analýza akcie je postavena na poměrovém ukazateli P/S
z důvodu záporné ziskovosti společnosti. Jednotlivé scénáře počítají
s různými úrovněmi ocenění, a to od nejpozitivnějšího „optimistického“ až
po nejvíce negativní „krizový“ scénář.

Závěr citlivostní analýzy a doporučení správní rady:
V případě optimistického scénáře předpokládáme cenu akcií 50,39 EUR
(+39,51 %) na konci roku 2020 při P/S 3. Dále 63,66 EUR (+76,25 %)
v roce 2021 při P/S 2,3 a 74,26 EUR (+105,59 %) v roce 2022 při P/S 1,8.

V případě krizového scénáře předpokládáme cenu akcií 8,05 EUR
(-77,71 %) na konci roku 2020 při P/S 1. Dále 16,80 EUR (-53,49 %)
v roce 2021 při P/S 0,9 a 30,94 EUR (-14,32 %) v roce 2022 při P/S 0,75.

SHRNUTÍ DOPORUČENÍ SPRÁVNÍ RADY FONDU

DISCLAIMER: Informace a investiční doporučení byly vypracovány společností STARTEEPO Invest, investiční fond
s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Praha, Ostrovní 126/30 („Společnost“) ve spolupráci s
analytickým týmem poradenské společnosti STARTEEPO s.r.o. Společnost podléhá regulaci a dohledu České
národní banky. Společnost čerpá informace z důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace
nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost. Pokud jsou v investičním doporučení
uvedeny informace, které se vztahují k budoucím událostem, jsou založeny na předpokladech a výpočtech
společnosti nebo důvěryhodných zdrojů. Skutečnosti, které v budoucnu nastanou, se mohou od uvedených
informací významně lišit. Informace mohou být zjednodušeny, neboť mají sloužit výhradně k vytvoření obecné
a základní představy o dané otázce či tématu. Investiční doporučení představuje názor společnosti nebo osoby
v něm uvedené ke dni zveřejnění a může být změněno bez předchozího upozornění. Interval budoucích změn
investičního doporučení není možné předem stanovit. Investoři jsou povinni se o výhodnosti obchodů a investic
do jakýchkoli finančních nástrojů rozhodovat samostatně, a to na základě náležitého zvážení ceny, případného
rizika a vlastní právní, daňové a finanční situace. Pokud se v investičním doporučení hovoří
o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích,
e jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně
investovaných prostředků ani výše zisku není zaručena. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona,
majitelem autorských práv je společnost. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění informací
třetími osobami.

TOP PEERS P/S P/B P/E Est. P/E D/E ROE
Mcap

(mld. USD)
Revenues CAGR 

2018 – 2021
Div. Yield

Shenzhen Desay Battery 
Technology

0,47 4,15 18,16 18,02 0,63 0,25 1,22 17,68 % 0,61 %

Hitachi Chemical 
Storage Battery

0,85 2,72 34,50 N/A 0,48 0,08 0,14 N/A 0,24 %

Voltabox 1,27 0,63 N/A N/A 0,13 -0,06 0,10 28,61 % 0,53 %

Aumann 0,82 1,12 17,56 N/A 0,11 0,07 0,25 -6,51 % 1,34 %

E Schnapp and Co 
Works

0,28 0,81 N/A N/A 0,98 -0,22 0,04 N/A 4,17 %

GS Yuasa 0,48 1,10 13,58 14,59 0,42 0,08 1,78 2,73 % 2,12 %

Median 0,65 1,11 17,86 16,31 0,45 0,07 0,20 10,20 % 0,97 %

Akasol 5,58 2,20 N/A N/A 0,05 -0,01 0,24 126,28 % 0,00 %

AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ ANALYTIKŮ

Globální názor analytiků na následujících 52 týdnů dle agentury Reuters:

Cílová cena 41,94 EUR (+15,92 %)

Struktura doporučení
5 - Strong buy (1), Buy (4)
3 - Hold (3)
0 - Sell (0), Strong Sell (0)

Pro potřeby Peer Group analýzy byli vybráni
podobní dodavatelé bateriových systémů jako
Shenzhen Desay Battery Technology a Hitachi
Chemical Storage Battery. Také evropští
producenti Voltabox a Aumann. V rámci
diverzifikace zkoumané konkurence byly do
skupiny zařazeny i izraelská E Schnapp and Co
Works a japonská GS Yuasa.

Závěr Peer Group analýzy a doporučení
správní rady:
Akasol AG v roce 2018 vykázal ztrátové finanční
období a nemá tedy dostupný ukazatel PE. Akcie je
také oproti svým peers dražší z pohledu optiky P/S
a P/B. Společnost však nabízí značný růstový
potenciál, což dokazuje růst tržeb pro období
2018 - 2021 CAGR 126 %. Tyto skutečnosti jsme
zohlednili v citlivostní analýze. Z pohledu Peer
Group analýzy tak doporučujeme zařadit titul
do portfolia.

Naše doporučení na společnost AKASOL AG zní BUY s roční cílovou cenou
36,60 EUR a 3Y cílovou cenou 74,26 EUR. Aktuálně je společnost
obchodovaná s přibližně 16% diskontem vůči cílovým cenám analytiků. V
dlouhodobém horizontu pak nabízí velký růstový potenciál na dynamickém
trhu elektromobility.

S přihlédnutím k vlastnostem společnosti a jejímu obchodnímu modelu
doporučujeme firmu zařadit do portfolia s cílovou váhou 1 – 3 %.
Spekulativně pak lze očekávat možného zájemce o převzetí či pozitivní
vývoj směrem k podpoře Evropské unie k domácím výrobcům
elektrobaterií. To by krátkodobě až střednědobě mohlo cenu akcií podpořit.

Pro nákupy do portfolia doporučujeme vyčkávat na příhodné tržní výkyvy,
a v případě krátkodobých poklesů ceny akcie akumulovat. Pro tyto účely
doporučujeme držet vyšší podíl hotovosti v portfoliu.

Poslední změny investičních doporučení:

26. listopadu 2019 – Citigroup snižuje cílovou cenou na 43 EUR z 59 EUR;
doporučení ponecháno na Kupovat.
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