
Prosus NV („Prosus“ nebo „Společnost“) je nizozemská holdingová
společnost držící majetkové podíly v téměř 30 dceřiných společnostech
podnikajících v e-commerce a internetovém byznysu. Majoritním
vlastníkem (74 %) je jihoafrická společnost Naspers, jejíž internetové
aktivity byly vyčleněny v rámci IPO v roce 2019 právě do společnosti
Prosus.

Naspers je jihoafrickou společností s více než stoletou historií.
Klíčovým mezníkem v historii Naspers byla v roce 2001 investice ve
výši 31 mil. USD do čínské společnosti Tencent, jež dnes patří mezi tři
největší technologické společnosti v Číně s tržní kapitalizací
468 mld. USD. Tento počin bývá někdy označován za jednu z vůbec
nejúspěšnějších venture kapitálových investic v celé historii.

Dlouhodobý diskont a důvody k IPO

Naspers je na jihoafrické burze kótováno již od roku 1994. V průběhu
posledních 25 let se, primárně díky investici do Tencent, tržní
kapitalizace Naspers několinásobně zvětšila, a to až na takovou
úroveň, že Naspers v roce 2018 tvořilo 25 % tržní hodnoty indexu
jihoafrické burzy. Mnoho lokálních institucionálních investorů tak bylo
kvůli regulatorním požadavkům nuceno akcie Naspers prodat, což
vedlo k tlaku na cenu. To vedlo k tomu, že tržní kapitalizace Naspers
plně nereflektovala hodnotu jejího podílu v Tencent, natož v ostatních
společnostech v portfoliu. Naspers se tak rozhodlo vyčlenit své
internetové aktivity do samostatné společnosti skrze IPO na
amsterdamské burze s účelem oslovit širší spektrum mezinárodních
investorů a uzavřít tento valuační rozdíl.

Očima jednoduché matematiky je situace následující. Prosus v Tencent
v současnosti drží 31,1% podíl. Jednoduchou trojčlenkou tak
spočítáme, že aktuální hodnota tohoto podílu je přibližně 128 mld.
EUR. Na druhou stranu tržní kapitalizace samotného Prosus je
aktuálně 110 mld. EUR. Bavíme se tak o diskontu cca 18 mld. EUR,
neboli 16,3 %. A to ještě vůbec nezohledňujeme skutečnost, že má
Prosus v portfoliu dalších 29 společností. Trh tak v současnosti
nejenže zcela nezohledňuje podíl v Tencent, ale navíc i přisuzuje
nulovou či zápornou hodnotu ostatním investicím Společnosti. Právě
tato skutečnost vedla Naspers k vyčlenění jeho e-commerce a
internetových aktivit do samostatné kótované společnosti Prosus.

Zlí jazykové však tvrdí, že je zmiňovaný diskont oprávněný a
fundamentálně podložený. Ken Rumph, analytik investiční banky
Jeffries, si klade otázku proč této mezery ve valuaci již dříve v Naspers
nevyužili zahraniční investoři? Odpověď – jedním z důvodů je
nerovnoměrné rozložení sil akcionářů, které zajišťuje kontrolu nad
Naspers, a konsekventně i Prosus, zakladatelům a managementu
Naspers. Analytik Rumph tak tvrdí, že ostatní akcionáři tím pádem ve
společnosti Prosus mají sice ambiciozního trpělivého investora, nikoliv
však společnost, jež maximalizuje hodnotu pro akcionáře.

Široké portfolio firem v perspektivních odvětvích

Podnikání Společnosti, respektive její portfolio, se dělí na dva
segmenty – e-commerce a sociální & internetové platformy – a tvoří
jej 30 společností, jež obsluhují na 1,5 mld. uživatelů v 89 zemích
světa, v 77 z nichž je Prosus tržní jedničkou. E-commerce se dále ještě
dělí na 6 subsegmentů. První je Classifieds, jež zahrnuje investice do
společností poskytujících platformy spojující prodávající a kupující.
Patří sem např. LetGo či OLX. Dále je to oblast Fintech & Payments –
např. PayU. Dále Food delivery, kde je i 22 % podíl v Delivery Hero,
mimojiné majiteli Damejidlo.cz. Dalším je subsegment Ventures, kde
jsou podíly např. v Udemy či Codeacademy, jež poskytují placené
vzdělávací kurzy online. E-commerce uzavírají segmenty Travel
(MakeMyTrip) a Etail (eMag). Druhý segment, social & internet
platforms, zahrnuje zmiňovaný 31 % podíl v Tencent a rovněž 28 %
podíl v mail.ru, obdobě českého Seznamu a mimojiné provozovateli
ruské obdoby Facebooku Vkontakte.

Závěr zkoumání struktury firmy a doporučení správní rady:
PROSUS NV nabízí unikátní příležitost účastnit se investic do rychle
rostoucího odvětví e-commerce a internetového podnikání.
Management Prosus má navíc za sebou veleúspěšný venture
kapitálový investiční trackrecord. Společnost z pohledu tržních
příležitostí tak doporučujeme zařadit do portfolia.
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TRŽBY ČISTÝ ZISK

Vzhledem k zaměření podnikání Společnosti (primárně holdingová společnost držící
podíly v dceřinných společnostech) je účetnictví Společnosti odlišné od „klasické“
výrobní či obchodní firmy. To se odráží i v jejích výsledcích hospodaření (např. tržby
nižší než čistý zisk).

Celkové tržby Společnosti dosáhly za fiskální rok („FY“) 2019 (3/2018 – 3/2019)
2 655 mil. EUR a zaznamenaly silný meziroční růst o 15,3 %. Dle odhadů analytiků
by tržby měly pokračovat v růstu i v příštích letech, a to ve svižném tempu. Analytici
odhadují tržby společnosti na úrovni 6 171 mil. EUR v FY2023. To odpovídá
průměrnému tempu růstu 23,5 % p.a.

Čistý zisk společnosti v FY2019 dosáhl 3 581 mil. EUR. Výrazný meziroční propad je
způsoben prodejem části podílu ve společnosti Tencent v FY2018 ve výši 9 mld. USD,
a tím pádem jednorázově vysokým ziskem v témže roce.

Analytici očekávají růst zisků Společnosti až na úroveň 7 294 mil. EUR neboli
4,48 EUR na akcii (2,2 EUR v FY2019).

Závěr finanční analýzy a doporučení správní rady:
Hospodaření Prosus reflektuje rychle rostoucí trend odvětví e-commerce
a internetového byznysu. Tržby i zisk společnosti každoročně rostou. Velice důležitým
aspektem bude budoucí vývoj hospodaření klíčové investice Společnosti – firmy
Tencent. Z pohledu finanční analýzy doporučujeme titul zahrnout do portfolia.

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ INFORMACE

Označení PRX.AS (Reuters)

Měna / trh EUR / EURONEXT AMSTERDAM

Aktuální cena 66,92 EUR

Tržní kapitalizace 108,84 mld. EUR (large cap)

Beta N/A

Dividendový výnos 0,12 % (odhad 2020)

PE (LTM) / Est. PE (FY2020) 36,83 / 36,29

Tržby dle segmentu N/A

Tržby geograficky (FY2019)

71 % Evropa
16 % Lat. Amerika
8 % Asie
1 % Afrika

Od IPO 11. 9. 2019

FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI

ODHADY ANALYTIKŮ

zdroj dat : Thomson Reuters Eikon
uvedené hodnoty jsou v mil. EUR
Společnost účtuje ve fiskálním roce březen – březen.
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CITLIVOSTNÍ ANALÝZA

MAX. UPSIDE +141 %

MAX. DOWNSIDE -45 %

Citlivostní analýza akcie je postavena na poměrovém ukazateli P/E.
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 74,29 EUR
(+11 %) v roce 2020. Dále 92,03 EUR (+38 %) v roce 2021 a 161 EUR
(+141 %) v roce 2023. Předpokladem je úroveň násobku P/E na úrovni
36x (v současnosti 36x).

V případě krizového scénáře předpokládáme P/E na úrovni 18x (diskont
50 % vůči optimistickému scénáři). V takovém scénáři by se mohla cena
propadnout až na 37,15 EUR v roce 2020 (-45 %) a 80,64 EUR v roce
2023 (+21 %).

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.

PEER P/S P/B P/E
Est. 
P/E

D/E ROE
Mcap 

(mld. USD)
Revenues CAGR 

2018 – 2021
Div. Yield

Naspers Ltd 21.18 3.39 23.51 26.17 - 0.13 74.33 20.42% 0.30

Schibsted ASA 3.47 6.07 100.35 43.01 0.75 0.05 7.20 7.10% 0.74

Adevinta ASA 11.48 4.91 235.04 69.31 0.10 0.00 8.39 14.68% 0.00

Scout24 AG 10.69 5.61 43.30 36.35 0.75 0.13 7.19 11.56% 1.07

Tencent Holdings Ltd 9.18 8.10 38.15 35.13 0.54 0.24 469.75 21.70% 0.26

median 10.69 5.61 43.30 36.35 0.64 0.13 8.39 14.68% 0.30

Prosus NV 42.45 4.25 36.83 36.29 0.12 0.12 121.44 23.40% 0.00

AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ ANALYTIKŮ

Globální názor analytiků na následujících 52 týdnů dle agentury Reuters:

Cílová cena 76,13 EUR (+13,76 %)

Struktura doporučení
5 - Strong buy (2), Buy (3)
2 - Hold (2)
0 - Sell (0), Strong Sell (0)

Vzhledem k typu podnikání Prosus nemá
analýza porovnatelných společností takovou
vypovídající hodnotu jako v případě
klasických společností, kde porovnání s
peers dává smysl. Uvádíme zde však
alespoň ilustrativní peer group analýzu.
Naspers je „mateřskou“ společností Prosus.
Schibsted a Adevinta jsou norské
společnosti, provozující různé marketplace
weby (stránky spojující poptávku a
nabídku). Scout24 je německá společnost
rovněž provozující marketplaces (prodej
ojetých automobilů, nemovitosti, srovnávací
portály). Poslední společností je Tencent,
jež tvoří většinu hodnoty samotného Prosus.

Naše doporučení na společnost Prosus NV zní BUY s roční cílovou cenou
74,29 EUR a 3Y cílovou cenou 122,75 EUR.

Aktuálně je společnost obchodovaná s přibližně 16% diskontem čistě vůči
jejímu podílu v Tencent. Prosus však navíc vlastní či spoluvlastní řadu
dalších společností, což aktuální valuace vůbec nezohledňuje. Věříme, že
trh postupně začne reflektovat tento valuační rozdíl a cena akcie poroste.
Tato hlavní investiční teze je vhodně doplněna i růstovým typem byznysu
Prosus, což pouze posiluje naši investiční motivaci.

Doporučujeme dlouhodobě maximální váhu v portfoliu ve výši 3 - 5 %,
a to v případě 100% zainvestovanosti. 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:

18. prosince 2019 – HSBC startuje pokrytí s cílovou cenou na 67 EUR;
doporučení Hold.

19. Listopadu 2019 – Citigroup snižuje cílovou cenu na 85 EUR z 86,5 EUR;
ponechává doporučení Buy.

18. Října 2019 – Citigroup startuje pokrytí s cílovou cenou 86,5 EUR;
doporučení Buy.

14. Října 2019 – Barclays startuje pokrytí s cílovou cenou 90 EUR; doporučení
Overweight.

26 září 2019 – JP Morgan startuje pokrytí s cílovou cenou 95 EUR; doporučení
Overweight.

23 září 2019 – Morgan Stanley startuje pokrytí s cílovou cenou 92 EUR;
doporučení Overweight.

STARTEEPO Invest
info@starteepo.com
www.starteepo.com
www.newage-fund.com

Conseq Investment Management
fondy@conseq.cz
www.conseq.cz
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Závěr Peer Group analýzy a doporučení správní rady:
I přesto, že je peer group analýza pouze ilustrativní, můžeme z ní vyvodit pár závěrů. Násobek P/E je lehce pod P/E Tencet, což je dle našeho názoru nejbližší a
nejlepší „peer“ Prosus. Očekávaný P/E je rovněž víceméně v úrovni Tencent a mediánu. Prosus má však zároveň největší očekávaný růst tržeb pro příští tři roky
a rovněž nejnižší zadluženost (vyjma Naspers). Z pohledu peer group analýzy tak doporučujeme titul zařadit do portfolia.
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