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Za posledních 5 let vzrostly tržby divize/firmy Voltabox AG o CAGR 39,4 %. V roce
2017 to bylo o 88,2 % na 27,3 mio. EUR. Pro období 2018 – 2020 se očekává růst
tržeb CAGR 96,6 %. EBITDA vzrostla v roce 2017 o 240,9 % na 3 mio. EUR při
EBITDA marži 11 % a EBIT marži 2,1 %. EBITDA poroste v období 2018 – 2020
růstem CAGR 135,27 %. Společnost pak očekává pro následující období roční
investice do R&D ve výši 5,2 mio. EUR. Ukazatel EPS dosáhl za rok 2017 úrovně
0,86 EUR. Letos by měl dosáhnout 0,26 EUR. V roce 2019 0,75 EUR a v roce 2020
1,15 EUR. Společnost je v expanzivní fázi svého vývoje, a proto se růst EPS
neočekává tak vysoký jako v případě tržeb či EBITDA. Toto je následně zohledněno
v citlivostní analýze.

Závěr finanční analýzy a doporučení správní rady:
Voltabox AG má po uskutečněném IPO velice silnou finanční pozici. Ta vychází
z equity ratio na úrovni 90,8 %, nulového dluhu i z volné hotovosti ve výši
102,7 mio. EUR ke konci roku 2017. Společnost má tak dostatek finančních
prostředků pro budoucí expanzi. Pozitivní je také fakt, že tento růst může být
akcelerován dluhem, který je v současné době nulový. Firma by tak díky rostoucímu
provoznímu zisku byla schopná i dluhového financování. Z pohledu finanční analýzy
jsou tak současné plány Voltabox AG na expanzi uskutečnitelné. Z pohledu finanční
analýzy tak doporučujeme společnost zařadit do portfolia.

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Voltabox AG je společnost působící v odvětví elektromobility se sídlem
v německém městě Delbrück a dalším závodem v Austinu v Texasu.
V německém městě Cáchy se pak nachází výzkumné středisko
společnosti. Dnes firma zaměstnává zhruba 100 zaměstnanců.
Voltabox AG vznikla v roce 2011 původně jako divize mateřské
společnosti paragon GmbH & Co. KGaA. V roce 2014 proběhl spin-off
této divize do Voltabox AG a následné IPO společnosti v roce 2017.
Mezi zákazníky firmy dnes patří přední němečtí výrobci jako výrobce
automobilů BMW, výrobce brzdových systémů Knorr-Bremse
či výrobce průmyslových robotů KUKA.

Společnost aktuálně provozuje tři divize. Divize Voltapower vyrábí
pokročilé bateriové systémy pro průmyslové využití. Jedná
se především o vysokozdvižné vozíky, těžební vozidla, trolejbusy
a samořídící dopravní systémy. Tato divize aktuálně představuje 97 %
tržeb společnosti. Druhá divize Voltaforce vyvíjí a vyrábí lithium-
iontové baterie pro prémiové segmenty jako jsou startovací baterie pro
silniční motocykly a sportovní automobily. Tato divize vznikla poměrně
nedávno a generuje prozatím pouze 3 % tržeb. Třetí divize
Voltamotion, která sídlí také v německé spolkové zemi Nordrhein-
Westfalen, ale ve městě Cáchy a pracuje na elektrických pohonných
systémech. Tato divize by měla začít generovat tržby
do konce roku 2018.

Vedení společnosti dnes vidí největší příležitosti v segmentu
zemědělství, stavebních vozidel a vozidel městské hromadné dopravy,
ve kterých operuje hlavní divize Voltapower. Plány na expanzi firmy
však zahrnují i dnes prozatím prémiové a málo rozšířené segmenty
elektrických motorek a automobilů. V plánu je také otevření nového
závodu v Číně ve městě Kchun-šan.

Zhruba 60 % společnosti nyní ovládá její zakladatel a předseda dozorčí
rady Klaus Dieter Frers. Tento vystudovaný strojní inženýr se pohybuje
v automotive průmyslu již více než 30 let a kromě Voltabox AG založil
i společnost paragon GmbH & Co. KGaA., ve které aktuálně drží
50% podíl. Dalšími akcionáři Voltabox AG jsou nadnárodní investiční
fondy v čele s Norges Bank, Union Investment, Bellevue AM,
Deutsche AM či UBS.

Úspěšné IPO a dravá akviziční politika
Voltabox AG vstoupila na německou XETRA 13. října 2017. Emisní
cena akcie byla během IPO stanovena na 24 EUR, tj. na horní hranici
upisovacího pásma 20 – 24 EUR, a to s více než desetinásobným
přeupsáním. Zájem o akcie byl více než obrovský, což potvrdil i IPO
efekt, na základě kterého se akcie obchodovaly i za 32 EUR.
Společnost získala díky IPO zhruba 152 mio. EUR výměnou
za 40% podíl nově vydaných akcií. Získané prostředky budou využity
k získání podílu na nových růstových trzích, čehož chce Voltabox AG
dosáhnout především akvizicemi. Nový kapitál by měl také podpořit
výzkum a vývoj společnosti.

Doposud společnost provedla akvizici Concurrent Design Inc, díky
čemuž rozšířila své působení do USA. Další z akvizic společnosti je pak
nedávno oznámené převzetí společnosti Navitas Systems se sídlem
ve Woodridge v USA. Ta patří mezi přední americké výrobce baterií
a spolupracuje např. s Manz AG, Tesla Inc., Samsung či DuPont. Svá
řešení pak dodává do mnoha firem z žebříčku Fortune 500. Voltabox
za 100 % akcií společnosti zaplatí zhruba 43 mio. USD (37 mio. EUR)
a očekává díky této akvizici rozšíření výrobních kapacit, širší
produktové portfolio i nový okruh zákazníků. Voltabox AG také
nedávno uzavřela strategické partnerství s Triathlon Batterien GMBH.

Evropa závislá na Číně a Jižní Koreji je příležitostí
Evropská komise nedávno upozornila na nedostatek výrobních kapacit
baterií pro automobilový průmysl v Evropě. Evropští výrobci jsou dle
slov eurokomisaře pro energetiku Maroše Ševčoviče příliš závislí
na dodávkách z Číny a z Jižní Koreji. Je tedy velice reálné,
že by EU přistoupila k možným investičním pobídkám či jiné podpoře
evropských výrobců. Včetně zavedení cel na zahraniční výrobce.
Voltabox AG je dnes jedním z mála zavedených hráčů, který
se na tento segment zaměřuje. Lze tak očekávat zvýšený zájem o její
výrobu nebo zájem případných zájemců o převzetí, a to především
z řad současných odběratelů mezi které patří např. BMW.

Závěr zkoumání struktury firmy a doporučení správní rady:
Voltabox AG nabízí příležitost růstu v rámci dynamického segmentu
elektromobility. Jedná se o mladou rostoucí firmu, která může těžit
z převyšující globální poptávky po svých produktech. Jedná se navíc
o jednoho z mála evropských výrobců. Společnost z pohledu tržních
příležitostí tak doporučujeme zařadit do portfolia.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Označení VBX.DE (Reuters); VBX:GR (Bloomberg)

Měna / trh EUR / XETRA

Aktuální cena 21,32

Tržní kapitalizace 337,39 mio. EUR (small cap)

Beta 0,91

Dividendový výnos 0,00 %

PE / Est. PE 34,81 / 30,49

Tržby dle segmentu

46 % Intralogistika (skladová manipulační technika)
31 % Těžební sektor
17 % Startovací baterie
4 % Zemědělství a stavebnictví
2 % Trolejbusy

Tržby geograficky
87 % Německo
3 % Zbytek světa

1Y (IPO 13/10/2017)
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PEER GROUP ANALÝZA

CITLIVOSTNÍ ANALÝZA

aktuální cena 21,32

MAX. UPSIDE +53,61 %

MAX. DOWNSIDE -32,92 %

Citlivostní analýza akcie je postavena na poměrových ukazatelích
EV/REVENUES, EV/EBITDA, PS, PB a PE. 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 23,83 EUR
(+11,77 %) na konci roku 2018. Dále 27,80 EUR (+30,39 %) v roce 2019
a 32,75 EUR (+53,61 %) v roce 2020. Aktuální hodnota NTM P/S činí 2,86
a očekáváme jeho mírný pokles k mediánu Peers na úroveň 2,5 bodu.

V rámci opatrného scénáře, který počítá s diskontovanými revenues
na úrovni 90 %, předpokládáme cenu v roce 2018 na úrovni 21,45 EUR
(+0,61 %), v roce 2019 na úrovni 25,02 EUR (+17,35 %) a v roce 2020
cenu 29,48 EUR (+38,27 %).

V případě krizového scénáře předpokládáme propad revenues na úroveň
60 % očekávaných hodnot a u ceny akcií propad až o -32,92 % na cenu
14,30 EUR.

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, Rybná 14 („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 - 2020
Div. Yield

Albemarle Corp. 3,24 2,29 18,95 16,43 0,50 0,034 10,33 7,78% 1,44%

FMC Corp. 3,09 3,00 27,00 13,58 1,19 0,092 11,93 22,16% 0,74%

Manz AG 0,69 1,56 - 37,26 0,26 -0,029 0,32 12,57% 0,00%

Tesla Motors 2,56 10,03 - - 2,43 -0,163 50,46 41,90% 0,00%

Panasonic 0,43 1,66 14,19 12,23 0,73 0,021 31,70 4,29% 2,09%

Aumann AG 2,40 5,22 33,29 18,66 0,15 0,026 1,06 26,99% 0,34%

Median 2,56 2,29 27,00 17,55 0,50 0,021 10,33 22,16% 0,34%

Voltabox AG 2,86 2,19 34,81 30,49 0,00 0,003 0,39 96,64% 0,00%

AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ ANALYTIKŮ

Globální názor analytiků na následujících 52 týdnů dle agentury Reuters:

Cílová cena 32,33 EUR (+51,64 %)

Struktura doporučení
03 - Strong buy (1), Buy (2)
00 - Hold (0)
00 - Sell (0), Strong Sell (0)

Pro potřeby Peer Group analýzy byly vybráni
subdodavatelé pro automotive průmysl jako Manz
AG (výrobce baterií, elektronických kompentů
a solárních panelů) a Aumann AG (dodavatel
řešení pro výrobu elektromotorů). Také největší
světoví producenti lithia Albermarle Corp.
a FMC Corp, a dále Panasonic a Tesla Inc.

Závěr Peer Group analýzy a doporučení
správní rady:
Voltabox AG je oproti svým Peers relativně dražší
akcií. Společnost však nabízí značný růstový
potenciál, což dokazuje růst tržeb pro období
2018 - 2020 CAGR 96,64 %. Tyto skutečnosti jsme
zohlednili v citlivostní analýze. Z pohledu Peer
Group analýzy tak doporučujeme zařadit titul
do portfolia.

Naše doporučení na společnost Voltabox AG zní BUY s roční cílovou cenou
23,83 EUR a 3Y cílovou cenou 32,75 EUR. Aktuálně je společnost
obchodovaná s přibližně 12% diskontem. 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 1,5 – 3,0 %.
Spekulativně pak lze očekávat možného zájemce o převzetí či pozitivní
vývoj směrem k podpoře Evropské unie směrem k domácím výrobcům
elektrobaterií. To by krátkodobě až střednědobě mohlo cenu akcií podpořit
v růstu nad rámec naší cílové ceny.

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.

Voltabox AG je na burze krátce, analytické pokrytí je tedy minimální.

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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