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Parametry akcji
Zapraszamy do zapoznania się z oferta nabycia akcji spółek, które należą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej:
Huta Stalowa Wola S.A. oraz PIT RADWAR S.A.
Produkt:

Akcje niepubliczne dwóch największych spółek w PGZ S.A.

Właściciel pakietu:

Klient Domu Maklerskiego Q Securities S.A.

Spółki:

PIT RADWAR S.A. oraz Huta Stalowa Wola S.A.

Wielkość pakietu:

▪ 450. 000 akcji PIT RADWAR S.A.
▪ 350.000 akcji Huta Stalowa Wola S.A.

Cena nabycia:

▪ 39,00 zł za akcję PIT RADWAR S.A.
▪ 43,00 zł za akcję Huta Stalowa Wola S.A.

Próg wejścia:

100 tys. EUR / oferta tylko do inwestorów kwalifikowanych

Dywidenda*

Regularnie wypłacana, rosnąca nominalnie w ostatnich 5 latach

Wypłata dywidendy*:

Corocznie

* Na podstawie danych historycznych, dywidenda wypłacana w poprzednich latach nie gwarantuje jej wypłaty w przyszłości;
W Spółce obowiązuje „Polityka dywidendowa w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.”, która zakłada, że minimalna dywidenda dla akcjonariuszy Spółki będzie wynosiła co do zasady nie
mniej niż 30% zysku netto Spółki. Niemniej jednak ww. polityka zakłada również indywidualne i obiektywne podejście do sytuacji Spółki oraz w uzasadnionym przypadku przewiduje
odstąpienie od wypłaty dywidendy.

Korzyści inwestycyjne
1

Inwestycja w akcje największych i najbardziej rozwojowych spółek w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.

2

Spółki reprezentują stabilną i rozwojową branżę w Polsce (potencjał rozwoju rynku w najbliższych latach)

3

Spółki te obsługują rynek polski i prowadzą ekspansje na rynki zagraniczne

4

Dominująca pozycja na rynku zbrojeniowym w Polsce

5

Program Modernizacji Wojska Polskiego na lata 2021 - 2035 roku zakłada inwestycję na kwotę ok 524 mld
złotych – obie spółki będą beneficjentami tego programu

6

Spółki dywidendowe - regularnie wypłacana dywidenda *

* Na podstawie danych historycznych, dywidenda wypłacana w poprzednich latach nie gwarantuje jej wypłaty w przyszłości;
W Spółce obowiązuje „Polityka dywidendowa w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.”, która zakłada, że minimalna dywidenda dla akcjonariuszy Spółki będzie wynosiła co do zasady nie
mniej niż 30% zysku netto Spółki. Niemniej jednak ww. polityka zakłada również indywidualne i obiektywne podejście do sytuacji Spółki oraz w uzasadnionym przypadku przewiduje
odstąpienie od wypłaty dywidendy.

Opis branży – Polska i Świat
Rynek zbrojeniowy w Polsce i na świecie
▪

Szacuje się, że światowe wydatki wojskowe w 2020 roku wyniosły 1,981 mld
dolarów (najwyższy poziom co najmniej od 1988 r. )

▪

Wydatki na obronność w Polsce w latach 1990-2021*
60
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W 2020 roku wydatki Polski w obronność wyniosły ok. 13,7 mld dolarów, co
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sprawiło, że Polska znalazła na dziewiętnastym miejscu pod względem
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wydatków na wojsko w 2020 roku,
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▪

Wydatki na armię jako udział w globalnym produkcie krajowym brutto (PKB) –

2,1% 2,5%
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wzrosły o 0,2% w 2020 r. do 2,4%.
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▪

Polskie wydatki stanowiły 39% wojskowego budżetu w Europie Środkowej.
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▪

Wydatki Polski były o 8,7% wyższe niż w 2019 r. i o 60% wyższe niż w 2011
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roku.
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▪

Zgodnie ze Strategią Bezpieczeństwa Narodowego 2020 Polska zobowiązała
się do zwiększenia budżetu na wojsko z poziomu 2,2% PKB w 2020 roku do
2,5% w 2024 roku.

▪

Warto zwrócić uwagę na Plan Modernizacji Technicznej Polskich Sił

Zbrojnych realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, który zakłada
budżet ok. 524 mld złotych na program realizowany do 2035 roku
Źródło: SIPRI

4,0%

0

0,0%
1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Plan Modernizacji Technicznej (lata 2021 – 2035)
Zgodnie z Planem Modernizacji Technicznej w latach 2021 – 2035 do wojska trafi sprzęt i uzbrojenie o wartości

524 mld złotych.
Armia ma zamiar kontynuować zakupy HAUBIC KRAB i MOŹDZIERZY SAMOBIEŻNYCH RAK.
W Planie Modernizacji Technicznej nie zabrakło również Nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty kryptonim

BORSUK.

Huta Stalowa Wola S.A. aktywnie uczestniczy w kilku programach operacyjnych, ujętych w Planie Modernizacji
Technicznej

▪ REGINA, RAK w ramach Programu Operacyjnego Modernizacja Wojsk Rakietowych i Artylerii,
▪ BORSUK w ramach Programu Operacyjnego Modernizacja Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych,
▪ Zdalnie Sterowany System Wieżowy ZSSW w ramach Programu Operacyjnego KTO ROSOMAK,

▪ WISŁA i NOTEĆ w ramach Programu Operacyjnego Obrona Powietrzna.

Źródło: https://www.hsw.pl/wp-content/uploads/2021/09/MEMORANDUM-INFORMACYJNE-poprawione-2.pdf

Informacje o spółkach
▪

PGZ to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie.

▪

PGZ jest producentem rozwiązań dla Sił Zbrojnych RP i formacji sojuszniczych oraz głównym partnerem przemysłowym Planu
Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej

▪

PGZ jest grupą kapitałową, która skupia czołowe dla polskiego przemysłu obronnego zakłady przemysłowe.

HSW S.A. oraz PIT-RADWAR S.A. to dwie największe spółki z ogromnym potencjałem, które realizują największe kontrakty Polskiej Grupy Zbrojeniowej

PIT RADWAR S.A.
Przedmiot działalności:

Domena C4ISR

HUTA STALOWA WOLA S.A.
Przedmiot działalności:

Domena lądowa

Adres:

ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8,

(elektroniki, informatyki i cybertechnologii)
Adres:

ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

37-450 Stalowa Wola

Strona www:

https://www.pitradwar.com/

Strona www:

https://www.hsw.pl/

KRS:

0000297470

KRS:

0000004324

Sprawozdanie finansowe:

https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df

Sprawozdanie finansowe:

https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df

Źródło: https://grupapgz.pl/; https://www.hsw.pl/wp-content/uploads/2021/09/MEMORANDUM-INFORMACYJNE-poprawione-2.pdf

Informacje o spółkach – Huta Stalowa Wola S.A.
Huta Stalowa Wola S.A. to nowoczesne przedsiębiorstwo, w wieloletnią historią.
Producent sprzętu wojskowego sektora obronnego, dostarczający Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej sprzęt najwyższej klasy.
Działalność Spółki koncentruje się na rozwoju i wytwarzaniu sprzętu dla wojsk rakietowych i artylerii, wojsk zmechanizowanych oraz inżynieryjnych
W ofercie Huta Stalowa Wola S.A. znajdują się m. im.:
▪

Polska armatohaubica samobieżna kalibru 155 mm – KRAB

▪

Moździerz samobieżny 120 mm – RAK

▪

Pływający bojowy wóz piechoty – BORSUK
(przewidywanie zlecenie na ok. 20 mld PLN)

▪

Wyrzutnia rakiet WR40 – LANGUSTA

▪

Wieża bezzałogowa – ZSSW 30

Huta Stalowa Wola S.A. jest spółką dominującą w Grupie Kapitałowej
HSW, w skład której wchodzą:

HSW Wodociągi sp.
z o.o.

JELCZ
sp. z o.o.

AUTOSAN
sp. z o.o.

Spółka posiada również własną lufownię, jedną z największych
i najnowocześniejszych w EUROPIE.
Kontrakty w trakcie realizacji około 7 miliardów złotych:

Kontrakty w najbliższej przyszłości ok. 30 miliardów złotych

968 000 000,00 zł

▪

kontrakt - moździerz RAK

▪

kontrakt - armatohaubica KRAB

▪

umowa Jelcz - 910 samochodów

674 000 000,00 zł

umowa Jelcz - 500 samochodów JELCZ

440 000 000,00 zł

▪

▪

4 600 000 000,00 zł

kontynuacja RAK, KRAB, JELCZ i kontrakt na BORSUK (około 20
miliardów)

▪

współpraca z amerykańskim RAYTHEON w ramach realizacji
programu WISŁA

Wybrane dane finansowe – Huta Stalowa Wola S.A.
Wskaźniki

Opis

1/2
2018 r.

Wykonanie
2019 r.*

2020 r.

Podstawowe wielkości bilansowe (tys. zł)
Aktywa netto (księgowa wartość jednostki)

kapitał własny

349 695,5

437 114,9

512 327,4

Kapitał stały

Kapitał własny + rezerwy i zobowiązania długoterminowe

509 862,9

625 190,9

644 367,1

Kapitał pracujący

Kapitał stały - aktywa trwałe

171 410,5

261 759,1

303 299,9

Statyczne wskaźniki płynności finansowej
Wskaźnik płynności III stopnia

aktywa obrotowe /zobowiązania bieżące

1,1

1,2

1,2

Wskaźnik płynności II stopnia

płynne aktywa obrotowe /zobowiązania bieżące

0,8

0,8

0,8

Wskaźnik płynności I stopnia

inwestycje krótkoterminowe /zobowiązania bieżące

0,5

0,6

0,5

149

203

205

39

42

10

28

43

35

Wskaźniki rotacji
Cykl rotacji zapasów w dniach
Cykl rotacji należności w dniach
Cykl rotacji zobowiązań w dniach

zapasy ogółem (stan średni)*l. dni/ koszty działalności
operacyjnej
należności z tytułu dostaw i usług (stan średni)*l. dni/
przychody ze sprzedaży
zobowiązania z tytułu dostaw i usług (stan średni)*l. dni/ koszty
działalności operacyjnej - amortyzacja

EBIT, EBITDA (tys. zł)
EBIT

Zysk z działalności operacyjnej

63 679,8

99 460,6

138 618,8

EBITDA

EBIT + Amortyzacja

86 865,4

126 690,5

161 842,3

* dane porównywalne

Wybrane dane finansowe – Huta Stalowa Wola S.A.

2/2
2018 r.

Wykonanie
2019 r.*

2020 r.

82,30%

78,60%

73,70%

17,70%

21,40%

26,30%

kapitał własny / aktywa trwałe

103,30%

120,30%

150,20%

zobowiązania bieżące / aktywa obrotowe

89,60%

84,40%

81,10%

Wskaźnik "złotej" reguły bilansowej

kapitał stały / aktywa trwałe

150,60%

172,00%

188,90%

Trwałość struktury finansowania

kapitał stały / pasywa ogółem

25,70%

30,70%

33,10%

Wskaźnik unieruchomienia środków

aktywa trwałe / aktywa ogółem

17,10%

17,80%

17,50%

Rentowność obrotu netto

zysk netto / przychody ogółem

2,50%

6,70%

8,30%

Rentowność majątku (ROA)

zysk netto / majątek ( aktywa ) ogółem

1,30%

3,30%

5,10%

Rentowność kapitału ogółem

(zysk netto+ odsetki x (1 - t) ) /kapitał (pasywa) ogółem

1,40%

3,40%

5,10%

Rentowność kapitału własnego (ROE)

zysk netto / kapitał własny

7,10%

15,30%

19,20%

Dźwignia finansowa

rentowność kapitału własnego - rentowność kapitału ogółem

5,80%

11,80%

14,10%

Wskaźniki

Opis

Wskaźniki wspomagania finansowego (wypłacalności) i struktury kapitałowo-majątkowej
Wskaźnik zadłużenia ogólnego

zobowiązania ogółem / aktywa ogółem

Wskaźnik sfinansowania majątku kapitałem własnym kapitał własny / aktywa ogółem
Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym
(wskaźnik zaangażowania kapitału własnego )
Samofinansowanie majątku obrotowego
(wskaźnik zastosowania kapitału obcego)

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki efektywności wykorzystania zasobów

Obrotowość (produktywność) aktywów ogółem

przychody ze sprzedaży /aktywa ogółem ( stan średni )

0,6

0,5

0,5

Obrotowość (produktywność) aktywów trwałych

przychody ze sprzedaży /aktywa trwałe (stan średni )

3,3

2,9

3

* dane porównywalne

Informacje o spółkach – PIT-RADWAR S.A.
PIT-RADWAR S.A. jest jednym z kluczowych dostawców urządzeń z zakresu elektroniki profesjonalnej dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.
Spółka jest jednym z najważniejszych podmiotów w projektach WISŁA oraz NAREW.
Główne obszary działalności:

Spółka posiada ok. 200 interesujących

▪

Radiolokacyjne systemy rozpoznawania,

nieruchomości na terenie całego kraju:

▪

Stacjonarne i mobilne systemu wspomagania dowodzenia i kierowania ogniem,

▪

▪

Środki ogniowe (armaty morskie i przeciwlotnicze, baterie rakietowe, broń laserowa, drony),

ok. 800 mln zł, która sukcesywnie

▪

Projekty badawczo-rozwojowe (m.in. systemu monitorujące funkcje życiowe),

podlega

▪

Zespoły i podzespoły elektroniczne

deweloperom – co generuje dodatkowe

▪

Usługi laboratoryjne

ZYSKI dla firmy
▪

Kontrakty i współpraca

Własność działki w Warszawie wartej

Spółka

podziałowi

jest

w

i

sprzedaży

poosiadaniu

drugiej

działki, która znajduje się w Kobyłce

▪

współpraca z amerykańskim RAYTHEON w ramach realizacji programu WISŁA

▪

Współpraca zagraniczna AGS COP

▪

2015 kontrakt na Zestawy Bardzo Krótkiego Zasięgu POPRAD

▪

2018 umowa na radary TRS-15M ODRA

> 0,5 mld zł

▪

2019 kontrakt na Stacje Radiolokacyjne BYSTRA

0,64 mld zł

▪

2020 umowa na Integratory Krótkiego Zasięgu IKZ-P

▪

2022 umowa na 112 lamp mikrofalowych do sprzętu uzbrojenia i elektroniki

koło Warszawy i tam przenoszona jest

fabryka.
1,1 mld zł

0,2 mld z

Wybrane dane finansowe – PIT-RADWAR S.A.
Wskaźniki

1/2
Wykonanie
2019 r.
2020 r.

Opis

Podstawowe wielkości bilansowe (tys. zł)
Aktywa netto (księgowa wartość jednostki)

kapitał własny

488 050

542 946

Kapitał stały

Kapitał własny + rezerwy i zobowiązania długoterminowe

729 471

800 130

Kapitał pracujący

Kapitał stały - aktywa trwałe

256 816

289 840

Statyczne wskaźniki płynności finansowej
Wskaźnik płynności III stopnia

aktywa obrotowe /zobowiązania bieżące

1,4

1,3

Wskaźnik płynności II stopnia

płynne aktywa obrotowe /zobowiązania bieżące

1,2

1,1

Wskaźnik płynności I stopnia

inwestycje krótkoterminowe /zobowiązania bieżące

0,3

0,4

77

98

28

36

44

48

Wskaźniki rotacji
Cykl rotacji zapasów w dniach
Cykl rotacji należności w dniach
Cykl rotacji zobowiązań w dniach

zapasy ogółem ( stan średni ) x 360 średni / koszty działalności
operacyjnej
należności z tytułu dostaw i usług (stan średni ) x 360 /przychody ze
sprzedaży
zobowiązania z tytułu dostaw i usług (stan średni ) x 360 /(koszty
działalności operacyjnej - amortyzacja)

EBIT, EBITDA (tys. zł)
EBIT

Zysk z działalności operacyjnej

38 362,4

80 558,5

EBITDA

EBIT + Amortyzacja

72 070,8

126 710,4

Wybrane dane finansowe – PIT-RADWAR S.A.
Wskaźniki

2/2
Wykonanie
2019 r.
2020 r.

Opis

Wskaźniki wspomagania finansowego (wypłacalności) i struktury kapitałowo-majątkowej
Wskaźnik zadłużenia ogólnego
Wskaźnik sfinansowania majątku kapitałem
własnym
Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym
(wskaźnik zaangażowania kapitału własnego )

Samofinansowanie majątku obrotowego
(wskaźnik zastosowania kapitału obcego)

zobowiązania ogółem / aktywa ogółem
kapitał własny / aktywa ogółem
kapitał własny / aktywa trwałe
zobowiązania bieżące / aktywa obrotowe

63,20%

67,00%

36,80%

33,00%

105,70%

106,80%

70,60%

74,40%

Wskaźnik "złotej" reguły bilansowej

kapitał stały / aktywa trwałe

154,30%

156,80%

Trwałość struktury finansowania

kapitał stały / pasywa ogółem

53,70%

48,40%

Wskaźnik unieruchomienia środków

aktywa trwałe / aktywa ogółem

34,80%

30,90%

Rentowność obrotu netto

zysk netto / przychody ogółem

5,50%

8,20%

Rentowność majątku (ROA)

zysk netto / majątek ( aktywa ) ogółem

2,60%

3,90%

Rentowność kapitału ogółem

(zysk netto+ odsetki x (1 - t) ) /kapitał (pasywa) ogółem

3,10%

4,20%

Rentowność kapitału własnego (ROE)

zysk netto / kapitał własny

7,20%

11,90%

0,5

0,5

1,4

1,5

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki efektywności wykorzystania zasobów
Obrotowość (produktywność) aktywów ogółem

przychody ze sprzedaży /aktywa ogółem ( stan średni )

Obrotowość (produktywność) aktywów trwałych przychody ze sprzedaży /aktywa trwałe (stan średni )

Informacje o spółkach – akcjonariat
Struktura własnościowa
Klient Q Securities S.A.;
0,98%

Pozostali; 10,90%

Klient Q Securities S.A.;
0,62%
Pozostali; 7,57%

PGE Obrót S.A.;
1,02%

Polski Holding Obronny
Sp. z o.o.;
2,73%

Skarb Państwa;
6,78%

Polska Grupa
Zbrojeniowa
S.A.; 85,39%

PIT RADWAR S.A.

PGNiG S.A.; 0,77%

Polska Grupa
Zbrojeniowa
S.A.; 83,24%

HUTA STALOWA WOLA S.A.

Nota prawna
Przedstawione informacje stanowią wyłącznie materiał informacyjny o charakterze marketingowym dotyczący planowanej oferty wtórnej sprzedaży akcji Huta Stalowa Wola S.A. oraz PIT
RADWAR S.A. należących do Klienta Q Securities S.A. („Akcje”) i nie stanowi on oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, w tym oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy, jak również nie może
być traktowany jako rekomendacja podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Informacje nie stanowią również zaproszenia do udziału w ofercie Akcji. Przekazując niniejszy dokument Q
Securities S.A. nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego. Akcje będą sprzedawane wyłącznie wybranym inwestorom („Inwestorzy”) w trybie oferty publicznej („Oferta Publiczna”)
prowadzonej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która to Oferta Publiczna zostanie skierowana wyłącznie do: (i) inwestorów kwalifikowanych i/lub (ii) inwestorów, którzy
nabędą Akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora obliczonej według ceny nabycia na dzień jej ustalenia bez obowiązku sporządzenia, zatwierdzenia przez Komisję
Nadzoru Finansowego oraz udostępnienia prospektu, zgodnie z odpowiednio art. 1 ust. 4 lit. a) i/lub d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14
czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz
uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), oraz bez obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego
ani żadnego innego dokumentu informacyjnego, określonego w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy materiał kierowany jest wyłącznie do (i) inwestorów kwalifikowanych i/lub (ii) inwestorów, którzy nabędą Akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora.
Materiał powstał wyłącznie w celach informacyjnych z założeniem, że jego odbiorca wykorzysta go również wyłącznie w celach informacyjnych. Przedstawione informacje nie stanowią
części żadnego innego dokumentu, w tym w szczególności dokumentu ofertowego, nie stanowi jakiejkolwiek części dokumentacji dotyczącej wtórnej sprzedaży Akcji i nie powinien

stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących Akcji.
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