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IPO
s velkým potenciálem
Burzovní makléři dychtivě očekávali
první obchodní den s akciemi
společnosti Teamviewer. Není divu,
tento výrobce softwaru pro
dálkovou správu počítačů a
videokonferencí patří s objemem
primární emise ve výši 2,2 miliardy
EUR k největšímu německému

20. ročník

technologickému IPO od přelomu
tisíciletí. Naposled se na jaře 2000
začaly na burze obchodovat akcie
výrobce čipů Infineon v objemu
necelých 6 miliard eur. Emisní cena
akcií Teamviewer byla stanovena
na úrovni 26,25 EUR, a tedy o
trochu méně, něž byla horní úroveň
emisního
rozpětí,
které
se
pohybovalo v intervalu od 23,50 do
27,50 EUR. V úvodu obchodování
se titul nejprve dostal nad 26,71
EUR, ovšem následoval pokles a
pod prodejním tlakem cena
sklouzla na úroveň 24,80 EUR. Na
závěr prvního obchodního dne se
akcie Teamviewer kotovaly na
hodnotě 25,30 EUR. Burza tak
ohodnotila společnost na přibližně
5 miliard EUR. Tato akcie rozhodně
není levná. Kromě toho je hightech
společnost silně zadlužená ve výši

754 milionů eur. Na druhé straně
společnost
slibuje
svým
akcionářům obrovský růst. Podle
burzovního prospektu se pro tento
rok očekává zvýšení prodeje až o
39 procent tedy až o 320 mil. EUR.
Kromě
toho
je
společnost
mimořádně výnosná. S ohledem na
dobré růstové perspektivy a
vysokou ziskovost by tato akcie
(navzdory
vysokému
ocenění)
mohla nastoupit růstový trend.
Teamviewer Discount
ISIN/WKN

DE000DF5EPR2/DF5EPR

Produkt typ

Discount-certifikát

Emitent

DZ Bank

Doba trvání

20. prosinec 2019

Cap (odstup)

25 EUR (3,4 %)

Max. výnos (p.a.)
Nák./Prod (spread)

4,7% (19,2%p.a.)
23,76/23,88 EUR (0,5%)
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Cenný
papírAktuell
(ISIN ·DE000DF5EPR2)
práva k časopisu ZERTIFIKATEJOURNAL
vykonává vydavatel. Jakékoliv užití časopisu nebo
nabízí v prosinci maximální výnos
jeho části, zejména šíření jejich rozmnoženin,
přepracování, přetisk, překlad, zařazení do jiného
4,7 procenta nebo 19,2 procenta
díla, ať již v tištěné nebo elektronické podobě, je
p.a., pokud se Teamviewer akcie
bez souhlasu vydavatele zakázáno.
bude obchodovat alespoň na
Rizikové
upozornění:
Veškerý
obsah
ZERTIFIKATEJOURNAL byl připraven v dobré víře
úrovni 25 eur, takže potvrdí alespoň
s nejvyšší možnou pečlivostí. Za data a informace,
za kompetentnost, včasnost, přenosnost a
současnou úroveň (25,88 EUR).
správnost publikovaných informací nenese
Discount ve srovnání s přímou
vydavatel žádnou odpovědnost. Data, investiční
doporučení
a
informace
obsažené
v
investici je v současné době kolem
ZertifikateJournal nesmí být považovány za
nabídku k nákupu nebo prodeji. ZertifikateJournal
7,7 procenta. To znamená: při
nenese žádnou přímou nebo nepřímou,
splatnosti ztráty vzniknou pouze
náhodnou, následnou nebo jakoukoli jinou
odpovědnost za případné finanční nebo jiné
pokud bude cena akcií nižší než
majetkové újmy způsobené jakýmkoli užitím
publikovaných informací.
23,88 EUR.

