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Polymetal je zpět. Ve stovce nejbohatších společností na
burze v Londýně
Petr Zenkner - redaktor
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Podniky a trhy

Polymetal si stěžuje na zaujatost investorů. Prý se příliš zvýrazňuje rizikovost investic v Rusku.
I tak růst akcií o 80 procent hnaný zotavením stříbra a zlata stačí na návrat do významného
indexu FTSE 100.
Společnost kontroluje ruský oligarcha Alexandr Nesis, podíl v ní má i nejbohatší Čech Petr Kellner
a jeho partner Jiří Šmejc.

Těžební rma Polymetal, která těží zlato a stříbro na Sibiři i v Kazachstánu, je ve stovce nejbohatších.
autor: Reuters

Ruská rma Polymetal, která těží zlato a stříbro na Sibiři a v Kazachstánu, se vrací mezi sto
rem s největší tržní kapitalizací na londýnské burze. Společnost, kde mají podíl čeští
miliardáři Petr Kellner a Jiří Šmejc, se stala součástí indexu Financial Times Stock Exchange
100 (FTSE) v roce 2011. Vypadla z něj o dva roky později, když klesly světové ceny kovů.
Letošní růst cen zlata a stříbra naopak zvýšil ceny akcií Polymetalu o 80 procent. Tržby
společnosti se za letošní první pololetí snížily o osm procent na 593 milionů dolarů (asi 14,2
miliardy korun). Těžební podnik za poslední tři měsíce vyprodukoval o dvanáct procent
drahých kovů méně, což zdůvodnil plánovaným poklesem těžby u některých dolů. Vyšší ceny
surovin ovšem zvedly čistý zisk Polymetalu z 98 na 164 milionů dolarů. Minulý rok vykázala
ruská rma čistou ztrátu 210 milionů dolarů.
Od začátku roku vzrostla cena zlata o čtvrtinu. Aktuálně stojí troyská unce 1326 dolarů.
"Největší pohyb zaznamenalo zlato hned na počátku roku, kdy během dvou měsíců vyskočila
jeho cena téměř o dvacet procent," vysvětlil analytik Komerční banky Miroslav Frayer.
164 milionů
dolarů byl čistý zisk ruské těžební
rmy Polymetal za první pololetí
2016.
1326 dolarů
za troyskou unci je nyní cena zlata.
Od začátku roku rostlo zlato o čtvrtinu
hodnoty.

"Za růstem cen jsou politické důvody a nejistota
v Evropě i ve Spojených státech. Část investorů se
jistí a dává peníze do drahých kovů," dodal analytik
Jindřich Walter z rmy Silverum. Ceny stříbra rostly
od začátku roku až o třetinu.
Zařazování do indexu FTSE probíhá čtvrtletně.
Polymetal od září nahradí developera Berkeley
Group. Z těžebních rem jsou v indexu ještě
mexická Fresnillo, která těží v Latinské Americe,
a Randgold Resources, jež má zlaté doly v Mali.
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Generální ředitel Polymetalu Vitalij Nesis uvedl pro Financial Times, že nyní hodlá trávit více
času v Londýně a věnovat větší pozornost investičním fondům. Chce je přesvědčit, že
investice do ruské těžební rmy pro ně nejsou rizikem.
Bratr generálního ředitele Alexandr Nesis si stěžuje, že je Polymetal ve srovnání s podobnými
konkurenty trvale podhodnocován kvůli přílišnému zdůrazňování investic v Rusku.
"Je to těžký boj, přesvědčit mezinárodní institucionální investory. My jako společnost musíme
tuto zaujatost překonat," řekl. Podle něj těžební rmy v Rusku vydělávají, působí ve stabilním
právním prostředí a mohou bez problémů převádět hotovost nebo zisky investorům.
V roce 2008 získala pětinový podíl v Polymetalu česká skupina PPF. Její majitel Petr Kellner
ale od začátku roku snížil svůj podíl na 15,96 procenta. Naposledy na londýnské burze prodal
0,61 procenta akcií Polymetalu přibližně za 30,1 milionu liber (asi 950 milionů korun).
Podle informací na remním webu těžební rmy Petr Kellner přeprodal i dalších 9,63
procenta akcií s možností jejich zpětného odkupu v roce 2018.
Jeho obchodní partner Jiří Šmejc v Polymetalu přímo disponuje 4,78 procenta. Získal akcie
v roce 2014 asi za 170 milionů dolarů (tehdy čtyři miliardy korun). Celkem 3,76 procenta
podle výkazů skupiny spadá pod takzvanou repo transakci, tedy dohodu o zpětném odkupu.
Její platnost vyprší letos na konci září, a není tedy jasné, zda Jiřímu Šmejcovi jeho podíl
zůstane. A není ani známo, kdo by měl podíl získat.
Největší akcionář Alexandr Nesis měl k březnu 2016 celkem 23,9 procenta akcií.
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