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Allegro wylicytowane
Naspers chce przejąć właściciela największego w Polsce serwisu aukcyjnego. Za Tradusa,
którego głównym biznesem jest Allegro, gotów jest zapłacić 1,9 mld dolarów
Zbigniew Zwierzchowski
Najwięksi udziałowcy firmy Tradus, do której należy Allegro, zgodzili się na jej sprzedaż.
Zaakceptowali ofertę południowoafrykańskiego koncernu medialnego Naspers, który właśnie
przejął popularny polski komunikator Gadu-Gadu. Teraz proponuje 18 funtów szterlingów za
każdą akcję Tradusa, co oznacza 946 mln funtów za wszystkie udziały. Do dwóch funduszy
inwestycyjnych i kilku osób związanych z firmą Tradus należy ok. jednej trzeciej akcji spółki
notowanej na londyńskiej giełdzie. Wczoraj, po ok. 10-proc. wzroście ceny akcji (pod
wpływem doniesień o przejęciu) wartość rynkowa dotychczasowego właściciela Allegro
wynosiła 813 mln funtów.
Ostateczne przyjęcie oferty i sfinalizowanie transakcji jest kwestią kilku miesięcy. Powinno
się rozstrzygnąć do marca 2008 r. powiedział Rz Patryk Tryzubiak, rzecznik grupy Allegro.
W jego ocenie Naspers wydaje się atrakcyjnym partnerem dla grupy, do której należą w
Polsce także serwisy Payback, OtoMoto, OtoDom i porównywarka cen Ceneo. Allegro. pl, z
którego korzysta w Polsce miesięcznie ponad 7,4 mln osób i na którym np. wczoraj
prowadzonych było prawie 3,2 mln aukcji, jest najcenniejszym aktywem Tradusa. Jego
serwisy aukcyjne działają także m.in. w Danii, Norwegii, Szwajcarii, ale nie są tam aż tak
popularne jak Allegro. Szacuje się, że Allegro jest źródłem 70 80 proc. zysku Tradusa.
Co więcej, polski Allegro jest jednym z siedmiu najpopularniejszych tego rodzaju serwisów
na świecie. Ustępuje tylko lokalnym mutacjom eBay w USA, Kanadzie, Niemczech, Austrii,
Wielkiej Brytanii i Irlandii.Po pierwszym półroczu roku obrachunkowego (2007/2008)
brytyjska spółka podała, że jej zysk brutto wyniósł 6,8 mln funtów szterlingów. Obroty na
Allegro po trzech kwartałach 2007 r. to 2,75 mld zł, w całym ubiegłym roku wyniosły 2,5 mld
zł.
To już nie tyle serwis aukcyjny, ile platforma e-handlu, gdyż ostatnio większość
sprzedawanych za jej pośrednictwem towarów to produkty nowe, oferowane m.in. przez małe
firmy. Allegro jest dla nich kanałem sprzedaży powiedział Rz Andrzej Garapich, prezes
spółki Polskie Badania Internetu.
Po przejęciu Allegro w rękach południowoafrykańskiego koncernu znajdą się dwie spośród
głównych w Polsce spółek internetowych. Naspers bowiem przejął niedawno komunikator
internetowy Gadu-Gadu (korzysta z niego ok. 6 mln internautów), obejmując 55 proc.
udziałów firmy wycenionej na 400 mln zł.
Naspers, którego wartość rynkowa wynosi ponad 10 mld dol., jest właścicielem firm
internetowych w Chinach (komunikator QQ), Rosji (mail. ru), Indiach, RPA. Teraz
zdecydował się na ekspansję w Europie Środkowej. Analitycy oceniają, że przepłaci za

przejęcie Tradusa. Przed rokiem jego akcje były warte o połowę mniej niż obecnie. Cena
poszła w górę, gdy kilka miesięcy temu pojawiły się pogłoski o możliwym przejęciu. Wśród
potencjalnych kupców był wymieniany największy konkurent amerykański eBay. Dwa
miesiące temu papiery Tradusa wyceniano już na ok. 17 funtów.
Akcje południowoafrykańskiejgo koncernu taniały wczoraj na giełdzie w Johannesburgu o 10
proc.
Dystansujące inne serwisy aukcyjne Allegro ma około połowy rynku e-handlu w Polsce
szacowanego na 6 7 mld zł rocznie. W nowej grupie Naspers z RPA będzie mógł wejść m.in.
na rynki wschodnie Europy i Azji.

