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czesme zaznacza, ze
przed branżą stoi też
wiele wyzwań, jak
chociażby rosnąca
presja kosztowa czy
niepewne otoczenie
legislacyjne. - Pro
blemem może się
okazać też projekto
wany zakaz handlu
w niedziele, jako że
część rynku działa
w centrach handlo
wych -tłumaczy.
Pod koniec ubie
głego roku spółka
podpisała umowę
inwestycyjną z Fabryką Pizzy.
Za 100 proc. udziałów sieci re
stauracji, składającej się obecnie
z 12 lokali specjalizujących się
w kuchni włoskiej, Sfinks zapłaci
kwotę mieszczącą się w przedziale
6-10 mln zł. Niewykluczone są
kolejne akwizycje.- Do spółki cały
czas spływają różne oferty doty
czące potencjalnej współpracy czy
inwestycji. Sami też analizujemy
rynek pod kątem ewentualnych
przejęć - komentuje Cacek.
Jakie Sfinks ma
plany na 2017 r.?
Z pewnością
będziemy konse
kwentnie pracować
nad poprawą wyni
ków i zwiększaniem
rentowności spółki,
m.in. poprzez pracę
nad ofertą naszych
restauracji. Równo
legle zamierzamy
też kontynuować
otwieranie nowych
lokali w atrakcyj
nych punktach - od
powiada Cacek.
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Według instytutu GfK, polski rynek
gastronomiczny w porównaniu z2015
r. urósł w 2016 r.o 9 proc., do 32,7 mld
zł. Odsetek Polaków w wieku 15+,
którzy deklarują, iż odwiedzili punkt
gastronomiczny w ciągu ostatnich
12 miesięcy, wzrósł w ubiegłym
roku o 8 proc. Konsumenci, którzy
odwiedzali punkty gastronomiczne,
robili to średnio 3,2 razy w miesiącu
(wskaźnik bez zmian w porównaniu
z 2015 r.) i wydali średnio 94 zł mie
sięcznie na posiłki (niewielki spadek
w porównaniu z 2015 r.).
- Poza tym warto wskazać także
na wyraźniej rysującą się tendencję
konsumentów do odwiedzania
lokali gastronomicznych w celu
zjedzenia posiłku, a nie tylko np.
napicia się piwa czy zjedzenia przekąski, co
jest symptomem generalnego stopniowego
dojrzewania rynku gastronomicznego w Pol
sce, czyli ewolucji od prostszych do bardziej
zaawansowanych form korzystania zjego oferty.
Jednocześnie trzeba pamiętać, iż polski rynek
usług gastronomicznych nadal jeszcze jest w
powijakach, patrząc w perspektywie wydatków
gospodarstw domowych w Polsce na tego typu
usługi w porównaniu z innymi krajami - pod
sumowuje Lidia Kucharska, senior researcher
w dziale Consumergoods & retail w GfK.
Giełdowi restauratorzy liczą na utrzymanie
pozytywnych trendówtakże w kolejnych latach.
AmRest chce zwiększyć tempo
- Mamy ambicję, aby w 2017 r. utrzymać
20-prcc. tempo wzrostu na poziomie EBITDA, co determinowałoby analogiczny wzrost
przychodów. Widzimy duże możliwości roz
woju przede wszystkim na rynkach Europy
Środkowo-Wschodniej, ale także w Europie
Zachodniej. Przykładem były zeszłoroczne
akwizycje w Niemczech:144 kawiarni Starbucks
oraz 15 restauracji KFC - komentuje Wojciech
Mroczyński, członek zarząduAmRestu. W 2016
r. spółka dodała do swojego portfela blisko 300
lokali -140 poprzez nowe otwarcia oraz 160 w
drodze akwizycji.- Prawdopodobnie czyni nas
to najszybciej rosnącymoperatorem restauracji
w Europie. To jednak nie zaspokaja naszego
apetytu. W 2017 r. chcemy zwiększyć tempo
wzrostu organicznego i planujemy ponad 200
nowych otwarć. Rozważamy również kolejne
przejęcia. Nasz biznes rośnie także w Chinach
oraz Rosji, ale w najbliższym czasie będziemy się
koncentrować w pierwszej kolejności na budo
waniu skali w Europie- dodaje Mroczyński.
- Żeby utrzymać 20-proc. wzrost zysku EBITDAwtym roku, spółka musi otworzyć co najmniej
150 lokali, a w kolejnych latach jeszcze bardziej
intensyfikować wzrost - wskazują analitycy DM
PKO BP. Ich zdaniem
w 2017 r. AmRest bę
dzie musiał zmierzyć
się z presją płacową
w regionie, a silne
względem złotego euro
może przełożyć się na
wzrost kosztów wy
najmu lokali. Uważają,
że ryzykiem pozostaje
potencjalne wprowa
dzenie zakazu handlu
w niedzielę, stosowanie
5-proc. stawki VAT na
sprzedaż dań na wynos
i zmiana nawyków ży
wieniowych w kierun
ku zdrowej żywności.
Rekomendują sprze
daż akcji, które wyceniają po 257 zł.
Z dużo większym optymizmem na walory Am
Restu patrzą eksperci z DM Noble Securities.
Oczekują, że w 2017 r. tempo otwarć, nie licząc
akwizycji, zostanie utrzymane. Także akcentują
potencjalne ryzyko związane z zakazem handlu
w niedzielę, ale podkreślają jednocześnie, że
spółka jest mocno zdywersyfikowana, co ogra
nicza negatywne skutki. Zalecają trzymanie
papierów AmRestu przy cenie 313 zł. W piątek
przed południem notowania spółki szły w dół
o ułamek procentu, do 300 zł.
- Do postulowanego przez ustawodawcę
zakazu handlu w niedzielę podchodzimy ze
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Gastronomia > Oprócz rozwoju organicznego
AmRest i Sfinks zamierzają także przejmować. Mex
na pewno nie pozostanie w tyle. Swoje ambicje mają
także spółki z małego parkietu.
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spokojem, chociaż nie ukrywamy, że korzyst
niejszą opcją dla AmRestu byłaby rezygnacja
z owego zakazu. Polskajest jednym z rynków, na
których działamy, a ponadto mamy już pewne
doświadczenia z Węgier, gdzie pomimo po
dobnych przeszkód udaje nam się utrzymywać
satysfakcjonujące tempowzrostu - przekonuje
Mroczyński.

szczegółach będziemy jednak informować na
etapie publikacji. Nowa strategia ma umożliwić
bardziej efektywne budowanie wartości spółki,
również w obliczu zmieniającego się otoczenia
gospodarczego - mówi Sylwester Cacek, prezes
Sfinksa. Wskazuje, że na rynku gastronomicz
nym wdłuższym jużokresie mamydo czynienia
z trendem wzrostowym, co w dużej mierze wy
nika ze zmieniających się zwyczajów w polskim
społeczeństwie. - Jadanie poza domem staje
Sfinks przygotowuje nową strategię
się coraz częściej normą dla Polaków. Stąd też
Sfinks pracuje nad nową strategią na lata rynek w moim przekonaniu wciąż jestobiecują
2017-2020. Zgodnie zzapowiedziami, przedsta cy, a do tego otwarty na inwestycje,co daje duży
wi ją w I kwartale tego roku. - O jakichkolwiek potencjał do rozwoju - twierdzi Cacek. Jedno-

Mex nie odpuści
W połowie grud
nia zeszłego roku
Mex skorygował
swoją strategię na
lata 2016-2019. Za
rząd spółki zakłada,
że liczba restauracji
wzrośnie z 30 na ko
niec 2016 r. do 54 na
koniec 2019 r. W tym
czasie powstanie
20.01.2017 15 lokali Pijalni
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wódki i Piwa oraz
dziewięć restauracji
PanKejk. W kon
sekwencji przychody Meksa w ostatnim roku
realizacji strategii mają przekroczyć 100 mln
zł, a zysk netto sięgnąć 8,5 mln zł. Spółka nie
planuje otwierać już restauracji The Mexican,
ponieważ pozyskanie dogodnej lokalizacji pod
restaurację w takim modelu jest trudniejsze niż
wprzypadku PijalniWódki i Piwa czy PanKejka.
Do otwarcia lokalu The Mexican, oprócz odpo
wiedniego pomieszczenia,wymagana jest prze
strzeń na ogródek, który stanowi ważną część
konceptu. Dodatkowo otwarcie restauracji The
Mexican jest droższe, a na zwrot z inwestycji
trzeba czekać dłużej w porównaniu z dwoma
pozostałymi konceptami.
Michał Mordel, analityk Vestor DM,przedsta
wione w strategii prognozy uważa za konserwa
tywne. Akcję Meksawycenia na11,4 zł. W piątek
przed południem za walory spółki płacono po
7,6 zł, a kurs szedł wgórę o 7,3 proc.- Nasz plan
otwarć w kontekście doskonałej koniunktury
może wydawać się konserwatywny, jednakże
biorąc pod uwagę ryzyko niepozyskania atrak
cyjnych lokalizacji, jest optymalny - twierdzi
Paweł Kowalewski, prezes Meksa.
Notowany na NewConnect Mr Hamburger,
prowadzący 20 restauracji oferujących dania
tradycyjnej polskiej kuchni, w pierwszych trzech
kwartałach ubiegłego roku miał prawie 8 mln
zł przychodów oraz 409 tys. zł zysku netto, co
oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 8,1
proc. i 1052 proc. Celem spółki na 2017 r. jest
osiągnięcie 20-proc. wzrostu obrotów oraz uru
chomienie od czterech do sześciu nowychlokali.
Także notowana na małym parkiecie spółka
Premium Food Restaurants, którą w ubiegłym
roku interesował się Sfinks (do przejęcia osta
tecznie nie doszło), oferująca dania z kuchni
japońskiej, zamierza w kolejnych kwartałach
poprawić sprzedaż oraz rentowność. Od stycz
nia do września 2016 r. wypracowała 15 mln zł
przychodów, czyli około 200 tys. zł mniej rok
do roku. W tym okresie odnotowała prawie 600
tys. zł straty, podczas gdy rok wcześniej miała
symboliczny zysk w kwocie 8 tys. zł. O®

