Писмо до акционерите
София, 7 декември 2016г
Уважаеми акционери,
Отиващата си 2016г е прекрасно време на непрестанен възход за „Чайкафарма
Висококачествените Лекарства” АД – достъпни за всеки. Изтича първата пълна година,
откакто на 21 май 2015г компанията излезе на Българската фондова борса (БФБ) в
София и акциите ѝ започнаха да се търгуват. Предвид резултатите от третото
тримесечие на 2016г и много успешните месеци октомври и ноември, 2016г се очерта
като още една рекордна година, независимо от сътресенията в сферата на
здравеопазването и общата несигурност. Нашите пациенти и техните лекари, скоро с
присъствие в 9 страни от Европейския съюз, оценяват високия терапевтичен ефект на
отпусканите по лекарско предписание лекарствени продукти на Чайкафарма.
Осигуряването на висока доходност за нашите акционери е в хармония с
гарантирането на значим социален принос, което обуславя нашето солидно
обществено признание. Получаваме благодарност и признателност всеки ден и на
всеки нов етап от нашето развитие, в страната и в Европа. Чайкафарма е уникалнa
спрямо другите генерични и лицензни производители със своя иновативен подход в
селекцията и разработването на нови лекарства, както и при търговската им
реализация в региона и в цяла Европа. Чайкафарма продължава всеотдайно и стриктно
да прилага своята развита стратегия и генерира добър ръст в продажбите и в крайната
нетна печалба – подлежаща на разпределение от акционерите. Ограничаваме
разходите навсякъде, където това е възможно. Разширяваме териториалния обхват на
дейността, който през 2016г продължи в още 3 страни от ЕС, чрез прецизно планирано
и навременно регулаторно одобрение и подобряване обхвата на медицинските
индикации.
Със своите знания и въображение, солидната си развойно-изследователска
дейност и упорит труд служителите на Чайкафарма превърнаха подобряването на
живота и поддържане здравето на милиони хора в своя мисия завинаги. Наши
върховни цели са здравето и благополучието на пациентите ни, професионалната
удовлетвореност на лекарите и здравните специалисти.
Ние вярваме, че „пациентите и лекарите са на първо място, след това
акционерите”.
Финансови резултати и фондовия пазар
Финансовата 2016г следва счетоводно да приключи до 31 март 2017г. Основните
показатели, счетоводният отчет и баланс и всички резултати се очаква да бъдат
обявени публично, веднага щом бъдат на разположение. Няма никакво съмнение
обаче, че ще удържим на обещанието си за минимум 10% годишен ръст през
следващите десет и повече години, откакто акциите на Чайкафарма се търгуват на
БФБ. Ето само няколко параметри:

Акции в обръщение (млн.):
49.6 (към края на 2015г); 56.6 (към днешна дата)

Цена на акция (лв.):
4.26 (на 21 май 2015г); 5.45 (към края на 2015г); 6.75 (към днешна дата)
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Пазарна капитализация (млн. лв.):
211 (на 21 май 2015г); 270 (към края на 2015г); 382 (към днешна дата)

Брой на заетите служители (пълно работно време):
161 (в края на 2014г); 118 (към края на 2015г); 122 (към днешна дата)
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Печалба на акция (лв.)
0. 16 (към края на 2015г); 0.15 (прогноза за 2016г)

През март 2016г Чайкафарма отчете нетна печалба от 0.16 лв. за акция въз
основа на резултатите от 2015г, която бе разпределена между акционерите след
капитализация. Този добър резултат беше постигнат благодарение на постоянния
контакт с медицинската общност и в резултат от завоюване на пазарен дял в ключови
терапевтични области, отговарящи на нашата експертиза в лечението на
кардиологични, ендокринологични и неврологични заболявания. Запазихме водещия
си пазарен дял в България по отношение на броя предписани опаковки и адекватно
посрещане на незадоволеното терапевтичнo и непокритото лекарствено търсене.
Очакваните 0.15 лв. доходност на акция от дивидент за 2016г е също успех предвид
значително увеличения брой акции в обръщение (вж. по-горе)
Ето защо не беше изненадващо, че на 7 септември 2016г Чайкафарма стана найголямата българска компания по пазарна капитализация на БФБ.
Нашият комплексен подход да предложим ‘пълна кошница’ от модерни
терапевтични решения за всяка отделна диагноза и активната ангажираност на лекари
и пациенти в разгръщането на иновативния потенциал на Чайкафарма са важните
предпоставки за растеж на приходите и ясно очертават пътя ни към бъдещи успехи.
Качеството и ефективността на този подход, надеждните партньорства с дистрибутори
и договорни изпълнители, високата експертиза и програмите за продължаваща
квалификация, подкрепени от постоянно привличане на нови таланти, както и
страстта и ентусиазмът на ръководството водят Чайкафарма към нов рекорд през
2016г и гарантират запазване на тенденцията през следващите години.
Предвид всичко това, непрекъснатото подобряване на нашата капиталова
позиция е очаквано от и дължимо на нашите акционери.
Напред (необвързваща прогноза)
Знаем как с нашата целенасочена стратегия да успяваме в днешната
глобализирана бизнес среда. Продължаваме да усъвършенстваме комплексните
нагласи в управлението и повишаваме компетентността на нашите служители, които
постоянно се обучават за справяне с предизвикателствата. Стратегията ни вече работи
и дава плодове – водим диалог с цялата медицинска общност, пациентските
организации, общините, регулаторните институции и обществото като цяло.
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Специално за нашите ежедневно увеличаващи се частни акционери ще
разгледаме ретроспективно две хипотези, базирани на исторически данни:
1) Ако на 21 май 2015г са закупени 1000 акции на Чайкафарма на цена 4.26 лв.
всяка, т.е. за общо 4'260 лв., в края на 2015г инвестицията ще е повишила цената
си до 5'450 лв. (цена на затваряне при 5.45 лв. за акция). След юни 2016г (краен
срок за сключване на сделки преди разпределяне на дивидент) инвеститорът e
получил допълнителен дивидент в размер на 141 акции (напълно безплатно,
под формата на разпределен дивидент), което към 31 юли 2016г би увеличило
общата стойност на притежавания портфейл до 7’188 лв. (при цена на затваряне
6.30 лв. за акция) или до 7’702 лв. (към 6 декември 2016г, при цена на затваряне
6.75 лв.). От инвестирани 4’260 лв. за период от 18 месеца стойността на
портфейла днес е 7’702 лв. Естествено, след разпределянето на дивидент през
юни 2017г, притежаваната стойност би нараснала допълнително след
разпределяне на печалбата за 2016г.

2) За онези, които се стремят с еднократна инвестиция да си гарантират
дългосрочно инвестиционно присъствие, отчитайки своите нужди от
спестявания и доходи: нека допуснем, че само средният дивидент възлиза на
около 4% годишно в продължение на 12 години – тогава приходът от самия
дивидент (без да се отчита очакваното несигурно поскъпване на акцията) би
осигурил 160% ръст с натрупване върху първоначалната инвестиция.
Прeдвид макроикономическата и геополитическа нестабилност, ние имаме
готовност и сме твърдо решени да продължим изпълнението на печелившата
стратегия на Чайкафарма, да отговорим на очакванията на инвеститорите и осигурим
планираната доходност за нашите акционери от цяла Европа.
Бисер Р. Георгиев
Главен изпълнителен директор
За повече информация, вкл. и в отговор на интереса на институционалните инвеститори, можете да се
свържете с отдел “Връзки с инвеститорите”:
Мария Стоянова: m.stoyanova.hq@tchaikapharma.com ;
Бисер Иванов: b.ivanov.hq@tchaikapharma.com
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