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O Oportunitate De Care Ar Profita 
si Peter Lynch 
 
Am observat ca Apollo Global a cumparat o bucata buna dintr-o mica companie de care (normal 
ca) eu nu auzisem pana atunci. Hmmmm. M-am uitat mai in detaliu sa vad care-i povestea. 
Am vazut ca au cumparat actiuni si cei de la Goldman Sachs si Millennium Capital - fondul 
condus de Izzy Englander. 
Ma uit atent tot timpul la investitiile celor de la Apollo, pentru ca au o strategie bazata pe 
valoare, destul de similara cu a noastra. 
 
Pe masura ce investigam aceasta companie, mi-am amintit de sugestia lui Peter Lynch din 
cartea sa One up on Wall Street - cele mai bune companii pentru investit sunt cele “toxice”, 
“murdare”, de care se fereste toata lumea si despre care exista zvonuri ca sunt pe mana cu 
Mafia. :) 
 
Cred ca avem o oportunitate de acest gen cu aceasta companie, Advanced Emissions 
Solutions (NASDAQ: ADES).  
 
Din pacate nu am gasit nicio urma de gangsteri pe langa aceasta companie, dar afacerea lor ii 
respinge pe majoritatea investitorilor - carbunele. 
 
ADES ofera ceea ce se numeste tehnologia pentru carbune curat (clean coal technology) si 
chimicalele speciale pentru a aproviziona centralele energetice care ard carbune. 
 
Adevarul e ca nu exista carbune curat si chiar carbunele rafinat care e ars in centralele 
deservite de ADES emite chestii murdare si poluante. 
 
Dar asta nu inseamna ca nu se fac bani in industria carbunelui. Investitia in aceasta companie 
pare ca e impotriva trend-ului de migrare spre sursele “curate” de energie. 
 
Perceptia majoritatii e ca energia regenerabila inlocuieste carbunele care e pe cale sa dispara. 
 
 

Septembrie 2017 - Clubul Investitorilor 

Bogdan Popescu 



E adevarat intr-o masura, dar estimarile spun ca abia dupa anul 2025 regenerabilele ar putea 
depasi carbunele ca si sursa pentru productia de energie. 
Si ar putea dura chiar mai mult. Iar unele institutii specializate spun ca si in anul 2040 se va 
produce aproximativ 20% din cantitatea de energie a USA folosind carbune. 
 
Carbunele e ca musafirul neinvitat care nici nu vrea sa mai plece.  
 
Dar se fac bani seriosi in aceasta industrie. 
 
Sunt mai multe chestii din care ADES produce bani. 
Prima e afacerea de rafinare a carbunelui. ADES detine 42.5% din Tinuum Group un 
dezvoltator si operator de centrale bazate pe carbune rafinat. 
 
Dintre toate facilitatile detinute de Tinuum, 14 sunt inchiriate la companii ce produc energie si 
care sunt interesate de niste avantaje fiscale disponibile pentru operatorii de carbune rafinat 
care indeplinesc anumite criterii. 
 
Aceste facilitati sunt programate sa se incheie in 2021 si ramane de vazut ce se va intampla 
dupa aceea cu aceste facilitati. 
Dar pana atunci, managementul acestui grup se asteapta sa produca intre $275 si $300 
milioane. 
 
Mai detine inca opt centrale gata de inchiriat si inca sase care pot fi echipate imediat cu 
echipamentul necesar pentru a arde carbune curat. 
 
Fiecare noua centrala inchiriata in viitor va creste fluxul de numerar cu $5 pana la $7 milioane 
pe an. 
 
Toti banii pe care ADES ii va primi de la Tinuum Group, luand in calcul valorile minime, 
valoreaza mai mult cu $11 milioane decat valoare antreprizei ADES de astazi. 
 
Orice centrala nou inchiriata sau alta sursa de flux de numerar in plus, va creste valoarea finala 
a ADES. 
 
Dar nu aici am descoperit adevarata valoare a acestei companii. Aceasta-i doar marja de 
siguranta si mai solida de atat nu putea fi. 
 
ADES are o divizie de control pentru echipamente ce controleaza poluarea. Aceasta divizie are 
o platforma impresionanta de proprietati intelectuale incluzand tot felul de patente si tehnologie 
chimica folosita in procesul de rafinare a carbunelui. 
 
Solutiile chimice ale ADES prezinta mai multe avantaje competitive fata de cele ale concurentei. 
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Din aceasta afacere ADES ar putea genera $40 milioane pe an si in acest moment sta bine, 
vanzarile crescand cu 200% in 2016. 
 
Compania are in plan sa comercializeze si alte tehnologii patentate care ar putea sa ajute la 
anumite probleme pe care operatorii de centrale le au cu apa rezidua si cu coroziunea. 
 
Managementul ia in considerare si investitii strategice de achizitii sau fuziuni care ar putea sa 
creasca afacerea de control a poluarii. 
 
La nivel de corporatie sunt de asemenea semne pozitive. Noua conducere a preluat compania 
in 2015 si a reorganizat-o. 
Ei isi indeplinesc contractele cu din afacerea de control al poluarii si se concentreaza pe 
cresterea diviziei chimice si pe monetizarea portfoliului de patente. 
 
Noua conducere a redus cheltuielile cu peste 40% an dupa an. 
 
Si inca ceva sa induleasca mai mult investitia, managementul are un plan de returnare a 
capitalului catre investitori. 
In iunie ADES si-a rascumparat 6.2% din actiuni la pretul de $9.4 per actiune. 
 
Iar partea a doua a acestui plan e si mai frumoasa. Managementul a anuntat dividende de $1 
per actiune pe an, ceea ce inseamna un randament de 9.69% la pretul de astazi al actiunilor.  
 
Asta inseamna ca vom fi platiti bine ca sa asteptam pana planurile de crestere se vor 
materializa.  
 
Managerii si directorii detin impreuna 8.46% din ADES. Daca planurile lor vor avea succes, toti 
sunt pe care sa faca sume enorme de bani, ceea ce ar insemna acelasi lucru si pentru noi. 
 
Bazat pe ultimele rezultate si actiuni, eu spun ca au inceput bine. 
 
Dar oricat de frumoasa ar fi povestea, numerele trebuie sa o confirme altfel nu vom mai investi 
de azi inainte in companii ce nu demonstreaza ca pot livra rezultate palpabile. 
 
In cazul ADES, numerele sunt fantastice. 
 
Scorul Piotroski F-score e 5 si s-a imbunatatit in fiecare an.  
Scorul Altman Z-score e 7.97, deci sunt sanse zero ca aceasta companie sa aiba dificultati 
financiare. 
 
Pretul actiunilor e la doar 3.45 EV/EBIT (valoarea antreprizei per profituri inainte de taxe si 
dobanzi), una dintre cele mai mici rate de la bursa din USA.  
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Asta pentru ca afacerile cu carbune sunt detestate de toti investitorii. 
 
Dar ma astept ca asta sa se schimbe pe masura ce ADES isi executa strategiile si incepe sa 
creasca si sa returneze capitalul inapoi investitorilor. 
 
Advanced Emissions Solutions e o companie intr-o afacere toxica cu numere fantastice. 
 
Ii mai lipseste doar un mafiot ca sa se incadreze in criteriile lui Peter Lynch.  
 
Managementul e orientat catre actionari, asa cum ii place si lui Warren Buffett si dividendele 
generoase pe care ni le ofera ne vor aduce un randament serios in timp ce vom astepta ca 
afacerea chimica sa creasca. 
 
Managementul are interes direct ca actiunile sa se aprecieze si avem parteneri excelenti pe lista 
de actionari.  
 
Cumpara actiunile la orice pret sub $11.  
 
Iti doresc o toamna frumoasa. 
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