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France Telecom S.A. (FTE) – Prancūzijos telekomunikacijų kompanija, teikianti privatiems ir verslo 
klientams bei kitiems telekomunikacijų operatoriams plataus spektro paslaugas, įskaitant fiksuoto ir 
mobilaus ryšio tiekimą, kabelinę televiziją, transliaciją, duomenų perdavimą, telekomunikacijų įrangos 
pardavimą ir nuomą bei interneto, bevielio interneto ir su multimedija susijusias paslaugas. 
 
Kompanija veikia trijuose segmentuose: asmeninių komunikacijų (Personal Communication Services 
(PCS)), namų ūkių komunikacijų (Home Communication Services (HCS)) bei įmonių komunikacijų 
(Enterprise Communication Service (ECS)). Pirmasis segmentas įmonei generuoja didžiausias pajamas 
ir yra sparčiausiai augantis. 
 
France Telecom  2010.07.29 paskelb÷, kad išlaikys iki šiol mok÷tus 1,4 EUR dividendus akcijai, tad šio 
dydžio dividendai tur÷tų būti mokami už 2010, 2011 ir 2012 m. Įmon÷s mok÷tų dividendų istorija bei 
būsimų dividendų kalendorius pateikiami 1 ir 2 lentel÷se. 
 
 
1 lentel÷. Įmon÷s mok÷tų dividendų istorija  
 

 

 
 
2 lentel÷.  Ateinančių 3 metų dividendų prognoz÷ 
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1 pav. Įmon÷s mokamų dividendų metinio pajamingumo grafikas 
 

 
3 lentel÷je matomi France Telecom bei kitų šalių telekomunikacijų kompanijų pagrindiniai finansiniai 
rodikliai. France Telecom pasižymi geresniais nei vidurkis tiek P/B, P/S, P/E, tiek veiklos pelno maržos 
rodikliais. D÷l pažado nesustoti mok÷ti dividendų kompanijos akcijų kainai prognozuojamas kopimas 
aukštyn. Bloomberg analitikų nuomone, France Telecom akcijos tur÷tų kainuoti 18,04 EUR.  
 
3 lentel÷. France Telecom ir kitų telekomunikacijos sektoriaus kompanijų finansiniai rodikliai 
 

 
  
 
 
 
France Telecom mokamų dividendų pelningumas yra vienas aukščiausių sektoriuje ir šiuo metu siekia 
net 8,75%. Įmon÷ yra rinkos lyder÷ ir finansiškai stipri kompanija, tad jos akcijos laikomos palyginti 
saugiomis. Turint omenyje kompanijos stiprią finansinę pad÷tį bei pažadą trejus metus tęsti iki šiol 
buvusio dydžio dividendų mok÷jimą, France Telecom akcijos gali būti laikomos nebloga investicija, 
garantuojančia pinigų srautus ateinantiems trejiems metams. 
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Svarbi informacija 
 
Šį informacinį leidinį pareng÷ UAB FMĮ „Orion Securities“ (toliau – Tarpininkas), įmon÷s kodas 122033915, Finansų 
maklerio įmon÷s licencija Nr. A 106, kurios veiklą prižiūri Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisija. Šios 
Investavimo id÷jos yra informacinio pobūdžio, šis leidinys ar atskira jo dalis n÷ra kvietimas ar pasiūlymas pirkti, parduoti ar 
laikyti finansines priemones ir negali būti jokio v÷liau sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi. UAB FMĮ „Orion Securities“ 
neprisiima jokios atsakomyb÷s už tiesioginius arba netiesioginius nuostolius arba išlaidas, patirtus pasinaudojus šiomis 
Investavimo id÷jomis. Šis leidinys yra pateiktas išskirtinai Jūsų d÷mesiui ir negali būti kopijuojamas, dauginamos, 
perspausdinamos ar naudojamas trečiųjų asmenų reikm÷ms (įskaitant ir atskiras dokumento dalis). Šios Investavimo id÷jos 
grindžiamos informacija, gauta iš viešųjų šaltinių, kurią Tarpininkas laiko patikima, bet kurių n÷ra nepriklausomai 
patikrinęs, ir Tarpininkas negarantuoja, nepareiškia ir neužtikrina ją esant tikslia ir išsamia. Šiame leidinyje išreikšta 
nuomon÷ atspindi Tarpininko nuomonę jo parengimo metu, kuri gali būti pakeista iš anksto nepranešus. Ši Investavimo 
id÷ja yra skirta tik tiems investuotojams, kuriems Tarpininkas suteikia prie jos prieigą, ir jokios šio leidinio dalies jokiu 
būdu negalima atkurti arba naudoti ne pagal paskirtį, negavus išankstinio raštiško Tarpininko sutikimo. 
Tarpininkas paliudija, kad leidinyje pateikti požiūriai tiksliai atspindi Tarpininko požiūrį į bendroves ar finansines 
priemones, apie kurias kalbama šiame leidinyje. Tarpininkas paliudija, kad negavo, negauna ir negaus jokio tiesioginio arba 
netiesioginio atlygio, susijusio su leidinyje pateikiamomis konkrečiomis rekomendacijomis arba požiūriais. Tarpininkas 
neperka ir neparduoda finansinių priemonių savo sąskaita, bet gali jų tur÷ti teikdamas investicines paslaugas, pvz. rinkos 
formavimo. Išsamus Tarpininko ir jo darbuotojų turimų finansinių priemonių sąrašas (išskyrus rinkos formavimą) yra 
pateikiamas svetain÷je www.orion.lt.  
Tarpininkas planuoja atnaujinti Investavimo id÷jas bendrovių ir/ar finansinių priemonių atžvilgiu: 1) paskelbus naujus 
bendrovių atskaitomyb÷s skaičius, 2) paskelbus esminių naujienų apie bendroves arba pramon÷s šakas, 3) kitais svarbiais 
atvejais. 
Tarpininko rizikos vertinimo diapazonas yra nuo aukštos rizikos iki vidutin÷s ir žemos; rizikos lygis grindžiamas 
subjektyviu šių veiksnių įvertinimu: 1) finansinių priemonių kainų svyravimai, 2) finansinių priemonių likvidumo, 3) 
bendrovių balanso stiprumo, 4) bendrovių absoliutaus pelno lygio ir tendencijų, 5) prognozių rizikingumo. 
Tarpininkas yra patvirtinęs vidaus taisykles ir nuostatas, skirtas išvengti galimų interesų konfliktų, vykdyti klientų 
pavedimus geriausiomis sąlygomis ir kt., kuriomis vadovaujasi teikdamas klientams investicines paslaugas. 
Tarpininkas pabr÷žia, kad investavimo rizika į finansines priemones yra labai didel÷. Greta įprastų rizikų investuojant į 
finansines priemones, atsiranda rizika prarasti investuotas piniges l÷šas drastiškai sumaž÷jus finansinių priemonių vertei, 
gali smarkiai sumaž÷ti įsigytų finansinių priemonių vert÷ bei investuotojas gali patirti papildomų išlaidų. Sandorio 
sudarymo kaštai yra santykinai brangūs, tod÷l trumpu laikotarpiu atsiranda įsigijimo/pardavimo kaštų nepadengimo rizika. 
Investuotojas privalo atsižvelgti ir įvertinti finansinių priemonių emitentų, sektoriaus, valiutų kurso, rinkos, infliacijos, 
specifines investavimo, likvidumo, nenumatytų įvykių rizikas bei kitus esminius įvykius. 
 
 


