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Najważniejsze informacje:

Indeksy GPW

Alior Bank - S&P przydzieliła Alior Bankowi ratingi "BB/B", perspektywa ocen stabilna
CCC, Gino Rossi - Gino Rossi nie spłaciło 46 mln PLN zobowiązań wynikających z
wierzytelności nabytych przez CCC
JSW - Związkowcy z JSW wydali odezwę do załogi spółki przed planowaną pikietą w stolicy
KGHM - CBA prowadzi czynności w dwóch przedsiębiorstwach KGHM, zatrzymano sześć osób
Pekao - Pekao podtrzymuje plan przeznaczenia na dywidendę co najmniej 90% zysku za ’18
PGNiG - Radosław Bartosik odwołany z funkcji wiceprezesa PGNiG ds. operacyjnych
PKN Orlen - Grupa PKN Orlen miała na koniec 2018 roku 2803 stacje paliw
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Największe wzrosty

PKO BP - PKO BP ocenia, że spełni wymogi do przeznaczenia na dywidendę 50% zysku za '18
PGNiG - PGNiG ma umowę na poszukiwanie ropy i gazu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Sektor TMT - Polska chce wydłużyć czas na "uwolnienie" pasma 700 Mhz
ABC Data - Spółka zależna ABC Data otrzymała decyzję o zapłacie 5,5 mln PLN zaległego
podatku
Atal - Atal rozpoczął sprzedaż 144 lokali w Krakowie
Cloud Technologies - Grupa Cloud Technologies kupi platformę DSP za 15,5 mln zł
Kruk - Kruk przeprowadzi emisję obligacji o wartości nominalnej 25 mln PLN
MLP Group - MLP Group spodziewa się w '19 dwucyfrowego tempa wzrostu przychodów i
wyniku netto
MLP Group - MLP Group widzi symptomy spowolnienia w branży w Niemczech; w Polsce duży
potencjał rozwoju
MLP Group - MLP Group planuje uruchomić REIT magazynowy w IV kw. '19 lub w I kw. '20
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R22 - R22 rozmawia o przejęciach m.in. w Rumunii i Skandynawii, widzi też okazje w Polsce
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PlayWay przełamał wczoraj długą białą świecą górne ograniczenie średnioterminowej
konsolidacji. Tym samym, na najbliższych sesjach można spodziewać się kontynuacji ruchu
w górę. Jego minimalny zasięg należy szacować na 165,35 zł, ale prawdopodobnie wzrosty
sięgną 176,82 zł lub nawet okolic 195,50 zł.

ropa Brent (USD/bbl)
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Najważniejsze informacje:
Alior Bank

S&P przydzieliła Alior Bankowi ratingi "BB/B", perspektywa ocen stabilna
Agencja S&P przydzieliła Alior Bankowi długo- i krótkoterminowy rating na poziomie, odpowiednio, "BB/B".
Perspektywa ocen jest stabilna. (PAP)

CCC, Gino Rossi

Gino Rossi nie spłaciło 46 mln PLN zobowiązań wynikających z wierzytelności nabytych przez CCC
Gino Rossi nie uregulowało części zobowiązań w wysokości 45,9 mln PLN wynikających z wierzytelności
nabytych w grudniu przez CCC. 18 grudnia PKO BP zawarł umowy przenoszące na rzecz CCC wierzytelności
banku wobec Gino Rossi z tytułu umów kredytowych. Łączna kwota wierzytelności wynosiła 68,3 mln PLN, a
łączna kwota wierzytelności regresowych 0,58 mln euro i 1,05 mln PLN. CCC stał się wtedy pełnoprawnym i
jedynym wierzycielem z tytułu wskazanych przez PKO BP wierzytelności. Gino Rossi podało, że we wtorek
minął termin na uregulowanie części tych zobowiązań w łącznej kwocie 45,9 mln PLN.
Spółka poinformowała, iż w związku z brakiem możliwości natychmiastowej spłaty tej kwoty, podjął czynności
związane z wystąpieniem do CCC z wnioskiem o przesunięcie spłaty zobowiązań do 28 lutego 2019 r. Jednak jak podała spółka - do dnia dzisiejszego CCC nie zaakceptowało tego wniosku. (PAP)

JSW

Związkowcy z JSW wydali odezwę do załogi spółki przed planowaną pikietą w stolicy
Reprezentatywne organizacje związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wydały w środę
odezwę do załogi firmy, potwierdzając zamiar poniedziałkowej pikiety przez Ministerstwem Energii w
Warszawie.
Związki protestują m.in. przeciwko zmianom w zarządzie spółki. W miniony czwartek - decyzją rady nadzorczej
JSW - stanowiska w zarządzie spółki stracili: wiceprezes JSW ds. strategii i rozwoju Artur Dyczko oraz
wiceprezes ds. handlu Jolanta Gruszka. Kolejne posiedzenie rady nadzorczej JSW, podczas którego mogą
zapaść dalsze decyzje personalne, zaplanowano na 21 stycznia w Warszawie. Związkowcy uważają, że podczas
kolejnego posiedzenia rady nadzorczej JSW, ma ona powołać do zarządu dwie osoby ze swojego składu w
miejsce odwołanych w czwartek wiceprezesów, co ich zdaniem doprowadzi do paraliżu pracy zarządu i wpłynie
negatywnie na funkcjonowanie spółki. (PAP)

KGHM

CBA prowadzi czynności w dwóch przedsiębiorstwach KGHM, zatrzymano sześć osób
Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi czynności w dwóch przedsiębiorstwach należących do grupy KGHM.
Spółka deklaruje pełną współpracę z organami. CBA zatrzymało sześć osób, które przyjmowało łapówki od
biznesmenów. Według informacji mieli oni podmieniać próbki i preparować analizy jakościowe skupowanego
złomu, przez co firmom wypłacano wyższe kwoty za jego sprzedaż. Straty KGHM z tego tytułu wyniosły co
najmniej 4 mln PLN.
KGHM podał w komunikacie prasowym, że będzie dążyć do dogłębnego wyjaśnienia sytuacji, które mogą być
niezgodne z polskim prawem oraz etyką biznesu. Spółka poinformowała, że w ostatnich miesiącach jej zarząd
wdrożył system przeciwdziałania stratom w grupie. W październiku ubiegłego roku powołano pełnomocników
ds. etyki i antykorupcji. (PAP)

Pekao

Pekao podtrzymuje plan przeznaczenia na dywidendę co najmniej 90% zysku za ’18
Ogłoszone przez KNF kryteria wypłaty dywidendy są zgodne z oczekiwaniami Pekao SA i bank podtrzymuje
swoje założenia polityki dywidendowej zgodnie z którą planuje wypłacić co najmniej 90% zysku za rok 2018 r. poinformował PAP Biznes Tomasz Kubiak, wiceprezes banku.
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Pekao planuje, że na dywidendę za 2019 rok będzie przeznaczone 6080% zysku, a za 2020 rok 50-75% zysku. (PAP)

PGNiG

Radosław Bartosik odwołany z funkcji wiceprezesa PGNiG ds. operacyjnych
Spółka poinformowała, że rada nadzorcza PGNiG odwołała Radosława Bartosika z funkcji wiceprezesa ds.
Operacyjnych. Bartosik był wiceprezesem PGNiG od 31 grudnia 2016 r. (PAP)

PKN Orlen

Grupa PKN Orlen miała na koniec 2018 roku 2803 stacje paliw
Grupa PKN Orlen miała na koniec 2018 roku łącznie 2803 stacje paliw, z czego 1787 na terenie Polski. Z
danych przesłanych przez PKN Orlen wynika, że w zeszłym roku w Polsce otwarto 44 nowe stacje, zamknięto
33, co oznacza przyrost netto w skali roku o 11 obiektów, do 1787 stacji.
W Niemczech PKN Orlen otworzył 4 stacje, zamknął 3, co oznacza przyrost o 1 obiekt i daje 582 stacje. W
Czechach otwarto 11 stacji, zamknięto 3, co oznacza przyrost o 8 obiektów, do 409 stacji. Na Litwie nie zaszły
w zeszłym roku żadne zmiany. PKN Orlen ma w tym kraju 25 stacji paliw. (PAP)
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PKO BP

PKO BP ocenia, że spełni wymogi do przeznaczenia na dywidendę 50% zysku za '18
PKO BP ocenia, że spełni wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie 50% z zysku za 2018 rok Spółka
poinformowała, że opublikowane we wtorek wytyczne KNF dotyczące polityki dywidendowej sektora są w pełni
zgodne z oczekiwaniami PKO BP i bank nadal oczekuje na indywidualne rekomendacje ze strony regulatora.
Z zysku za 2017 rok bank przeznaczył na dywidendę 687,5 mln PLN, czyli 0,55 PLN brutto na akcję.
Po trzech kwartałach 2018 roku zysk netto grupy PKO BP wynosi 2.732 mln PLN, czyli jest o 19,6% wyższy niż
rok wcześniej. Wskaźnik ROE wynosi 9,7% (PAP)

PGNiG

PGNiG ma umowę na poszukiwanie ropy i gazu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Przedstawiciele PGNiG oraz Ras Al Khaimah Petroleum Authority i RAK GAS LLC podpisali umowę, która
umożliwia polskiej spółce poszukiwanie i wydobycie węglowodorów w emiracie Ras al-Chajma.
Podpisana umowa określa podział obowiązków, kosztów i zysków z tytułu eksploatacji koncesji, co do której
oferta PGNiG została wybrana jako najkorzystniejsza w grudniu 2018 roku. Początkowo prace będą przebiegać
w trzech dwuletnich etapach poszukiwawczych, po których przewidziano 30-letni okres produkcji. Po każdym z
etapów poszukiwawczych spółka ma możliwość rezygnacji z udziałów w koncesji.
Obszar koncesji obejmuje 619 kilometrów kwadratowych. Za sprawy związane z jej realizacją odpowiada nowo
utworzony oddział PGNiG z siedzibą w Ras al-Chajma. (PAP)

Sektor TMT

Polska chce wydłużyć czas na "uwolnienie" pasma 700 Mhz
Polska pod koniec grudnia 2018 roku wystąpiła do KE o derogację terminu wdrożenia, rozdysponowania
pasma 700 Mhz z czerwca 2020 r. na czerwiec 2022 r. - poinformowała w środę w Sejmie wiceminister
cyfryzacji Wanda Buk.
Jak wynikało z wypowiedzi przedstawicielki resortu cyfryzacji, prośba o derogację spowodowana jest m.in.
negocjacjami jakie rząd prowadzi z Rosją i wschodnimi sąsiadami, które wykorzystują pasmo 700 Mhz do
innych celów. Polska jest krajem granicznym Unii, brak "unifikacji" częstotliwości może powodować zakłócenia
w pasie przygranicznym. Buk nie wykluczyła jednak, że jeśli "uda się nam skutecznie przeprowadzić
koordynację transgraniczną wcześniej", to wówczas uda się też wcześniej rozdysponować pasmo 700 Mhz
operatorom. (PAP)

ABC Data

Spółka zależna ABC Data otrzymała decyzję o zapłacie 5,5 mln PLN zaległego podatku
Czeska spółka zależna ABC Data otrzymała decyzję organu podatkowego, zgodnie z którą ma zapłacić 5,5 mln
PLN podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 2014 r.
W ocenie spółki, decyzja organu podatkowego nie znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym. (PAP)

Atal

Atal rozpoczął sprzedaż 144 lokali w Krakowie
Atal rozpoczął sprzedaż trzeciego etapu krakowskiej inwestycji Atal Kliny Zacisze, w ramach którego powstać
mają trzy budynki ze 143 mieszkaniami oraz jednym lokalem usługowym. Planowany termin oddania do
użytkowania tego etapu inwestycji to czwarty kwartał 2020 roku. (PAP)

Cloud Technologies

Grupa Cloud Technologies kupi platformę DSP za 15,5 mln zł
Spółka zależna Cloud Technologies podpisała ze spółką IIIT umowę na zakup platformy DSP, umożliwiającej
automatyczny zakup powierzchni reklamowej w modelu. Wartość transakcji to 15,5 mln PLN, a grupa szacuje,
że w jej wyniku poprawi przepływy operacyjne o około 5 mln PLN rocznie.
Jak podano w komunikacie, dotychczas Cloud Technologies korzystała z przedmiotowej platformy ponosząc
miesięczny koszt w wysokości 800 tys. PLN. Po transakcji wydatki mają wynieść około 370 tys. PLN
miesięcznie i będą się wiązały z bieżącym utrzymaniem platformy (250 tys. PLN miesięcznie) oraz kosztem
infrastruktury (120 tys. PLN miesięcznie).
Spółka podała, że podpisana umowa jest istotnym elementem reorganizacji grupy kapitałowej Cloud
Technologies. (PAP)

Kruk

Kruk przeprowadzi emisję obligacji o wartości nominalnej 25 mln PLN
Kruk przeprowadzi drugą emisję obligacji publicznych o wartości nominalnej 25 mln PLN w ramach V
programu emisji obligacji. Zapisy potrwają od 24 stycznia do 5 lutego. Łącznia wartość nominalna V programu
emisji obligacji Kruka ma wynieść nie więcej niż 500 mln PLN. (PAP)
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MLP Group

MLP Group spodziewa się w '19 dwucyfrowego tempa wzrostu przychodów i wyniku netto
Prezes MLP Group Radosław T. Krochta poinformował, że spółka spodziewa się w 2019 roku dwucyfrowego
tempa wzrostu przychodów, wyniku netto i aktywów netto. Krochta stwierdził też, że dynamika wzrostu
przychodów w IV kw. 2018 r. powinna być zbliżona do tej odnotowanej we wcześniejszych kwartałach.
Przychody grupy po trzech kwartałach 2018 roku wzrosły rdr o ok. 43% do 103,2 mln PLN.
Prezes poinformował również, że na zakup gruntów MLP Group planuje przeznaczyć w tym roku około 100 mln
PLN, wykorzystując na ten cel głównie środki własne. W Polsce na zwiększenie banku ziemi spółka chciałaby
wydać około 40 mln PLN, a w Niemczech 60-70 mln PLN. (PAP)

MLP Group

MLP Group widzi symptomy spowolnienia w branży w Niemczech; w Polsce duży potencjał rozwoju
Prezes MLP Group ocenia, że sytuacja w branży magazynowej jest bardzo dobra, jednak w Niemczech
zauważalne są symptomy spowolnienia. Jego zdaniem może to mieć wpływ na pogorszenie kondycji na
polskim rynku, który jest mocno powiązany z rynkiem niemieckim. Prezes wskazał, że napływ środków unijnych
może skompensować negatywne impulsy z zagranicy. Grupa widzi duży potencjał do dalszego rozwoju w
Polsce, gdzie jednym z motorów napędowych branży powinien być rosnący sektor e-commerce.
Prezes ocenia, że na wszystkich rynkach zapotrzebowanie na nowoczesne magazyny utrzymuje się na wysokim
poziomie. Z informacji prezesa wynika, że grupa widzi sporą szansę na wejście w tym roku do Austrii. (PAP)

MLP Group

MLP Group planuje uruchomić REIT magazynowy w IV kw. '19 lub w I kw. '20
Finalizacja prac związanych z utworzeniem przez MLP Group REIT'u magazynowego oraz jego uruchomienie
powinny nastąpić w czwartym kwartale 2019 roku lub pierwszym kwartale roku 2020. Wskazał też, że
utworzony przez grupę REIT zadebiutuje na giełdzie w Luksemburgu lub Frankfurcie.
REIT-y (Real Estate Investments Trusts) to specjalne spółki i fundusze inwestujące na rynku nieruchomości,
które czerpią dochody z wynajmu nieruchomości i przekazują większość zysków akcjonariuszom w postaci
dywidend. Początkowo regulacje o REIT-ach w Polsce miały objąć segment nieruchomości komercyjnych. We
wrześniu 2017 roku Ministerstwo Finansów poinformowało jednak, iż REIT-y będą mogły być prowadzone
tylko w formule mieszkaniowej. (PAP)

Newag

Newag dostarczy kolejnych 10 pojazdów metra w Sofii
Konsorcjum z Newagiem dostarczy kolejnych 10 pojazdów metra w Sofii w wyniku skorzystania z prawa opcji
przez zamawiającego, którym jest Metropoliten EAD. Szacowana wartość prac przypadających na spółkę w
ramach opcji wynosi 79,42 mln PLN netto. Szacowana wartość prac przypadających na spółkę w ramach
całego przedmiotu umowy ulegnie zwiększeniu do kwoty 239,98 mln PLN netto.
Zgodnie z komunikatem, opcja wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2019 roku. Końcowy termin na wykonanie
przedmiotu opcji wynosi 30 miesięcy. (PAP)

Polimex Mostostal

Spółka Polimeksu ma umowę za 326,89 mln PLN na realizację terminala naftowego w Gdańsku
Spółka zależna Polimeksu Mostostal - Naftoremont Naftobudowa, zawarła umowę o wartości 326,89 mln PLN
netto na realizację terminala naftowego w Gdańsku. Oferta konsorcjum ze spółką zależną Polimeksu oraz
spółką Agat została wybrana w przetargu PERN.
Jak podano, wykonawca może ubiegać się o jednorazową zaliczkę na poczet ceny kontraktu w wysokości do
20% ceny kontraktu brutto, a na spółkę Naftoremont Naftobudowa przypada 69,3% ceny kontraktu.
Wykonawca ma zakończyć realizację w terminie 21 miesięcy. (PAP)

R22

R22 rozmawia o przejęciach m.in. w Rumunii i Skandynawii, widzi też okazje w Polsce
R22 rozmawia o przejęciach 1-2 spółek hostingowych w Rumunii i na chwilę obecną nie widzi tam kolejnych
celów akwizycyjnych.
Spółka H88 z grupy R22 kupiła w sierpniu rumuńską firmę hostingową Gazduire Web za 1,1 mln euro, a we
wrześniu przejęła dwie kolejne spółki w Rumunii za ok. 4,2 mln euro. Po akwizycjach grupa szacuje udział w
rumuńskim rynku hostingu na ok. 15%
W ocenie prezesa kolejne transakcje umocnią pozycję grupy i pozwolą osiągnąć ponad 20% udziałów
rynkowych.
Dwernicki podał też, że R22 jest na zaawansowanym etapie rozmów w sprawie akwizycji w kolejnym kraju
Europy Środkowo-Wschodniej, ale ze względu na dobro tych negocjacji, nie chce jeszcze ujawniać o jaki kraj
chodzi.

4

Document downloaded by SUPERMAKLER@PKOBP.PL

Dziennik
17 stycznia 2019 r.

Grupa widzi ponadto możliwość przejęcia w tym roku dwóch spółek hostingowych w Polsce. Chodzi o spółki,
które są mniejsze skalą od dotychczasowych akwizycji, ale nadal są to podmioty, które mogą wygenerować
kilka mln PLN przychodów - powiedział prezes. W ocenie Dwernickiego polski rynek hostingu może w
kolejnych latach utrzymać około 10% tempo wzrostu. Prezes liczy na to, że hostingowy biznes R22 w Polsce
będzie rósł szybciej, m.in. dzięki wykorzystaniu synergii po przeprowadzonych przejęciach.
W przypadku drugiego największego segmentu działalności - tzw. komunikacji wielokanałowej - R22 pracuje
nad przejęciami w Skandynawii. Jak podał prezes, na rynku tym spółka widzi jedną lub dwie bardzo ciekawe
spółki, w tym wypadku większe. Te rozmowy już trochę trwają, jest to proces dosyć skomplikowany - dodał.
Dodał też, że poza Skandynawią grupa nie widzi w tej chwili "jednoznacznego celu akwizycyjnego" i planuje
skupić się na poukładaniu biznesu po ostatnich akwizycjach w Polsce.
Dwernicki podał, że R22 nie planuje sprzedaży spółki Oxylion, świadczącej usługi telekomunikacyjne, czyli
trzeciej nogi biznesowej grupy. (PAP)
Stelmet

Stelmet rozpoczyna test na utratę wartości firmy powstałej w wyniku nabycia Grange Fencing
Stelmet rozpoczyna test na utratę wartości firmy powstałej w wyniku nabycia brytyjskiej spółki Grange
Fencing. Ewentualne odpisy aktualizujące mają zostać ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok 2017/2018.
Spółka podała, że testy mają na celu dokonanie weryfikacji wartości aktywa w związku ze zmianą
uwarunkowań biznesowych prowadzenia działalności na rynku w Wielkiej Brytanii. Grupa Stelmet przejęła
brytyjską firmę Grange Fencing w 2014 roku. (PAP)

Ultimate Games

Ultimate Games złożyło prospekt emisyjny w KNF
Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 roku. W sierpniu 2018 roku zdecydowała o
rozpoczęciu procesu przeniesienia notowań na rynek regulowany GPW - planowano, że dojdzie do tego w
pierwszym kwartale 2019 roku.
We wrześniu prezes spółki, Mateusz Zawadzki, poinformował, że przy okazji przeniesienia spółka może
przeprowadzić "niewielką" emisję akcji, ze względu na spełnienie wymogu rozproszenia akcjonariatu. (PAP)

i2 Development

Umowa inwestycyjna może zmniejszyć zadłużenie netto i2 Development do ok. 22 mln zł
Umowa inwestycyjna i2 Development zawarta z YIT Development może zmniejszyć wartość skonsolidowanego
zadłużenia netto z 199,6 mln PLN na 30 września 2018 roku do ok. 22 mln . Zgodnie z umową, na spółkę
celową zostanie przeniesiona własność grupy aktywów, w tym nieruchomości oraz ogół praw i obowiązków z
umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości, których wartość bilansowa na 30 września 2018 r. wynosiła
269,5 mln PLN.
i2 Development podała, że na spółkę celową przeniesione zostaną również zobowiązania z tytułu kredytów
bankowych przypisanych do aktywów (w wysokości 51,3 mln zł), zobowiązań wynikających z wpłaconych
zaliczek w wysokości 23 mln PLN, pożyczek udzielonych spółkom przeniesionym do spółki celowej przez spółkę
oraz podmioty powiązane w wysokości 91,1 mln PLN.
Na spółkę celową mają zostać przeniesione także zobowiązania z tytułu "przeniesienia na spółkę przepływów
finansowych oraz portfela lokali usługowych i innych lokali powstałych lub mających powstać w ramach
kompleksu Bulwar Staromiejski pomniejszającą w/w wartość bilansową grupy aktywów o 35,5 mln PLN oraz
przeniesienia na spółkę celową własności grupy aktywów o wartości 50 mln zł" - podano w komunikacie.
i2 Development podawała, że pod warunkiem spełnienia się warunków określonych w umowie inwestycyjnej,
jednak nie później niż do 30 czerwca 2019 r., YIT Development zobowiązał się objąć nowo ustanowione udziały
oraz pokryć je wkładem pieniężnym w kwocie 50 mln PLN, stając się wspólnikiem posiadającym w spółce
celowej 50% udziałów. (PAP)
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Kalendarz:

18 stycznia

Spółka

Wydarzenie

Orbis

Koniec zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Accor (95 PLN/akcję)
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KONTAKTY
Biuro Analiz Rynkowych
Emil Łobodziński
Paweł Małmyga
Przemysław Smoliński

(doradca inwestycyjny)
(analiza techniczna)
(analiza techniczna)

(022) 521 89 13
(022) 521 65 73
(022) 521 79 10

emil.lobodzinski@pkobp.pl
pawel.malmyga@pkobp.pl
przemyslaw.smolinski2@pkobp.pl

(022) 521 80 14
(022) 521 79 69
(022) 521 79 88
(022) 521 78 76
(022) 342 99 34
(022) 342 99 28
(022) 521 78 39
(022) 580 33 14
(022) 521 82 13

pawel.kodym@pkobp.pl
michal.petruczenko@pkobp.pl
ewa.kalinowska.2@pkobp.pl
grzegorz.klepacki@pkobp.pl
joanna.makowska@pkobp.pl
jacek.gaszewski@pkobp.pl
ewald.wyszomirski@pkobp.pl
przemyslaw.lasota@pkobp.pl
tomasz.zabrocki@pkobp.pl

Biuro Strategicznych Klientów Instytucjonalnych
Paweł Kodym
Michał Petruczeńko
Ewa Kalinowska
Grzegorz Klepacki
Joanna Makowska
Jacek Gaszewski
Ewald Wyszomirski
Przemysław Lasota
Tomasz Zabrocki

(dyrektor)

INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA
DOTYCZĄCE CHARAKTERU REKOMENDACJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JEJ SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIENIE
Niniejsza publikacja (dalej: „Publikacja”) została opracowana przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (dalej: „DM PKO BP”), działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów DM PKO BP.
Publikacja adresowana jest do Klientów, którzy zawarli umowę o sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie
instrumentów finansowych przez DM PKO BP.
Publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, jednak DM PKO BP nie gwarantuje, że informacje zawarte w Publikacji są w pełni dokładne i kompletne.
DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Publikacji.
DM PKO BP informuje, iż inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.
Niniejsza Publikacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu oraz dokonania transakcji na instrumentach finansowych, ani nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub
zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.
DM PKO BP informuje, że świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, na podstawie
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2010 r. Jednocześnie DM PKO BP informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom zgodnie z obowiązującym
„Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie instrumentów finansowych przez
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego”, jak również umową o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, ana liz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze
ogólnym przez DM PKO BP. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM PKO BP w ramach prowadzonej działalności maklerskiej jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Objaśnienie używanej terminologii fachowej
min (max) 52 tyg - minimum (maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni
kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji
EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki
free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji
śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12
ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych
ROA - stopa zwrotu z aktywów
EBIT - zysk operacyjny
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja
EPS - zysk netto na 1 akcję
DPS - dywidenda na 1 akcję
CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję
P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS
P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji
EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA
marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży
marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży
marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży
rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży
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