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Najważniejsze informacje:

Indeksy GPW

WIG otw.
Alior Bank - NWZ Aliora zdecydowało o nabywaniu i zbywaniu aktywów o wartości pow. 100
WIG zam.
mln PLN
obrót (mln PLN)
Alior Bank - Filip Gorczyca zrezygnował z zarządu Alior Banku; RN powołała 4 nowych WIG 20 otw.
członków zarządu
WIG 20 zam.
FW20 otw.
CCC - CCC szacuje synergie kosztowe po transakcji z HRG na ponad 10 mln EUR/r od '20
FW20 zam.
Grupa Azoty - Grupa Azoty sfinalizowała zakup spółki Goat TopCo za 226,6 mln EUR
mWIG40 otw.
PGNiG - PGNiG rozpoczęło projekt ELIZA; chce rozwijać technologię wodorową
mWIG40 zam.

zmiana
57 070,5
56 472,2
611,3
2 229,6
2 213,6
2 243,0
2 217,0
3 892,9
3 848,3

0,3%
-0,6%
33,8%
-0,2%
-0,5%
0,3%
-0,6%
0,3%
-0,9%

kurs

zmiana

Telekom Austria AG
KAZ Minerals
Apator
ATAL
Echo

6,45
5,44
23,70
30,90
4,00

3,9%
3,6%
3,0%
2,7%
2,0%

GetBack - Nadzorca sądowy proponuje obligatariuszom GetBacku spłatę 33% lub 24%
Największe spadki
należności

Alchemia - Alchemia skupi 6.670.500 akcji własnych za 32 mln PLN
Największe wzrosty

Atal - Atal wprowadził do sprzedaży 138 mieszkań w Poznaniu
Braster - Akcjonariusze Brastera nie głosowali w sprawie emisji z powodu braku kworum
CI Games - CI Games chce wydać 30,6 mln PLN na produkcję gier do końca III kw. '19
CDRL - CDRL chce kupić 90% udziałów w sieci sklepów dziecięcych na Białorusi za 6,4 mln
USD

Orbis - Accor wezwał do sprzedaży 21.800.593 akcji Orbisu po 87 PLN za sztukę
PKP Cargo - Strategia PKP Cargo zakłada od '19 zysk netto grupy w wys. min. 5% przychodów
Plast-Box - Plast-Box chce przejąć Stark Partner i Stark Partner Nieruchomości za 22,5 mln
PLN

kurs

zmiana

JSW
67,30
Play Communications
15,60
Kernel
52,80
LPP
7 650,00
GPW
35,65

-7,2%
-5,7%
-4,9%
-4,1%
-3,5%

Najwyższe obroty

kurs

obrót

18,00
34,55
11 450,00
43,99
105,50

126
104
78
67
58

Quercus TFI - Marcin Petelski dołączył do Quercus TFI, poprowadzi nowy fundusz Alphaset FIZ
Sygnity - Sygnity ma umowy objęcia przez akcjonariuszy łącznie 7,5 mln akcji po 2,30 PLN

Nornickel
Erste Group
OTP Bank
OMV
Pekao

ZE PAK - ZE PAK chce wybudować farmę fotowoltaiczną o mocy ok. 70 MWp

Wydarzenia dnia:
Echo - Raport kwartalny
Livechat - Raport kwartalny

Indeksy zagraniczne

Nadchodzące
wydarzenia:
BOŚ: korekta wzrostowa
14.0

Dino Polska - NWZA (28 listopada)

13.5
13.0

Famur - Raport kwartalny (28 listopada)

12.5

12.0

Immofinanz - Raport kwartalny (28 listopada)

11.5

11.0

VIG - Raport kwartalny (28 listopada)

10.5

10.0

Amica - Raport kwartalny (29 listopada)

9.5

9.0

Getin Noble Bank - Raport kwartalny (29 listopada)

8.5

Kernel - Raport kwartalny (29 listopada)

8.0

BUX
RTS
PX50
DJIA
NASDAQ
S&P 500
DAX XETRA
FTSE
CAC 40
NIKKEI
HANG SENG

zmiana
39 598,3
1 084,2
1 065,2
24 640,2
7 081,9
2 673,5
11 354,7
7 036,0
4 995,0
21 812,0
26 376,2

0,6%
-2,6%
0,3%
1,5%
2,1%
1,6%
1,4%
1,2%
1,0%
0,8%
1,7%

7.5

Polnord - Raport kwartalny (29 listopada)

7.0

ZPUE - Raport kwartalny (29 listopada)

6.5

Benefit Systems - NWZA (30 listopada)

30
25

Waluty i surowce
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WIBOR 3m (%)

98,25

0,0%
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0,0%

USD/PLN
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0,1%
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1,134

-0,1%

miedź (USD/t)

6 246,0

0,6%

miedź (PLN/t)
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0,7%

60,48

2,9%
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CEZ - WZA (30 listopada)
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BOŚ silnie wczoraj zwyżkował, przełamując krótkoterminowy opór na poziomie ostatniego,
lokalnego maksimum. Tym samym, na najbliższych sesjach można spodziewać się kontynuacji
ruchu w górę. Zarazem, dopóki kurs pozostaje w obrębie długoterminowego kanału, ma on
jedynie korekcyjny charakter i w dłuższym horyzoncie nadal obowiązuje scenariusz spadkowy.
Pokonanie wspomnianego oporu oznaczałoby jednak trwałą zmianę tendencji .
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Najważniejsze informacje:
Alior Bank

NWZ Aliora zdecydowało o nabywaniu i zbywaniu aktywów o wartości pow. 100 mln PLN
Bank poinformował w uchwałach po walnym, że akcjonariusze Alior Banku na poniedziałkowym NWZ
zdecydowali o zmianach w statucie banku oraz możliwości nabywania i zbywania udziałów lub akcji innej
spółki o wartości powyżej 100 mln PLN. Akcjonariusze zdecydowali także m.in o możliwości przejęcia przez
Alior: banku podlegającego likwidacji, przedsiębiorstwa bankowego lub jego zorganizowanej części. (PAP)

Alior Bank

Filip Gorczyca zrezygnował z zarządu Alior Banku; RN powołała 4 nowych członków zarządu
Bank podał w komunikacie, że Filip Gorczyca zrezygnował z funkcji członka zarządu Alior Banku z dniem 31
stycznia 2019 r. Jednocześnie rada nadzorcza banku powołała w skład zarządu na stanowiska wiceprezesów
Tomasza Biłousa, Seweryna Kowalczyka, Dariusza Szweda i Marka Rafała Szcześniaka.
Kowalczyk i Szcześniak zostali wiceprezesami Alior Banku z dniem 27 listopada tego roku, Szwed z dniem 1
stycznia, a Biłous z dniem 1 lutego 2019 r.
Rada nadzorcza banku upoważniła przewodniczącego, Tomasza Kulika, do podpisania wniosku do Komisji
Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powierzenie Markowi Szcześniakowi funkcji członka zarządu
nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku. (PAP)

CCC

CCC szacuje synergie kosztowe po transakcji z HRG na ponad 10 mln EUR/r od '20
Grupa CCC szacuje synergie kosztowe po transakcji z HR Group na ponad 10 mln EUR rocznie od 2020 roku
(łącznie dla obu spółek). Synergie dotyczyć miałyby zakupów marek własnych i wykorzystania skali i zdolności
CCC (HRG zamawia ok. 10 mln par butów marek własnych rocznie). CCC podało, że pierwsze zakupy poprzez
CCC będą na potrzeby sezonu jesień/zima 2019 (szacowane ok. 1,5 mln par). Spodziewana oszczędność dla
HRG ma wynieść ponad 10%. Docelowo większość zakupów miałaby być realizowana poprzez CCC. Synergie
miałyby też wynikać ze wspólnych zakupów obu grup w przypadku marek obcych (HRG zamawia ok. 5 mln par
butów marek obcych rocznie).
Transakcja miałaby też poprawić warunki najmu powierzchni. Spółki miałyby znacząco większą siłę
przetargową w negocjacjach z wynajmującymi w Niemczech, Austrii, Szwajcarii (szczególnie warunki zamknięć
/ optymalizacji sieci).
Wśród synergii CCC wymienia również operacyjne efekty skali, tj. wymiana praktyk, know-how, warunków
zakupowych w obszarach IT / e-commerce / CRM / logistyki.
CCC oczekuje zamknięcia transakcji w pierwszym kwartale 2019 roku.
Dodatkowo CCC ma opcję call nabycia 100% akcji HRG w ciągu 2 lat.
Jak podano, HR Group to podmiot nr 2 na rynku obuwniczym w Niemczech, działa w segmencie popularnym.
Ma dwie linie biznesowe: detal (sklepy Reno, 61% sprzedaży, 363 sklepów o średniej powierzchni 500 m kw.)
oraz hurt (Hamm, 39% sprzedaży, ponad 2 tys. punktów sprzedaży w sklepach partnerów). Spółka działa
głównie na rynku niemieckim (81% sprzedaży detalicznej), a także w Austrii i Szwajcarii.
Według wstępnych wyników, HRG miała w roku obrotowym zakończonym we wrześniu 2018 r. 370,3 mln EUR
przychodów (w tym 10,7 mln EUR z online), 49% marży brutto i 4,5% marży EBITDA. Budżetowana EBITDA w
roku 2018/19 zakłada wzrost o 30% (przed synergiami). Spółka ma 69,6 mln EUR długu finansowego netto,
zatrudnia ok. 4 tys. pracowników. Sprzedaż wynosi 13 mln par butów (67% marki własne) oraz 2 mln innych
towarów.
CCC dodało, że obecna formuła obecności CCC w Niemczech nie może być kontynuowana, po III kw. tego roku
strata EBITDA wyniosła 15 mln EUR. Spółka wskazuje na silną komplementarność z HRG (skala, znajomość
rynku i klientów, dopasowanie geograficzne) i na potencjał HRG do zbudowania znaczącej platformy w regionie
DACH (największym rynku obuwniczym w Europie). (PAP)

Grupa Azoty

Grupa Azoty sfinalizowała zakup spółki Goat TopCo za 226,6 mln EUR
Grupa Azoty podała w komunikacie, że nabyła 25.000 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego
niemieckiej spółki Goat TopCo za 226,6 mln EUR.
Na początku września Grupa Azoty poinformowała o popisaniu warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w
spółce celowej Goat TopCo będącej spółką holdingową dla 22 innych spółek, w tym głównej spółki operacyjnej
Compo Expert, producenta nawozów specjalistycznych. (PAP)
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PGNiG

PGNiG rozpoczęło projekt ELIZA; chce rozwijać technologię wodorową
PGNiG rozpoczęło projekt badawczo-rozwojowy ELIZA. Spółka chce wytwarzać wodór z odnawialnych źródeł
energii metodą elektrolizy, a następnie zatłaczać go do magazynów gazu. (PAP)

Alchemia

Alchemia skupi 6.670.500 akcji własnych za 32 mln PLN
Spółka podała w komunikacie, że akcjonariusze Alchemii złożyli, w ramach realizowanego przez spółkę skupu
akcji własnych, osiemnaście ofert sprzedaży obejmujących łącznie 6.670.500 akcji. . Łączna cena za akcje
wyniosła 32 mln PLN. Planowanym dniem rozliczenia transakcji jest 30 listopada 2018 r.
Spółka ogłosiła ofertę skupu akcji własnych 14 listopada. Jak wówczas podawano, przedmiotem oferty miało
być nie więcej niż 6.760.000 akcji spółki w celu umorzenia, a cena zakupu została ustalona na 4,80 PLN za
sztukę.
Przyjmowanie ofert rozpoczęło się 15 listopada i trwało do 23 listopada. (PAP)

Atal

Atal wprowadził do sprzedaży 138 mieszkań w Poznaniu
Atal wprowadził do sprzedaży drugi etap poznańskiej inwestycji Apartamenty Milczańska, w ramach którego
powstanie budynek z 138 mieszkaniami oraz 7 lokalami usługowymi. Planowany termin oddania inwestycji to
trzeci kwartał 2020 roku. (PAP)

Braster

Akcjonariusze Brastera nie głosowali w sprawie emisji z powodu braku kworum
Akcjonariusze Brastera podczas poniedziałkowego NWZ nie głosowali uchwały o emisji ponad 23 mln akcji
serii K z powodu braku kworum.
Akcjonariusze mieli zdecydować o podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty nie wyższej niż 3.224.549,80
PLN poprzez emisję do 23.076.924 akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.
W sierpniu spółka informowała, że na realizację celów strategicznych musi pozyskać około 50 mln PLN, gdyż
potrzebuje środków na przeprowadzenie ekspansji zagranicznej urządzenia Braster do użytku konsumenckiego i
profesjonalnego. (PAP)

CI Games

CI Games chce wydać 30,6 mln PLN na produkcję gier do końca III kw. '19
CI Games planuje wydać około 30,6 mln PLN na produkcję gier, w tym produkcję gry 'Lords of the Fallen 2' i
działalność wydawniczą do końca III kw. 2019 roku. Firma oczekuje, że do tego czasu jej środki finansowe
zmniejszą się do 7,4 mln PLN z 39,1 mln PLN obecnie. Zarząd CI Games zakłada, że dalsza działalność spółki (w
IV kw. 2019 r. oraz w kolejnych kwartałach) będzie finansowana z dodatnich przepływów pieniężnych
pochodzących m.in. ze sprzedaży gry "Sniper Ghost Warrior Contracts", której premiera nastąpi najpóźniej w III
kw. 2019 r.
Na koniec września CI Games posiadało 11,4 mln PLN gotówki oraz łącznie 27,7 mln PLN dostępnego
finansowania dłużnego. Spółka zakłada, że do końca III kw. przyszłego roku wypracuje ponadto łącznie 12,6
mln PLN przychodów z dystrybucji cyfrowej wydanych do tej pory własnych gier. (PAP)

CDRL

CDRL chce kupić 90% udziałów w sieci sklepów dziecięcych na Białorusi za 6,4 mln USD
CDRL podało w komunikacie, że uzgodniło warunki nabycia za 6,4 mln USD 90% udziałów spółki Handlowo –
Przemysłowa Grupa West Ost Union, posiadającej na Białorusi 46 sklepów z artykułami dla dzieci. CDRL
podało również, że roczne przychody przejmowanej firmy wynoszą ponad 65 mln USD, a EBITDA ponad 2 mln
USD.
Przeprowadzenie transakcji uzależnione jest od uzyskania zgody białoruskiego organu antymonopolowego.
CDRL zamierza sfinansować transakcję ze środków własnych lub przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł
finansowania, w tym z emisji obligacji. Spółka informowała wcześniej o emisji obligacji o wartości do 40 mln
PLN. (PAP)

GetBack

Nadzorca sądowy proponuje obligatariuszom GetBacku spłatę 33% lub 24% należności
W poniedziałek kurator poinformował, że nadzorca sądowy GetBacku w sporządzonych w porozumieniu z radą
wierzycieli i kuratorem dla obligatariuszy propozycjach układowych zakłada spłacenie głównych wierzycieli, w
tym obligatariuszy oraz kredytodawców w 33%, a jeżeli dojdzie do porozumienia z inwestorem poziom spłaty
wyniesie 24%.
Propozycja nadzorcy sądowego zakłada, że w wariancie operacyjnym, zakładającym kontynuację działalności
po zawarciu układu, spłata części wierzytelności nastąpi w trzynastu półrocznych ratach - wysokość
pierwszych siedmiu rat wynieść ma po 10% spłacanej kwoty, a kolejnych sześć rat po 5% Z kolei w wariancie
inwestorskim wierzyciele zostaną spłaceni w dwóch ratach (75% i 25%).
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Zarząd GetBacku w przedstawionej na początku listopada alternatywnej propozycji układowej, opartej na
transakcji z inwestorem, zakładał spłacenie głównych wierzycieli, w tym obligatariuszy oraz kredytodawców w
23,1%, a nie w 38%, jak planował w wariancie operacyjnym (zakładającym kontynuację działalności po
zawarciu układu) przedstawionym wcześniej.
Spółka informowała również, że chce wynegocjować z Hoistem umowę sprzedaży aktywów spółki do 17
grudnia i zamknąć całą transakcję do końca czerwca 2019 r. Przed głosowaniem nad układem planuje
przedstawić nową propozycję spłaty zobowiązań. (PAP)
Orbis

Accor wezwał do sprzedaży 21.800.593 akcji Orbisu po 87 PLN za sztukę
Pośredniczący w wezwaniu Santander DM poinformował, że Accor wezwał do sprzedaży 21.800.593 akcji
Orbisu, stanowiących 47,31% akcji i głosów, po 87 PLN za sztukę. Accor w wyniku bezwarunkowego wezwania
chce mieć 100% akcji Orbisu i wycofać spółkę z GPW.
Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 17 grudnia 2018 roku i potrwa do 18 stycznia 2019 roku. Planowana
data transakcji nabycia akcji na GPW to 23 stycznia, rozliczenie transakcji ma nastąpić 28 stycznia 2019 r.
(PAP)

PKP Cargo

Strategia PKP Cargo zakłada od '19 zysk netto grupy w wys. min. 5% przychodów
PKP Cargo podało w komunikacie, że rada nadzorcza spółki zatwierdziła strategię grupy na lata 2019-2023.
Zakłada ona że od 2019 roku coroczny zysk netto grupy będzie na poziomie minimum 5% przychodów, a od
2023 roku - minimum 8% przychodów.
Jednym z głównych celów spółki w przyjętej strategii jest zajęcie pozycji nr 1 w obszarze +Trójmorza+ i na
trasach Nowego Jedwabnego Szlaku na obszarze Unii europejskiej. Osiągnięcie tego celu ma być oparte na
realizacji 13 inicjatyw strategicznych zawartych w trzech filarach: wzrostu efektywności operacyjnej i
efektywności organizacyjnej.
Narastająco, po dziewięciu miesiącach 2018 roku, przychody operacyjne grupy PKP Cargo wyniosły 3,84 mld
PLN, co oznacza wzrost o 11% w stosunku do tego samego okresu 2017 roku. EBITDA wyniosła 702 mln PLN,
co daje wzrost o 32% rok do roku. Po dziewięciu miesiącach, w ujęciu rok do roku, wynik netto grupy wzrósł do
194 mln PLN z 52 mln PLN w tym samym okresie 2017 roku. (PAP)

Plast-Box

Plast-Box chce przejąć Stark Partner i Stark Partner Nieruchomości za 22,5 mln PLN
Plast-Box zawarł warunkową umowę nabycia 100% udziałów spółki Stark Partner oraz Stark Partner
Nieruchomości za 22,5 mln PLN.
Plast-Box podał, że cena za nabywane udziały zostanie obliczona na podstawie uzgodnionej wartości
przedsiębiorstwa w wysokości 22,5 mln PLN i uiszczona w trzech transzach, z których ostatnia płatna będzie do
10 października 2020 roku. Wartość pierwszej z transz wyniesie 16.665.776 PLN. Wysokość kolejnych transz
będzie zależna od długu netto nabywanych spółek na dzień 30 listopada 2018 r., a także wartości ich
znormalizowanej EBITDA w latach 2018-2019.
Spółka poinformowała, że w celu nabycia udziałów spółek skorzysta z finansowania dłużnego. (PAP)

Quercus TFI

Marcin Petelski dołączył do Quercus TFI, poprowadzi nowy fundusz Alphaset FIZ
Marcin Petelski na początku 2019 roku uruchomi autorski fundusz Alphaset FIZ w Quercus TFI, fundusz, który
będzie prowadził politykę absolutnej stopy zwrotu.
Quercus TFI podał, że fundusz kierowany będzie do zamożnych inwestorów (min. wartość inwestycji 200 tys.
PLN), a nabycie certyfikatów będzie możliwe jedynie bezpośrednio w Quercus TFI.
Zespół zarządzający będzie się skupiał na selekcji spółek do portfela, a nie na obstawianiu scenariuszy
rynkowych. Strategia funduszu będzie realizowana poprzez inwestowanie w akcje spółek, których wartość
wewnętrzna rośnie dzięki dobremu zarządzaniu, dobrym produktom, dobrej strategii rozwoju i trwałym
przewagom konkurencyjnym. Portfel będzie w dużej części zabezpieczony przed niekorzystną koniunkturą
giełdową. Jednym z najważniejszych kryteriów selekcji spółek będzie zapewnienie wysokiej płynności portfela
funduszu.
Marcin Petelski od maja 2015 r. do sierpnia 2018 r. był wiceprezesem Insignis TFI, gdzie współzarządzał
Insignis FIZ. W latach 2009-2015 był głównym zarządzającym portfelem akcji w Nordea PTE. (PAP)
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Sygnity

Sygnity ma umowy objęcia przez akcjonariuszy łącznie 7,5 mln akcji po 2,30 PLN
Sygnity, w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej, zawarło z ośmioma akcjonariuszami umowy
objęcia łącznie 7,5 mln akcji serii AA, po cenie 2,30 PLN za akcję. Łączna cena emisyjna wyniosła 17,25 mln
PLN.
Zgodnie z uchwałą, umowy objęcia akcji miały zostać zawarte do 25 grudnia.
Jak wcześniej podawano, akcje serii AA mają posłużyć do dyskontowego wykupu obligacji spółki. (PAP)

ZE PAK

ZE PAK chce wybudować farmę fotowoltaiczną o mocy ok. 70 MWp
Spółka podała w komunikacie, że ZE PAK otrzymał zgodę rady nadzorczej na budowę farmy fotowoltaicznej o
przewidywanej mocy ok. 70 MWp. Spodziewany koszt inwestycji wraz z układem wyprowadzenia mocy ma
wynieść około 200 mln PLN, a przewidywany czas na realizację to około 24 miesiące.
Planowana farma ma powstać na zrekultywowanych terenach uprzednio eksploatowanych górniczo, na
obszarze około 110 hektarów, na terenie gminy Brudzew w powiecie tureckim. (PAP)

Kalendarz:

27 listopada
27 listopada
28 listopada
28 listopada
28 listopada
28 listopada
28 listopada
29 listopada
29 listopada
29 listopada
29 listopada
30 listopada
30 listopada
30 listopada

Spółka

Wydarzenie

Echo
Livechat
Dino Polska
Famur
Getin Noble Bank
Immofinanz
VIG
Amica
Kernel
Polnord
ZPUE
Benefit Systems
CEZ
Trakcja

Raport
Raport
NWZ
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
NWZ
WZA
NWZ

kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
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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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