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Indeksy GPW

WIG otw.
W dniu wczorajszym główne krajowe indeksy pozostawały spokojne, podobnie jak zagraniczne
WIG zam.
parkiety. Rynki czekają na środę kiedy odbędzie się posiedzenie FED i poznamy decyzję co do
obrót (mln PLN)
stóp procentowych w USA oraz perspektyw ich zmian w kolejnych kwartałach.
WIG 20 otw.
Z krajowych spółek warto zwrócić uwagę na Famur, gdzie akcjonariusze uchwalili dywidendę w WIG 20 zam.
wysokości 0,53 zł na akcję co daje stopę dywidendy 10,5%.
FW20 otw.
Z kolei Prezes Pekao w wywiadzie potwierdził, że cel osiągnięcia zysku netto w 2020 roku w FW20 zam.
wysokości 3 mld zł jest realny. Jego zdaniem rynek zdaje się nie doceniać potencjału w mWIG40 otw.
ograniczaniu kosztów jak również niższej niż w 2019 składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny mWIG40 zam.
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WIG30:
Alior

Alior wdrożył platformę z dokumentami opartą o blockchain, liczy na wielomilionowe oszczędności
Alior Bank uruchomił platformę z dokumentami bankowymi, w której wykorzystuje blockchain publiczny. Bank
spodziewa się, że dzięki tej technologii uzyska oszczędności, które będą liczone w milionach złotych.
Bank podał, że raz lub dwa razy do roku przesyła klientom w sumie ponad milion listów ze zmianami w
regulaminach, tabelach opłat i prowizji lub oprocentowaniu kont oszczędnościowych i lokat. Po uruchomieniu
nowej platformy z dokumentami wszyscy klienci deklarujący formę kontaktu elektronicznego z bankiem nie
otrzymają już listów na papierze.
Koszty działania banku w I kwartale roku wyniosły 512,4 mln PLN i wzrosły o 12% rok do roku. W wynikach za
pierwszy kwartał ujęta zostanie składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2019 rok w
wysokości 110 mln PLN. Po korekcie o wysokość składek koszty spadły o 3%. (PAP)

Dino Polska

Dino Polska wyemituje obligacje o wartości 170 mln PLN
Zarząd Dino Polska zdecydował, że w ramach programu emisji z 2017 r. spółka wyemituje 1.700 obligacji o
łącznej wartości nominalnej 170 mln PLN. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej
wynoszącej WIBOR 3M powiększony o stałą marżę w wysokości 1,30 punktu procentowego w skali roku.
Obligacje zostaną wyemitowane 26 czerwca 2019 roku, a dzień ich wykupu ustalono na 26 czerwca 2022 r.
W 2017 roku spółka ustanowiła program emisji obligacji zabezpieczonych o wartości 500 mln PLN. Jak
wówczas podano, celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów
działalności spółki. Pozyskane środki mają być przeznaczane na rozwój działalności spółki w ramach strategii,
polegającej w szczególności na rozwoju własnej sieci supermarketów działających w segmencie proximity wraz
z centrami dystrybucyjnymi i siecią logistyczną. (PAP)

Lotos

Lotos zbuduje dwa MOP-y przy S8 na Mazowszu
Spółka Lotos Paliwa wygrała przetarg na dzierżawę i zagospodarowanie kolejnych dwóch Miejsc Obsługi
Podróżnych przy drodze ekspresowej S8 w województwie mazowieckim. Otwarcie obiektów MOP Budykierz
oraz MOP Przyjmy planuje się na I/II kwartał 2021 roku.
Grupa Lotos ma sieć blisko 500 stacji paliw. W ramach tej sieci działa obecnie 20 MOP-ów. Do końca
pierwszego kwartału 2021 r. Lotos planuje uruchomienie łącznie 12 nowych tego typu stacji paliw. MOP-y to
także 1/3 stacji spośród pierwszych 50 stacji, które Lotos chce wyposażyć w szybkie ładowarki do aut
elektrycznych. (PAP)

Pekao

Plan wzrostu zysku Pekao do 3 mld PLN w '20 jest realistyczny
Pekao ocenia, że cel osiągnięcia w 2020 roku 3 mld PLN zysku netto jest realistyczny, a konsensus rynkowy na
poziomie 2,7 mld PLN zysku nie uwzględnia w pełni potencjału redukcji kosztów, w tym znaczących
oszczędności po stronie kosztów rzeczowych, a także spodziewanej nawet do 100 mln PLN niższej składki na
BFG oraz wzrostu wolumenów.
Prezes banku Michał Krupiński, że konsensus analityków nie uwzględnia w pełni potencjału redukcji kosztów w
przyszłym roku. Prezes przypomniał, że redukcja zatrudnienia pozwoli na obniżenie kosztów działania spółki o
około 100 mln PLN. Ponadto Pekao renegocjowało część umów, które pozwolą przynieść kolejne oszczędności.
Prezes ocenił też, że przyszłoroczne składki, jakie bank zapłaci na BFG, nie będą tak wysokie jak płacone w
2019 roku. Składki i wpłaty banku na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w I kwartale 2019 r. wyniosły 393,2 mln
PLN i były wyższe o 218,9 mln PLN niż w I kwartale 2018 r.
Prezes poinformował, że w przyszłym roku bank podziewa się dalszego przyspieszenia wzrostów zwłaszcza po
stronie bankowości małych i średnich firm i korporacji.
Pekao planuje otworzyć w 2019 roku 500 tys. nowych kont. W 2018 roku bank pozyskał 406 tys. rachunków
brutto. W ciągu pierwszych trzech miesięcy konto w Pekao otworzyło 113 tys. klientów (wzrost 40% rdr).
Prezes zwrócił uwagę, że wysoki poziom akwizycji klientów przekłada się na wzrost działalności komercyjnej i
wzrost zysków w następnych latach.
Pod koniec marca 2019 roku bank miał 816 placówek. Prezes poinformował, że w wybranych regionach Pekao
będzie chciał otwierać nowe placówki własne i rozwijać sieć placówek franczyzowych. Bank rozważa również
zastępowanie części własnych placówek sieciami franczyzowymi. (PAP)
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Pekao

Pekao chce, by na dywidendę trafiło około 75% zysku osiągniętego w '19
Pekao chce, by na dywidendę trafiło około 75% zysku osiągniętego w 2019 roku. Bank liczy, że zysk ten bez
efektu zdarzeń jednorazowych wzrośnie w tempie dwucyfrowym. Zysk netto grupy przypadający na
akcjonariuszy banku w 2018 r. wyniósł 2,29 mld PLN. Prezes podtrzymał, że bank nie planuje akwizycji w
Polsce i nie prowadzi żadnych rozmów dotyczących aktywów Getin Noble Banku czy Idea Banku.
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami zarząd banku rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2018 roku na
dywidendę trafiło 1,73 mld PLN, co daje 6,6 PLN dywidendy na akcję. Wypłata zysku na takim poziomie
przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie 75% jednostkowego zysku netto za 2018 rok.
Bank podawał, że rekomendacja takiej dywidendy wynikała z uwzględnienia przez zarząd otrzymanych od
Komisji Nadzoru Finansowego rekomendacji dotyczących założeń polityki dywidendowej, jak też z
uwzględnienia indywidualnego zalecenia KNF dotyczącego dywidendy za rok 2018.
Pekao planował wcześniej, że na dywidendę trafi co najmniej 90% zysku banku za rok 2018, za 2019 rok będzie
na nią przeznaczone 60-80% zysku, a za 2020 rok 50-75% zysku. (PAP)

Pekao

Pekao liczy w II kw. na wzrost wyniku z prowizji kdk, CoR bez większych zmian
Bank Pekao liczy, że w II kwartale 2019 roku wynik z tytułu opłat i prowizji będzie wyższy niż w I kwartale, a
koszty ryzyka banku (CoR) nie powinny mocno odbiegać od poziomu zanotowanego na początku roku.
Wynik z prowizji w I kwartale 2019 roku wyniósł 603,6 mln PLN, czyli wzrósł 3% rdr i spadł 5% kdk. Koszty
ryzyka w 2018 rok wyniosły 38 pb. W I kwartale wyniosły one z kolei 35 pb, a wynik netto ze sprzedaży
portfela wierzytelności wyniósł wówczas 19,6 mln PLN. (PAP)

Pekao

Dochodowość już nie wyróżnia polskich banków, trudno liczyć na wzrost zaangażowania inwestorów Krupiński
Wysoka dochodowość nie jest już cechą wyróżniającą polski sektor bankowy, trudno więc liczyć na znaczący
wzrost zaangażowania inwestorów w krajowe banki.
Prezes ocenił, że polskie banki do tej pory generowały lepszy poziom dochodowości, co miało przełożenie na
wyceny spółek z sektora. Jego zdaniem, Pekao częściej niż inne polskie banki znajduje się w koszykach
inwestycyjnych budowanych w oparciu o płynne akcje banków zarówno na rynku europejskim, jak i rynkach
wschodzących.
Krupiński ocenił, że ostatnie dwa lata to trudny okres dla europejskich banków, jeśli chodzi o ich wyceny
rynkowe. (PAP)

Pekao

Agencja Standard & Poor's utrzymała rating Pekao SA, podniosła perspektywę do pozytywnej
Agencja ratingowa S&P utrzymała rating Banku Pekao SA na poziomie "BBB+, podniosła jednak perspektywę
do pozytywnej ze stabilnej.
S&P utrzymał ratingi dla Pekao na poziomie BBB+/A-2, dla mBanku na poziomie BBB+/A-2 oraz dla Alior
Banku na BB/B. (PAP)

PGNiG

PGNiG zakłada realizację kolejnych 20 otworów w obszarze złoża w Przemyślu
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zakłada realizację kolejnych 20 otworów i pogłębianie istniejących
już w obszarze złoża w Przemyślu. Spółka przeprowadziła w ramach rewitalizacji osiem nowych otworów i dwa
pogłębienia. Jak podano w komunikacie wszystkie okazały się pozytywne. Sześć z nich już produkuje gaz
ziemny, a pozostałe są obecnie na etapie zagospodarowania i będą sukcesywnie włączane do eksploatacji.
Spółka szacuje, że w ciągu pięciu lat wydobycie gazu na całym Podkarpaciu wzrośnie o 28% do 1,75 mld m
sześc. rocznie. (PAP)

PGNiG

Nie ma zagrożenia dla dostaw LNG z Kataru
Prezes PGNiG Piotr Woźniak stwierdził, że nie ma żadnych przesłanek, mogących wskazywać na zagrożenie
dostaw LNG z Kataru przez Cieśninę Ormuz w związku z wzrostem napięcia w Zatoce Perskiej.
Prezes powiedział, że PGNiG na bieżąco monitoruje sytuację. Przypomniał również, że za terminowe dostawy
surowca do terminala LNG w Świnoujściu odpowiada strona katarska. (PAP)
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Pozostałe informacje:
Sektor energetyczny

Rząd we wtorek ma zająć się projektem ws. rekompensat dla branż energochłonnych
Projektem ws. rekompensat dla branż energochłonnych ma we wtorek zająć się rząd. Na rekompensaty będzie
można przeznaczyć do 25 proc. przychodów ze sprzedaży przez rząd uprawnień do emisji CO2 w roku
poprzednim. W przypadku, gdy wartość wniosków o rekompensaty przewyższa pulę dostępnych środków,
kwota rekompensaty pomniejszana jest proporcjonalnie dla wszystkich uprawnionych.
Do rekompensat prawo mają mieć instalacje służące m.in. do produkcji aluminium, ołowiu, cynku, cyny, żeliwa,
stali, miedzi, stopów, rud żelaza, wskazanych tworzyw sztucznych, chemikaliów nieorganicznych, wydobycie
minerałów do produkcji chemikaliów i nawozów, produkcja samych nawozów i związków azotowych, papieru i
tektury. W OSR szacuje się, że uprawnionych będzie ok. 300 podmiotów.
W uzasadnieniu Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii napisało, że wysokie obecnie i rosnące w
przyszłości ceny energii będą miały bardzo negatywny wpływ na konkurencyjność krajowego przemysłu
energochłonnego, a w przypadku firm energochłonnych, koszty energii mogą stanowić nawet 40 proc. kosztów
i są kluczowym czynnikiem wpływającym na międzynarodową konkurencyjność polskiego przemysłu.
MPiT wskazało, że ceny energii na polskim rynku hurtowym należą do jednych z wyższych w Europie i
najwyższych w porównaniu do uprzemysłowionych krajów sąsiednich. W dodatku ceny na polskim rynku
znacząco odbiegają zarówno pod względem poziomu, jak i trendu, w jakim porusza się średnia cena energii
elektrycznej u naszych bezpośrednich sąsiadów. W przeanalizowanym przez MPiT okresie 2015-2018 średnio
ceny w Polsce były wyższe o 20 proc. od cen w Niemczech, o 23 proc. w Czechach oraz o 18 proc. na Słowacji.
Resort zwrócił też uwagę, że w innych krajach istnieją już systemy rekompensat dla przemysłu
energochłonnego i np. różnica cen dla przemysłu energochłonnego w tym roku wynosiłaby 65 PLN/MWh bez
rekompensat w Polsce, a po ich wprowadzeniu różnica powinna spaść do ok. 27 PLN/MWh. (PAP)

ABC Data

Cena sprzedaży ABC Daty wyniesie 147,6 mln PLN
Cena sprzedaży ABC Daty została ustalona na 147,6 mln PLN, transakcja zostanie zawarta 1 lipca 2019 roku.
W ubiegłym tygodniu Roseville Investments uzyskał bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przejęcie
współkontroli wraz z MCI nad ABC Data, poprzez nabycie akcji spółki. Tym samym, spełniony został jeden z
warunków, od których spełnienia uzależnione było wezwanie. (PAP)

Agora

Agora zwiększyła swoje zaangażowanie w czeskiej spółce ROI Hunter
Agora zwiększyła zaangażowanie w czeskiej spółce ROI Hunter, dostawcy platformy marketingowej, do prawie
24%. Spółka informowała we wrześniu 2018 roku, że w dwóch rundach finansowania zainwestuje w sumie 4,4
mln euro w ROI Hunter. Inwestycja ma ta pozwolić Agorze zwiększyć zaangażowanie na rynku B2B.
ROI Hunter oferuje możliwość umieszczenia skutecznej reklamy bezpośrednio na Facebooku i w wyszukiwarce
Google. Spółka współpracuje z ponad 250 firmami z sektora e-commerce. (PAP)

Agora

Liczba cyfrowych prenumeratorów Gazety Wyborczej wzrosła w ciągu 5 miesięcy o 13% do 192.415
Liczba cyfrowych prenumeratorów Wyborcza.pl wzrosła w ciągu 5 miesięcy o 13% do 192.415 na koniec maja
2019 roku. Gazeta Wyborcza miesięcznie jest kupowana w ponad 2,4 mln egzemplarzy. Dodatkowo profil
gazety jest śledzony w mediach społecznościowych przez niemal 1,5 mln użytkowników. Strona Wyborcza.pl
odwiedzana jest regularnie przez 8 mln użytkowników.
W ocenie spółki do wyników Gazety Wyborczej i Wyborcza.pl odnotowanych w maju 2019 roku przyczyniły się
m.in. wprowadzone w lutym zmiany w ofercie cyfrowej. Wzbogaciła się ona m.in. o prenumeratę „rodzinną”,
czyli dostęp do treści Wyborcza.pl dla 3 wybranych przez subskrybenta osób, możliwość czytania „Gazety
Wyborczej" w wygodnym czytniku – w układzie jak w wersji drukowanej, a także dzielenia się artykułami z
bliskimi poprzez linki do odblokowanych stron.
Wszyscy prenumeratorzy mogą korzystać z aplikacji mobilnej Wyborcza.pl – w ciągu kilku miesięcy zespół
dziennika odnotował znaczący wzrost subskrybentów aplikacji w sklepach iTunes i Google Play (o ponad 144
proc. w stosunku do grudnia 2018 r. (PAP)

Bowim

Bowim wypłaci 3 gr dywidendy na akcję za 2018 r.
Akcjonariusze Bowimu zdecydowali o wypłacie z zysku za 2018 rok dywidendy w wysokości 3 gr na akcję, czyli
ok. 530 tys. PLN. Pozostała część zysku, czyli kwota 9,65 mln PLN trafi na zwiększenie kapitału rezerwowego
spółki. Dniem dywidendy jest 26 czerwca, a jej wypłata nastąpi 5 lipca 2019 r.
Z zysku za 2017 r. Bowim wypłacił 0,1 PLN dywidendy na akcję. (PAP)
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Budimex

Oferta konsorcjum z Budimeksem o wartości 353,2 mln PLN najkorzystniejsza w przetargu GDDKiA
Oferta konsorcjum z Budimeksem o wartości 353,17 mln PLN netto została oceniona najwyżej w postępowaniu
przetargowym na kontynuację robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa-węzeł
Blachownia w zakresie robót zabezpieczających.
Oferta została złożona przez konsorcjum w składzie: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (lider
konsorcjum z udziałem 45%), Budimex (partner, 45%) oraz Budpol (partner, 10%).
Terminem rozpoczęcia robót będzie dzień zawarcia umowy, a termin zakończenia robót jest ustalony na 15
grudnia 2019 r. (PAP)

CI Games

CI Games pozyskał z nowej emisji ponad 9,7 mln PLN
CI Games przydzielił 10.833.025 akcji serii H oferowanych po cenie emisyjnej 0,90 PLN. Spółka pozyskała z
oferty ponad 9,7 mln PLN.
CI Games poinformował, że środki z emisji mają zostać przeznaczone na powiększenie wewnętrznego zespołu
deweloperskiego, wsparcie działań marketingowych oraz rozszerzenie portfolio wydawanych gier o nowe
tytuły. (PAP)

Elektrobudowa,
PKN Orlen

PKN żąda wypłaty środków z dwóch gwarancji bankowych Elektrobudowy w wysokości ok. 24,46 mln PLN
PKN Orlen złożył do Banku Handlowego żądanie natychmiastowej zapłaty przez bank ok. 13,24 mln PLN oraz
2,63 mln EUR (czyli ok. 11,22 mln PLN) na podstawie dwóch gwarancji bankowych dobrego wykonania umowy
o projektowanie, dostawy i budowę Instalacji Metatezy w zakładzie PKN w Płocku.
Spółka została poinformowana przez bank, że w przypadku gdy przedstawione żądania zostaną przez Bank
Handlowy uznane za zgodne z warunkami gwarancji, to bank będzie zobowiązany do realizacji płatności
najpóźniej w dniu 21 czerwca 2019 r. w konsekwencji czego bank wskazał na konieczność zarezerwowania
przez spółkę środków we wskazanych kwotach. (PAP)

Famur

Famur wypłaci 0,53 PLN dywidendy na akcję
Famur wypłaci 0,53 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok oraz zysków z lat ubiegłych. Na dywidendę
trafi 304,6 mln PLN.
Główny akcjonariusz Famuru TDJ Equity wnioskował o wypłatę 0,53 PLN dywidendy, podczas gdy zarząd
rekomendował wcześniej wypłatę 0,36 PLN dywidendy na akcję, czyli łącznie 206,9 mln PLN.
Termin ustalenia prawa do dywidendy to 10 lipca, jej wypłata nastąpi 22 lipca 2019 roku. (PAP)

GPW

WZA GPW za wypłatą 3,18 PLN dywidendy na akcję za 2018 rok
Walne zgromadzenie GPW zdecydowało, by z zysku netto za 2018 rok spółka wypłaciła łącznie w formie
dywidendy 133,47 mln PLN, czyli 3,18 PLN na akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 72,7% zysku
skonsolidowanego (77,1% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego
o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych).
Dniem ustalenia prawa do dywidendy GPW będzie 19 lipca, a jej wypłata nastąpi 2 sierpnia. (PAP)

Inter Cars

Inter Cars wypłaci 0,71 PLN dywidendy na akcję z zysku za '18
Inter Cars przeznaczy 10,06 mln PLN z zysku netto za 2018 rok na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,71 PLN na
akcję. Dniem dywidendy jest 28 czerwca, a jej wypłata nastąpi 12 lipca.
Przed rokiem Inter Cars wypłacił również 0,71 PLN dywidendy na akcję. (PAP)

Labo Print

Labo Print wypłaci 0,19 PLN dywidendy za 2018 rok
Walne zgromadzenie Labo Print zdecydowało o wypłacie 0,19 PLN dywidendy na akcję. Łącznie na ten cel trafi
687,3 tys. PLN, co stanowi 20,1% zysku netto spółki za 2018 rok. Dzień dywidendy ustalono na 27 czerwca
2019 roku, a jej wypłata ma nastąpić 15 lipca 2019 roku.
Spółka nie wypłacała wcześniej dywidendy. (PAP)

Mex Polska

Mex Polska wypłaci 0,19 PLN dywidendy na akcję za '18
Akcjonariusze spółki Mex Polska zdecydowali o wypłacie dywidendy za 2018 rok w łącznej kwocie 1,46 mln
PLN, czyli 0,19 PLN na akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 17 września, a jej wypłata ma nastąpić 8
października 2019 roku.
W 2018 roku Mex Polska wypłacił 0,17 PLN dywidendy na akcję. (PAP)
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Pragma Faktoring

Pragma Faktoring planuje emisję do 100.000 obligacji serii P
Pragma Faktoring planuje emisję nie więcej niż 100.000 obligacji serii P.
Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 50.000 obligacji (próg
emisji). Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 PLN, a cena emisyjna jest równa wartości nominalnej.
Obligacje zostaną wykupione przez spółkę w terminie 4 lat od dnia ich przydziału, tj. 4 lipca 2023 r.
Pragma Faktoring podała, że zamierza ubiegać się o wprowadzenie tych obligacji do alternatywnego systemu
obrotu na rynku Catalyst. (PAP)

R22

R22 ma umowę ws. nabycia udziałów w spółce Blugento
H88 Hosting, spółka zależna R22, zawarła umowę dotyczącą nabycia udziałów w spółce Blugento i jej
dokapitalizowania. R22 ma posiadać 31% udziałów w kapitale zakładowym, a umowa przewiduje kolejne rundy
zakupu akcji, w wyniku których R22 obejmie większościowy pakiet akcji w Blugento.
W pierwszym etapie H88 nabędzie akcje Blugento stanowiące 20% kapitału zakładowego, a w ramach
podwyższenia kapitału zakładowego obejmie nowe akcje i w konsekwencji posiadać będzie 31% kapitału.
Wartość obu transakcji wynosi łącznie 1 mln euro.
Umowa inwestycyjna przewiduje, że w ciągu dziewięciu miesięcy zostanie przeprowadzona transakcja
sprzedaży akcji Blugento przez założycieli na rzecz H88, w wyniku której H88 będzie posiadać akcje stanowiące
46% kapitału zakładowego, a w okresie dwunastu miesięcy H88 ma opcję podniesienia kapitału zakładowego,
w wyniku czego będzie posiadać akcje stanowiące 51% kapitału zakładowego Blugento. (PAP)

Votum

Votum wypłaci 0,19 PLN dywidendy na akcję
Akcjonariusze Votum zdecydowali o przeznaczeniu 2,28 mln PLN z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku
osiągniętego w 2017 roku na wypłatę dywidendy, co daje 0,19 PLN na akcję.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 8 lipca, a jej wypłata nastąpi 22 lipca 2019 roku. (PAP)

ZM Henryk Kania

RN odwołała prezesa i wiceprezesa zarządu; do p.o. prezesa delegowano Henryka Kanię
Rada nadzorcza Zakładów Mięsnych Henryk Kania odwołała z pełnionych funkcji prezesa zarządu Grzegorza
Minczanowskiego oraz członka zarządu Ewę Łuczyk, a delegowała do pełnienia obowiązków prezesa na trzy
miesiące przewodniczącego rady nadzorczej Henryka Kanię.
Grzegorz Minczanowski będzie pełnił obowiązki wiceprezesa zarządu, a Ewa Łuczyk pozostanie zatrudniona w
spółce na stanowisku dyrektora finansowego. (PAP)
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Kalendarz:

18 czerwca
18 czerwca
18 czerwca
18 czerwca
18 czerwca
19 czerwca
19 czerwca
21 czerwca
25 czerwca
28 czerwca

Spółka

Wydarzenie

Bogdanka
Budimex
CCC
Eurocash
Mabion
Archicom
Trakcja
Polnord
Livechat
Stelmet

WZA
Ex-div
WZA
Ex-div
WZA
WZA
WZA
WZA
Raport kwartalny
Raport 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

(dyrektor)

(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 Indywidualnych
Paweł Kodym
Michał Petruczeńko
Ewa Kalinowska
Grzegorz Klepacki
Joanna Makowska
Jacek Gaszewski
Ewald Wyszomirski
Przemysław Lasota
Tomasz Zabrocki

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 d nia 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, analiz 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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