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Najważniejsze informacje:

Indeksy GPW

AmRest - AmRest chce zawiesić notowania swoich akcji na GPW w okresie 4-8 października
JSW - JSW podpisała list intencyjny ws. Zastosowania autonomicznych systemów ścianowych
ABC Data - ABC Data miała w II kw. 9,5 mln PLN straty netto, analitycy spodziewali się zysku
Amica - Amica oferuje kupno do 2,38% akcji własnych, po 120 PLN za sztukę - DM mBanku
Getin Noble Bank - GNB liczy, że plusy połączenia z Idea Bankiem przeważą nad minusami
Getin Noble Bank - Getin Noble Bank liczy, że w II połowie 2018 roku będzie miała zysk
Gino Rossi - Strata netto Gino Rossi po I półroczu wynosi 51 mln PLN, rok temu grupa miała
2,3 mln PLN zysku
Lokum Deweloper - Deweloper sprzedał w III kwartale 253 lokale, 18,8% więcej r/r
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Największe wzrosty
OTP Bank
Dom Development
KAZ Minerals
GPW
Asseco Poland

Miraculum - Miraculum wyemituje do 2,5 mln akcji w ramach kapitału docelowego
Mostostal - Spółka zależna Mostostalu Zabrze zawarła umowę na 48 mln zł netto
Murapol - Spółka Murapol ma przedwstępną umowę na zakup gruntu w Krakowie
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Novaturas - Novaturas wypłaci 0,52 euro dywidendy na akcję
Orbis - Orbis kupi działkę w Krakowie za 9,2 mln PLN netto pod planowaną budowę hotelu

Największe spadki

Grupa Azoty
Orphee - Orphee podpisało list intencyjny w sprawie zbycia udziałów Diesse
Pfleiderer Group
OT Logistics - Spółka uzgodniła przedłużenie do 12 października terminu spłaty kredytów i
Orange Polska
obligacji
Raiffeisen
PA Nova - prezes ustępuje z stanowiska
Budimex

Pfleiderer Group - EBITDA Pfleiderer Group w II kw. wyniosła 32,9 mln euro, zgodnie z
wcześniejszymi szacunkami
Najwyższe obroty
Polnord - Polnord ma w ofercie 904 mieszkań, spółka zapowiada weryfikację planowanych OTP Bank
projektów
Erste Group
Pekao
Nornickel
OMV

R22 - R22 kupi dwie rumuńskie spółki hostingowe za ok. 4,2 mln EUR
Sygnity - Sygnity obniżyło prognozy wyników w roku obrotowym 2017/18
Tarczyński - Spółka ma po I półroczu 2,8 mln PLN straty netto wobec 4,7 mln PLN zysku przed
rokiem

NVIDIA (Nasdaq): kontynuacja trendu wzrostowego
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NVIDIA silnie w piątek zwyżkowała, przełamując długą białą świecą krótkoterminowy opór
na poziomie lokalnego maksimum z połowy września. Choć kurs nadal pozostaje poniżej
szczytu z początku ubiegłego miesiąca, to jednak próby jego pokonania można oczekiwać w
najbliższym czasie. Minimalny zasięg obecnego ruchu należy szacować na 290,20 usd, ale
prawdopodobnie kurs sięgnie 297,80 lub 308,50 usd.
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Najważniejsze informacje:
AmRest

AmRest chce zawiesić notowania swoich akcji na GPW w okresie 4-8 października
AmRest poinformowała w komunikacie prasowym, złożyła wniosek do GPW o zawieszenie notowań akcji tej
spółki w terminie od 4 do 8 października włącznie. Wniosek wynika, z zamiaru przeniesienia do Hiszpanii
depozytu macierzystego akcji AmRestu, co jest podyktowane przenisieniem siedziby spółki do tego kraju.
Zabieg ten sprawi, że przedsięwzięcie to nie będzie to miało wpływu na notowania akcji AmRestu na
warszawskiej giełdzie. (PAP Biznes)

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała list intencyjny ws. Zastosowania autonomicznych systemów
ścianowych
JSW poinformowała w komunikacie prasowym, że podpisała list intencyjny z Joy Global (Poland) dotyczący
przeprowadzania kompleksowych analiz związanych z możliwym wykorzystaniem autonomicznych systemów
ścianowych w kopalniach. Zastosowanie tego typu rozwiązania ma pozwolić na ograniczenie obecności załogi
w miejscach narażonych na ekstremalne warunki, co powinno przyczynić się do minimalizacji ryzyka
górniczego. (PAP Biznes)

ABC Data

ABC Data miała w II kw. 9,5 mln PLN straty netto, analitycy spodziewali się zysku
ABC Data zanotowała w II kw. 9,5 mln PLN straty netto, a przed rokiem zysk netto spółki wyniósł 3,7 mln PLN.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ABC Daty w II kw. wyniosły 957 mln PLN wobec 919 mln PLN przed
rokiem. W pierwszym półroczu przychody ze sprzedaży wzrosły o 4% r/r. Jak podała spółka, powodem wzrostu
jest przede wszystkim wyższa o 6% sprzedaż krajowa oraz większa o 15% sprzedaż na rynkach bezpośrednich
(Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia oraz Litwa).
Strata operacyjna grupy wynosi 7,1 mln PLN, a przed rokiem był zysk w wysokości 7,2 mln PLN.
W pierwszym półroczu 2018 roku EBITDA wyniosła 2,0 mln PLN, co oznacza spadek r/r o 87%. ABC Data
poinformowała, że spadek ma związek ze zdarzeniami jednorazowymi, w tym wpływem różnic kursowych (w
części obciążającej wynik operacyjny grupy), wysoką bazą 2017 roku uwzględniającą wygraną w sporze
sądowym oraz korektą podatku VAT za II kwartał 2014 roku dokonaną w II kwartale 2018 roku.
Marża brutto ze sprzedaży w I półroczu 2018 roku wyniosła 5,4% i była niższa o 0,3 p.p. w porównaniu
doanalogicznego okresu 2017 roku. Na wysokość zysku brutto ze sprzedaży w I półroczu 2018 roku wpływ
miały niekorzystne względem ubiegłego roku odchylenia z tytułu różnic kursowych. (PAP)

Amica

Amica oferuje kupno do 2,38% akcji własnych, po 120 PLN za sztukę - DM mBanku
Amica w ramach skupu akcji własnych ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 250 tys. akcji, czyli do 2,38%
kapitału, po 120 PLN za sztukę - poinformował pośredniczący w ofercie DM mBanku. Oferty sprzedaży
przyjmowane będą od 1 do 15 października 2018 roku. (PAP)

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank liczy, że plusy połączenia z Idea Bankiem przeważą nad minusami
Prezes Banku Artur Klimczak poinformował, że połączenie obu banków przyniosło by więcej korzyści niż strat,
zwłaszcza na polu synergii kosztowych. W sierpniu 2018 roku Getin Noble Bank i Idea Bank rozpoczęły
współpracę przy analizie i przygotowaniu rozważanego połączenia. Banki poinformowały, że wstępne warunki
tego procesu zostaną ustalone pod warunkiem, że analiza wykaże zasadność takiego połącznia. (PAP Biznes)

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank liczy, że w II połowie 2018 roku będzie miała zysk
Prezes Banku Artur Klimczak poinformował, że Getin noble Bank, który w pierwszym półroczu 2018 roku
odnotował stratę netto na poziomie 163,8 mln zł powinien w II połowie bieżącego roku spółka powinna
odnotować zysk. (PAP Biznes)

Gino Rossi

Strata netto Gino Rossi po I półroczu wynosi 51 mln PLN, rok temu grupa miała 2,3 mln PLN zysku
Grupa Gino Rossi po I półroczu 2018 roku ma 51 mln PLN straty netto wobec 2,3 mln PLN zysku netto przed
rokiem. Marża handlowa uległa pogorszeniu o 13,8 p.p., co negatywnie wpłynęło na wynik brutto ze sprzedaży
(23,9 mln PLN, -40% r/r).
Wynik EBITDA Gino Rossi jest po pierwszym półroczu ujemny, wyniósł -9,7 mln PLN i był niższy o 17,9 mln
PLN od wyniku wygenerowanego przed rokiem.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Gino Rossi uwzględnia odpis aktualizujący wartość znaku firmowego
marki Simple w kwocie 15,2 mln PLN, a także odpis wartości spółek zależnych Simple Creative Products w
łącznej wysokości 1,3 mln PLN.
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Grupa Gino Rossi w I półroczu 2018 roku odnotowała 9% spadek przychodów ze sprzedaży w porównaniu do
analogicznego okresu roku ubiegłego. Wyniosły one 87,1 mln PLN. Konsensus PAP Biznes zakładał przychody
na poziomie 88,4 mln PLN.
Jak podała spółka, niezadowalające wyniki sprzedażowe są przede wszystkim efektem niedostatecznego
poziomu kapitału obrotowego w Grupie, który w konsekwencji wpływa na niewystarczający poziom
zatowarowania sklepów i tym samym atrakcyjność oferty dla klientów. W związku z tym zarząd Gino Rossi
ogłosił przegląd opcji strategicznych, którego rozważanymi elementami są m.in. sprzedaż spółki zależnej Simple
Creative Products i podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego o kwotę do 20 mln PLN. Dodano, że
aktualny poziom zadłużenia netto grupy oraz zbliżający się termin końca umowy kredytowej powodują, że
istnieje ryzyko związane z utratą finansowania, jednak na chwilę obecną jest niewielkie. Finansowanie w dużej
mierze zależy od finalizacji transakcji sprzedaży akcji spółki zależnej Simple Creative Products oraz realizacji
emisji nowych akcji.
Zarząd grupy kapitałowej cały czas pozostaje w kontakcie z bankiem finansującym w celu zapewnienia
ciągłości finansowania działalności grupy - dodano. (PAP)
Lokum Deweloper

Deweloper sprzedał w III kwartale 253 lokale, 18,8% więcej r/r
Lokum Deweloper sprzedał w III kw. 2018 roku 253 lokale wobec 213 lokali rok wcześniej, co oznacza wzrost o
18,8%.
Deweloper podał, że w wynikach III kw. rozpoznanych będzie 596 lokali, podczas gdy rok wcześniej było ich
165.
Na koniec III kw. 2018 roku grupa miała zawartych 206 umów rezerwacyjnych.
Na koniec września na rynku wrocławskim i krakowskim oferta Lokum Deweloper obejmowała łącznie 637
lokali, a w realizacji było 1.279 lokali. (PAP)

Miraculum

Miraculum wyemituje do 2,5 mln akcji w ramach kapitału docelowego
Zarząd Miraculum zdecydował o emisji od 0,5 do 2,5 mln akcji serii T3 w ramach kapitału docelowego, z ceną
emisyjną 1,50 PLN za sztukę. Emisja odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru.
Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy jest umożliwienie zarządowi
maksymalnego skrócenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego, co pozwoli na szybkie pozyskanie
kapitału na realizację planowanych inwestycji celem zwiększenia dynamiki jej rozwoju. (PAP)

Mostostal

Spółka zależna Mostostalu Zabrze zawarła umowę na 48 mln zł netto
Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe zawarła umowę z Balcke - Dürr Polska na prace w Elektrowni Opole
na 48 mln PLN netto. Zawarta umowa obejmuje demontaż i montaż oraz wykonanie prac antykorozyjnych
elektrofiltrów na blokach 1-4 w elektrowni należącej do PGE. Planowane prace mają potrwać do października
2012. (PAP Biznes)

Murapol

Spółka Murapol ma przedwstępną umowę na zakup gruntu w Krakowie
Spółka Murapol poinformowała, że zawarła umowę przedwstępną na zakup gruntów o powierzchni 2,04 ha, za
27,1 mln zł netto. Spółka planuje projekt inwestycyjny obejmujący budowę 572 lokali mieszkalnych o łącznej
powierzchni użytkowej ponad 23,5 tys. m kw. Spółka wpłaciła na rzecz sprzedającego zadatek oraz zaliczkę w
łącznej kwocie 12 mln zł netto. (PAP Biznes)

Novaturas

Novaturas wypłaci 0,52 euro dywidendy na akcję
Akcjonariusze Novaturas, że spółkawypłaci 0,52 euro dewidendy na akcję za pierwsze półrocze 2018,
natomiast wypłatę pozostałej kwoty będą uzaleznbione od sytuacji dostawcy. Pierwotnie zarząd spółki
proponował wypłatę za I półrocze na poziomie 0,77 euro za akcję, jednakże z racji na potencjalne problemy
jednego z dostawców i koniczność zbudowania bufora finansowego zaproponowana została jednak niższa
kwota dywidendy. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 12 października. Dywidenda będzie wypłacona w
ciągu miesiąca od daty jej uchwalenia. (PAP Biznes)

Orbis

Orbis kupi działkę w Krakowie za 9,2 mln PLN netto pod planowaną budowę hotelu
Orbis zawarł przedwstępną umowę nabycia nieruchomości w Krakowie przy ulicy Worcella 8 pod planowaną
budowę hotelu. Wartość umowy ma wynieść 9,2 mln PLN netto. Na działce Orbis zamierza zbudować hotel. W
lutym Orbis kupił za 13 mln PLN sąsiadującą nieruchomość. Przyrzeczona umowa ma zostać zawarta nie
później niż 30 września 2020 r., po spełnieniu się zastrzeżonych warunków. (PAP)
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Orphee

Orphee podpisało list intencyjny w sprawie zbycia udziałów Diesse
Orphee poinformowała, że podpisała list intencyjny z zainteresowanym dotyczący zbycia całego pakietu
posiadanych akcji w Diesse Diagnostica Senese. Jak podała spółka, potencjalny nabywca przeprowadzi proces
badania Diesse (due diligence), na podstawie którego podjęte zostaną decyzje co do zawarcia lub niezawycia
transakcji. Wyłączność na prowadzenie badania i negocjacji obejmuje okres sześciu tygodni liczonych od
rozpoczęcia procesu due diligence, przy czym termin ten może zostać przedłużony do 15 stycznia 2019 r. jeżeli
po tym okresie potencjalny nabywca potwierdzi warunki transakcji uzgodnione w liście intencyjnym. Obecnie
Orphee ma 45% udziałów w kapitale Diesse Diagnostica Senese, dających 50% głosów na WZ.(PAP Biznes)

OT Logistics

Spółka uzgodniła przedłużenie do 12 października terminu spłaty kredytów i obligacji
OT Logistics uzgodnił z konsorcjum banków oraz z Raiffeisen Bank przedłużenie terminu spłaty kredytów, a z
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZAN terminu wykupu obligacji o
wartości 17,9 mln PLN do 12 października.
Wydłużenie terminu spłaty dotyczy celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego spółce przez konsorcjum
banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln PLN oraz terminu dostępności limitu kredytowego
udzielonego spółce przez Raiffeisen Bank na podstawie umowy kredytu z 26 listopada 2013 roku.
Zarząd OT Logistics w dalszym ciągu prowadzi negocjacje w sprawie uzgodnienia warunków refinansowania
zadłużenia. (PAP)

PA Nova

Prezes PA Nova – prezes ustępuje z stanowiska
PA Nova poinformowała, że prezes spółki Piotr Korek zrezygnował z stanowiska, z dniem 30 września, z
przyczyn osobistych. Piotr Korek został powołany w skład zarządu PA Nova w październiku 2017 r. (PAP
Biznes)

Pfleiderer Group

EBITDA Pfleiderer Group w II kw. wyniosła 32,9 mln euro, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami
Pfleiderer Group wypracował w I półroczu 533,2 mln EUR przychodów, głównie dzięki podwyżkom cen i
rosnącej sprzedaży produktów z wartością dodaną. EBITDA wyniosła w tym okresie 69,4 mln EUR (66,1 mln
EUR rok wcześniej), a zysk netto 5,8 mln EUR wobec 18,6 mln EUR zysku netto rok temu. Zarząd ocenia, że
półrocze było wymagające ze wzlędu na rosnące ceny surowców, ale z optymizmem patrzy na kolejne
kwartały.
W samym II kw. przychody Grupy Pfleiderer zwiększyły się o 4,3% do 264,4 mln EUR. Główny udział w
przychodach Grupy miał rynek DACH (46%), Polska (24%) oraz inne rynki zachodnioeuropejskie (22%).
Pfleiderer Group zaznacza, że sprzedaż wysokomarżowych produktów z wartością dodaną odpowiadała łącznie
za 64% przychodów grupy. Ponadto zauważalny był również silny popyt na płyty z oferty podstawowej, jak na
przykład płyty wiórowe surowe (RCB).
Wynik EBITDA w II kw. wyniósł 32,9 mln EUR w porównaniu do 35,3 mln EUR rok temu. Zysk EBITDA „like-forlike” w II kw., po wyłączeniu ujętej w wynikach 0,6 mln EUR rezerwy na wypadek pokrycia potencjalnych
prawnych i sądowych kosztów w związku z roszczeniami syndyka Alno AG, wyniósł 33,5 mln EUR.
W II kw. Grupa miała 1,6 mln EUR straty netto wobec 8,3 mln EUR zysku netto rok wcześniej za sprawą
negatywnego wpływu różnic kursowych. (PAP)

Polnord

Polnord ma w ofercie 904 mieszkań, spółka zapowiada weryfikację planowanych projektów
Oferta Polnordu obejmuje 904 mieszkania, a w lipcu spółka uruchomiła dwa pierwsze w tym roku nowe
projekty: 120 lokali w warszawskim Wilanowie oraz 119 lokali w Olsztynie. Spółka zapowiada weryfikację
wszystkich planowanych projektów. W I półroczu 2018 roku Grupa Polnord sprzedała 497 lokali wobec 650
lokali w I półroczu 2017 r. (spadek o 23,5%).
Po rekordowej sprzedaży mieszkań w 2017 roku Polnord, zgodnie z trendami rynkowymi, notuje spadek
sprzedaży lokali. Aktualnie jednym z priorytetowych zadań zarządu jest weryfikacja budżetów wszystkich
planowanych projektów. O kolejnych wprowadzeniach inwestycji do sprzedaży będzie decydowała przede
wszystkim ich rentowność - powiedział p.o. prezesa zarządu Marcin Mosz.
W I półroczu 2018 roku Polnord wypracował 143,1 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży
wobec 97,4 mln PLN przed rokiem. Wzrost o 46,9% jest głównie wynikiem rozpoznania w przychodach 489
lokali, czyli o 83,8% więcej r/r.
W półroczu Grupa wygenerowała 42,4 mln PLN dodatnich przepływów z działalności operacyjnej, które
poprawiły się w ujęciu r/r o 18,8 mln PLN. Po sześciu miesiącach Grupa Polnord odnotowała stratę netto na
poziomie 24,8 mln PLN, co, jak podała spółka, wynika z głównie ze wzrostu kosztów generalnego wykonawcy
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na inwestycjach realizowanych wcześniej przez KB Dom, wzrostu kosztów ogólnego zarządu oraz dodatkowych
jednorazowych korekt wyniku finansowego. Powtarzalny wynik netto, po korekcie o zdarzenia o charakterze
jednorazowym, wyniósł -11,9 mln PLN.
W pierwszym półroczu Grupa miała 15,7 mln PLN skonsolidowanego zysku brutto ze sprzedaży. Strata
operacyjna wyniosła 9,6 mln PLN wobec 4,6 mln PLN zysku operacyjnego rok wcześniej. (PAP)
R22

R22 kupi dwie rumuńskie spółki hostingowe za ok. 4,2 mln EUR
Spółka zależna R22 zawarła warunkowe umowy nabycia udziałów dwóch kolejnych spółek rumuńskich: S.C.
Web Class IT i Net Design za łącznie ok. 4,2 mln EUR. Tym samym, grupa będzie posiadać 15% udziałów w
rumuńskim rynku i planuje kolejne akwizycje, aby docelowo mieć 30%.
Akwizycje mają zostać sfinansowane ze środków własnych oraz finansowania dłużnego. Obecnie R22 jest w
trakcie finalizacji procesu pozyskania finansowania zewnętrznego, zgodnie z podpisanymi umowami, płatność
za przejmowane spółki ma nastąpić do 15 października. (PAP)

Sygnity

Sygnity obniżyło prognozy wyników w roku obrotowym 2017/18
Grupa Sygnity obniżyła swoje prognozy wyników w roku obrotowym 2017/18 do 289 mln PLN przychodów,
11 mln PLN EBITDA i 4 mln PLN zysku operacyjnego. Sygnity podało, że wpływ na niezrealizowanie
wcześniejszych prognoz miały przedłużające się uzgodnienia z jednym z klientów.
Prognoza grupy Sygnity ze stycznia tego roku zakłada osiągnięcie w roku obrotowym 2017/2018 346,8 mln
PLN przychodów, 12,8 mln PLN EBIT i 22,3 mln PLN EBITDA.
Sygnity podało, że wpływ na wyniki miał proces związany z restrukturyzacją dużych, nierentownych
kontraktów, kluczowy dla uzyskania trwałej rentowności spółki oraz istotnej poprawy wyników finansowych,
jednocześnie wiążący się z koniecznością jednorazowego tworzenia odpisów (ok. 20,3 mln PLN) oraz
odszacowania przychodów (ok. 50 mln PLN).
Zarząd zwraca uwagę, że odpisy te mają charakter jednorazowych zapisów księgowych i w większości
przypadków nie wiążą się z wypływem środków pieniężnych ze spółki. (PAP)

Tarczyński

Spółka ma po I półroczu 2,8 mln PLN straty netto wobec 4,7 mln PLN zysku przed rokiem
Tarczyński ma po I półroczu 2018 roku 2,8 mln PLN straty netto wobec zysku netto w wysokości 4,7 mln PLN
rok wcześniej. Rentowność netto Tarczyńskiego po sześciu miesiącach wynosi -0,8%. W okresie 6 miesięcy
2018 roku marża brutto spółki na sprzedaży wynosiła 22,3% i była o 4,3 p.p. wyższa r/r. Wynik EBITDA grupy
po półroczu wyniósł 21,1 mln PLN i był o 2,6 mln PLN niższy niż przed rokiem. Rentowność EBITDA wyniosła
5,9%.
Jak podała spółka, najważniejszym czynnikiem wzrostu marży brutto był najniższy od 2 lat koszt surowca koszty zużycia materiałów i energii w przychodach w pierwszym półroczu 2018 roku (poza przychodami ze
sprzedaży towarów i materiałów) wynosiły 58,3%, natomiast w pierwszym półroczu 2017 roku 63,9%.
Tarczyński zanotował poziom kosztów sprzedaży na poziomie 47,2 mln PLN (wzrósł o 1,7 mln PLN w stosunku
do I półrocza 2017 roku).
Począwszy od pierwszej połowy 2018 roku grupa Tarczyński powróciła do ponoszenia regularnych wydatków
na kampanię reklamową. Ich wartość w pierwszym półroczu 2018 wyniosła 6,6 mln PLN. (PAP)
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KONTAKTY
Biuro Analiz Rynkowych
Artur Iwański
Robert Brzoza
Tomasz Kasowicz
Piotr Łopaciuk
Stanisław Ozga
Andrzej Rembelski
Adrian Skłodowski
Jaromir Szortyka
Alicja Zaniewska
Małgorzata Żelazko

(dyrektor BAR, sektor wydobywczy)
(sektor finansowy, strategia)
(sektor paliwowy, sektor chemiczny)
(przemysł, budownictwo, inne)
(sektor energetyczny, sektor deweloperski)
(sektor spożywczy i rolniczy)
(handel hurtowy i detaliczny)
(sektor finansowy)
(analizy rynkowe)
(telekomunikacja, media)

(022) 521 79 31
(022) 521 51 56
(022) 521 79 41
(022) 521 48 12
(022) 521 79 13
(022) 521 79 03
(022) 521 87 23
(022) 580 39 47
(022) 580 33 68
(022) 521 52 04

artur.iwanski@pkobp.pl
robert.brzoza@pkobp.pl
tomasz.kasowicz@pkobp.pl
piotr.lopaciuk@pkobp.pl
stanislaw.ozga@pkobp.pl
andrzej.rembelski@pkobp.pl
adrian.sklodowski@pkobp.pl
jaromir.szortyka@pkobp.pl
alicja.zaniewska@pkobp.pl
malgorzata.zelazko@pkobp.pl

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

(director)
(sales)
(sales)
(head of sales trading)
(sales trader)
(sales trader)
(sales trader)
(sales trader)
(trader)
(trader)

(022) 521 79 19
(022) 521 52 46
(022) 521 82 14
(022) 521 91 33
(022) 521 82 12
(022) 521 91 40
(022) 521 82 10
(022) 521 65 41
(022) 521 91 50
(022) 521 48 93

wojciech.zelechowski@pkobp.pl
robert.noworyta@pkobp.pl
michal.sergejev@pkobp.pl
krzysztof.kubacki@pkobp.pl
marcin.borciuch@pkobp.pl
piotr.dedecjus@pkobp.pl
tomasz.ilczyszyn@pkobp.pl
igor.szczepaniec@pkobp.pl
maciej.kaluza@pkobp.pl
joanna.wilk@pkobp.pl

Biuro Klientów Instytucjonalnych
Wojciech Żelechowski
Robert Noworyta
Michał Sergejev
Krzysztof Kubacki
Marcin Borciuch
Piotr Dedecjus
Tomasz Ilczyszyn
Igor Szczepaniec
Maciej Kałuża
Joanna Wilk

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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