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Grupakoniec
Azoty -maja
NWZ Ciech
(7 czerwca)
Pod
silnie zwyżkował, dochodząc pod średnioterminowy opór na
poziomie
szczytów
z
początku
Handlowy - ZWZ (8 czerwca) roku. Jego przełamanie będzie oznaczać kontynuację ruchu w
górę na kolejnych sesjach. W takim przypadku, minimalny zasięg wzrostów należałoby
szacować na 63,89 zł, ale prawdopodobnie kurs sięgnąłby 66,96 zł lub 70,12 zł..
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Najważniejsze informacje:
WIG20, mWIG40,
sWIG80

11 bit studios zastąpi Ursus w indeksie mWIG40 po sesji 15 czerwca
11 bit studios zastąpi spółkę Ursus w portfelu indeksów mWIG40 i mWIG40TR po sesji giełdowej 15 czerwca.
Do indeksów sWIG80 i sWIG80TR wejdą Colian, Ovostar, Ten Square Games oraz Ursus, a wyjdą z niego 11 bit
studios, Kopex, Mostostal Zabrze oraz Prairie Mining.
Ponadto w indeksach WIG20 oraz WIG20TR udział spółki PKO BP zostanie ograniczony do 15%, natomiast w
indeksach WIG30 i WIG3TR udziały spółek PKN Orlen i PKO BP zostaną ograniczone do 10%.
Wszystkie zmiany w indeksach wejdą w życie po sesji giełdowej w dniu 15 czerwca. (PAP)

BZ WBK

BZ WBK ustanowił program emisji euroobligacji o wartości do 5 mld EUR
BZ WBK ustanowił program emisji euroobligacji, w ramach którego łączna wartość nominalna wyemitowanych
i niewykupionych obligacji w żadnym czasie nie przekroczy 5 mld EUR. Obligacje zostaną zarejestrowane w
międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV
lub Clearstream Banking société anonyme, Luxembourg.
BZ WBK może ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii obligacji do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Dublinie, Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie lub inny podmiot prowadzący rynek regulowany. (PAP)

PKN Orlen, Lotos

Szansę na fuzję Orlenu i Lotosu oceniam na 95% - Obajtek
"Szansę na połączenie Orlenu z Lotosem oceniam na 95%. Jesteśmy bardzo zdeterminowani, wszystko idzie w
tym kierunku" - powiedział w środę w "Radiu Gdańsk" prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Dodał, że połączenie
obu koncernów będzie dobre zarówno dla PKN, Grupy Lotos, ale także i bezpieczeństwa państwa. (PAP)

Energa

Energa Obrót ma kolejną ugodę w sporze z jedną z farm wiatrowych
Energa Obrót zawarła z jedną z 22 pozwanych przez siebie farm wiatrowych ugodę kończącą wszelkie spory
dotyczące nieważności umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.
Jednocześnie strony postanowiły kontynuować współpracę w zakresie sprzedaży praw majątkowych na
podstawie nowej umowy. Zawarcie ugody nie wpływa niekorzystnie na wynik finansowy Energa-Obrót SA.
Jest to druga ugoda zawarta przez Energa Obrót z pozwanymi farmami wiatrowymi. (PAP)

GetBack

GetBack w ciągu 2-3 miesięcy zweryfikuje plan restrukturyzacji; I kw. pod wpływem czyszczenia bilansu
GetBack, który opublikował nieaudytowane wyniki za 2017 roku ocenia, że w ciągu 2-3 miesięcy zweryfikuje
przedstawiony wcześniej plan restrukturyzacji.
Spółka przedstawiła w środę wstępne, skonsolidowane sprawozdanie za 2017 rok, mimo że audytor, firma
Deloitte, nadal pracuje nad przygotowaniem swojej opinii.
Spółka przesunęła termin publikacji raportu za I kwartał. Raport ten ma być opublikowany 29 czerwca, a nie 30
maja, jak zakładano wcześniej. (PAP)

GetBack

Strata netto GetBacku w '17 wyniosła ok. 1,33 mld PLN
Strata netto grupy GetBacku wyniosła w 2017 roku ok. 1,33 mld PLN wobec 200 mln PLN zysku rok wcześniej
- wynika ze wstępnego, niezaudytowanego sprawozdania finansowego grupy. Wcześniej spółka podawała, że
szacunkowa skonsolidowana strata netto za rok 2017 wyniesie ok. 1,2 mld PLN.
Ze wstępnego sprawozdania windykatora wynika, że strata operacyjna w 2017 roku wyniosła 1,18 mld PLN
wobec 234,7 mln PLN zysku w 2016 r., w tym strata EBIT segmentu funduszy własnych wyniosła ok. 1 mld
PLN, a segmentu funduszy zewnętrznych ok. 165 mln PLN.
Zapadające i przedstawione Spółce do wykupu w 2018 r. obligacje z opcją PUT, problemy z pozyskaniem
nowego finansowania oraz agresywna polityka inwestycyjna Grupy w II półroczu 2017 r, stały się główną
przyczyną, iż Spółka doświadczyła trudności w spełnieniu wszystkich wymagalnych zobowiązań finansowych napisano w raporcie.
Sytuacja płynnościowa Spółki spowodowała utratę zdolności do terminowego wywiązywania się z zobowiązań
płatniczych bez ponoszenia nadzwyczajnych kosztów - dodano.
Spółka podała, że od 1 stycznia 2018 r. do dnia publikacji skonsolidowanego sprawozdania za 2017 r.
wyemitowane zostały obligacje o łącznej wartości nominalnej 465,4 mln PLN. Spłaty w tym okresie wyniosły
(w wartości nominalnej) 241,1 mln PLN. (PAP)
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GetBack

Były prezes GetBack zapowiada przekazanie KNF listy potencjalnych inwestorów
W piątek do Komisji Nadzoru Finansowego zostanie przekazana lista potencjalnych inwestorów
zainteresowanych wejściem do GetBack, jest na niej więcej niż pięć podmiotów - zapewnia w oświadczeniu
były prezes GetBack Konrad Kąkolewski.
Pełnomocnik prawny byłego prezesa GetBack poinformował, że Konrad Kąkolewski złoży w piątek wniosek o
przesłuchanie jego osoby przez Komisję Finansów Publicznych Sejmu RP.
Kąkolewski poinformował, że jest kandydatem do Rady Wierzycieli. (PAP)

GetBack

Sejmowa komisja finansów zajmie się we wtorek spółką GetBack
Sejmowa komisja finansów wysłucha we wtorek 5 czerwca stanowiska KNF i resortu finansów w sprawie
sytuacji firmy GetBack oraz ponad 9 tys. inwestorów, którzy nabyli obligacje tej spółki oraz nadzoru nad jej
działalnością - poinformował w środę PAP wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych Janusz
Szewczak (PiS). (PAP)

Getin Noble Bank

Moody's utrzymał dotychczasowe ratingi Getin Noble Banku
Agencja Moody's po przeprowadzeniu przeglądu ratingów utrzymała ratingi Getin Noble Banku na
dotychczasowym poziomie - poinformował Getin Noble Bank w komunikacie. Agencja Moody's utrzymała:
(1) długookresowy rating depozytów (LT Bank Deposits (Local & Foreign)): Ba3, (2) długookresową ocenę
ryzyka kontrahenta (LT Counterparty Risk Assessment): Ba2(cr), (3) ocenę indywidualną (Baseline Credit
Assessment - BCA): b2, (4) skorygowaną ocenę indywidualną (Adjusted Baseline Credit Assessment): b2, (5)
krótkoterminowy rating depozytów (ST Bank Deposits (Local & Foreign)): Not Prime, (6) krótkoterminową
ocenę ryzyka kontrahenta (ST Counterparty Risk Assessment): Not Prime (cr). (PAP)

LiveChat

Liczba klientów LiveChat wzrosła o 243 netto m/m
Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na 1 czerwca 2018 r. liczba klientów korzystających z
płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 24655. W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientów wzrosła o 243
netto (uwzględniając odejścia). (PAP)

Sektor bankowy

Banki udzieliły w IV kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 4.252 mln PLN - NBP
Banki udzieliły w kwietniu 2018 r. kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 4.252 mln PLN wobec
4.519 mln PLN w marcu oraz 4.079 mln PLN w lutym i wobec 3.316 mln PLN w styczniu i 3.164 mln PLN w
grudniu - podał NBP.
W listopadzie wartość kredytów wyniosła 3.556 mln PLN, w październiku 2017 r. wartość kredytów wyniosła
3.932 mln PLN, we wrześniu 3.639 mln PLN, w sierpniu 3.802 mln PLN, w lipcu 4.353 mln PLN, a w czerwcu
4.286 mln zł.
Średnie oprocentowanie kredytów na nieruchomości pozostaje stabilne od października, na poziomie 4,4%.
W kwietniu 2018 r. banki udzieliły kredytów na cele konsumpcyjne o wartości 5.921 mln PLN wobec 6.133 mln
PLN w marcu oraz wobec 5.155 mln PLN w lutym i 5.497 mln PLN w styczniu, 5.577 mln PLN w grudniu oraz
wobec 5.632 mln PLN w listopadzie. W październiku było to 5.791 mln PLN, we wrześniu 5.690 mln PLN, w
sierpniu 5.467 mln PLN, w lipcu 5.524 mln PLN i 5.752 mln PLN w czerwcu.
Średnie oprocentowanie tego typu kredytu wyniosło 7,9% wobec 7,7%, w marcu, lutym i styczniu. W grudniu
wyniosło ono 7,0%, 7,5% w listopadzie. W październiku było to 7,7%, we wrześniu 7,6%, w sierpniu 7,8%, w
lipcu i czerwcu po 7,7%. (PAP)

Sektor energetyczny

Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w II połowie '17 wzrosły o 4,5% r/r - Eurostat
Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w II połowie 2017 roku wzrosły o 4,5% r/r - podał w
środę Eurostat. Z kolei średnia cena gazu dostarczanego gospodarstwom domowym w II połowie 2017 roku
wzrosła o 0,2% r/r. (PAP)

Sektor wydobywczy

Sprzedaż węgla w Polsce w IV wyniosła 5,1 mln ton wobec 5,58 mln ton w III - ARP
Sprzedaż węgla w Polsce w kwietniu wyniosła 5,1 mln ton wobec 5,58 mln ton w marcu i 5,17 mln ton w
kwietniu 2017 roku - podała Agencja Rozwoju Przemysłu, która analizuje rynek węgla. Dane ARP dotyczą
wszystkich krajowych producentów węgla.
Stan zapasów na hałdach w końcu marca wyniósł 1,8 mln ton wobec 1,6 mln ton miesiąc wcześniej i wobec
2,15 mln ton przed rokiem.
Produkcja w kwietniu wyniosła 5,3 mln ton wobec 5,6 mln ton przed miesiącem i wobec 5,3 mln ton w kwietniu
2017 r. (PAP)
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Stal, aluminium

USA będą egzekwować odwetowe cła na stal i aluminium z UE, Kanady i Meksyku
Poczynając od 1 czerwca Stany Zjednoczone będą egzekwować odwetowe cła w wysokości 25% na stal oraz
10 % na aluminium eksportowane do USA przez państwa UE, Kanadę i Meksyk - poinformował w czwartek
minister handlu USA Wilbur Ross. (PAP)

Amica

Wyniki Amiki w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP
wyniki
I kw. 18

kons.

różnica

r/r

kw/kw

Przychody
EBITDA
EBIT
zysk netto j.d.

633,8
42,7
29,8
18,9

631,7
46,8
34,3
25,2

0,3%
-8,7%
-13,2%
-25,2%

10%
-16%
-23%
-26%

-16%
-5%
-9%
-31%

marża EBITDA
marża EBIT
marża netto

6,7%
4,7%
3,0%

7,4%
5,4%
4,0%

-0,68
-0,74
-1,03

-2,13
-2,02
-1,44

0,72
0,35
-0,65

PLN mn

Źró dło : P AP

Archicom

(PAP)

Archicom wypłaci 1,65 PLN dywidendy na akcję
Walne zgromadzenie Archicom zdecydowało, że spółka wypłaci z zysku netto za 2017 roku 1,65 PLN
dywidendy na akcję, z czego 0,21 PLN zostało już wypłacone w zeszłym roku tytułem zaliczki. Dniem ustalenia
prawa do dywidendy jest 5 czerwca, a dniem jej wypłaty 19 czerwca.
Przed rokiem Archicom wypłacił 1,20 PLN dywidendy na akcję. (PAP)

Bytom

Wyniki Bytomia w I kw. 2018 roku vs. konsensus PAP
wyniki
I kw. 18

kons.

różnica

r/r

kw/kw

Przychody
EBITDA
EBIT
zysk netto j.d.

40,9
0,5
-1
-1,1

40
-0,2
-1,6
-1,3

2,3%
--38,0%
-13,6%

17%
--52%
-23%

-27%
-94%
---

marża EBITDA
marża EBIT
marża netto

1,1%
-2,4%
-2,6%

-0,6%
-4,0%
-3,1%

1,71
1,58
0,49

3,69
3,54
1,35

-12,77
-13,99
-11,43

PLN mn

Źró dło : P AP

(PAP)

Elektrobudowa

Grupa Elektrobudowa obniżyła prognozę zysku netto na '18 do 27,3 mln PLN
Grupa Elektrobudowa obniżyła prognozę zysku netto, jaki planuje osiągnąć w 2018 roku do 27,3 mln PLN z 46
mln PLN zakładanych wcześniej. Zgodnie z nową prognozą zysk netto Elektrobudowa SA wynieść ma 34,8 mln
PLN, a nie 41,9 mln PLN jak zakładano wcześniej. Elektrobudowa nie zmieniła prognozy przychodów w 2018
roku i planuje, że na poziomie grupy wyniosą one 959,7 mln PLN, a jednostkowo 899,4 mln PLN. (PAP)

Esotiq & Henderson

Spółka chce wypłacić 1 PLN dywidendy na akcję
Esotiq & Henderson chce przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy z zysku netto za 2017 roku kwotę 2,19
mln PLN, co oznacza, po uwzględnieniu posiadania przez spółkę akcji własnych, że na każdą pozostałą akcję
przypadać będzie dywidenda w wysokości 1 PLN. Zarząd Esotiq & Henderson rekomenduje wyznaczenie dnia
dywidendy na 27 września oraz terminu wypłaty dywidendy na 26 października. (PAP)

Feerum

Portfel zamówień Feerum wynosi obecnie 132,9 mln PLN
Obecny portfel zamówień Feerum obejmuje 39 umów o wartości około 132,9 mln PLN, z terminem realizacji w
latach 2018-2019. Feerum startuje w przetargach na Litwie, Łotwie i w Estonii, gdzie realizacja inwestycji,
podobnie jak w Polsce, przebiega w korelacji z unijnymi dopłatami. Potencjał rynku krajów bałtyckich spółka
szacuje na około 25 mln PLN. Rośnie aktywność Feerum na Ukrainie, gdzie poza zakontraktowanymi już
umowami planowane są przez Feerum inwestycje na poziomie około 30 mln PLN. (PAP)

Otmuchów

Cena emisyjna akcji serii E Otmuchowa ustalona na 2 PLN
Cena emisyjna akcji serii E Otmuchowa została ustalona na 2 PLN. Spółka planuje pozyskać około 25 mln PLN
na budowę fabryki słodyczy.
We wtorek KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Otmuchowa, który został sporządzony w związku z emisją do
12.748.250 akcji zwykłych serii E. Emisja przeprowadzana jest w formie oferty publicznej w drodze subskrypcji
zamkniętej z zachowaniem prawa poboru przez obecnych akcjonariuszy.
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Dniem prawa poboru jest 7 czerwca. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz
zapisów dodatkowych rozpocznie się 13 czerwca, a zakończy 26 czerwca. W dniach 9-11 lipca planowane jest
przyjmowanie zapisów na akcje w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych. Oferującym jest
Vestor Dom Maklerki. (PAP)
Polnord

Polnord chce stopniowo redukować zadłużenie i generować coraz większy cash flow
Polnord chce stopniowo redukować zadłużenie i generować coraz większe przepływy z działalności operacyjnej
- poinformował prezes Polnordu Dariusz Krawczyk.
Na koniec marca 2018 r. zadłużenie finansowe grupy wyniosło 398,8 mln PLN, co stanowi spadek o 4,7% w
stosunku do stanu na koniec 2017 r.
Stan środków pieniężnych spadł na koniec I kw. do 102,9 mln PLN ze 119,7 mln PLN rok na początku okresu,
co było spowodowane głównie spłatą kredytów w Getin Noble Banku (10 mln PLN) i w BOŚ Banku (6,25 mln
PLN).
Zadłużenie finansowe netto wyniosło 295,9 mln PLN. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto na koniec marca
wynosiło 41,5% wobec 42,1% na koniec grudnia 2017 r.
Zadłużenie zapadające w najbliższych latach będzie częściowo refinansowane i spłacane z przepływów
pieniężnych. (PAP)

Polnord

Polnord jest w trakcie wyboru doradcy w procesie przeglądu opcji strategicznych
Polnord jest w trakcie wyboru doradcy w procesie przeglądu opcji strategicznych - poinformował prezes
Polnordu Dariusz Krawczyk. (PAP)

Polnord

Grupa Polnord ostrożnie podchodzi do celów sprzedaży mieszkań na ten rok
Grupa Polnord ostrożnie podchodzi do celów sprzedaży mieszkań na ten rok. Może nie realizować projektów,
które - z powodu wysokich cen wykonawstwa - generowałyby ujemną marżę - poinformowali w środę
przedstawiciele grupy.
W I kwartale spółka sprzedała 299 mieszkań (spadek o 11% r/r) i nie wprowadziła do sprzedaży żadnych lokali
(dane ważone udziałem Polnord). W wyniku finansowym rozpoznane zostały 323 lokale wobec 109 rok
wcześniej.
Na koniec I kwartału Polnord miał w ofercie 1.103 lokale, co oznacza wzrost o 14,8% r/r.
Wioletta Kleniewska, dyrektor Polnordu ds. sprzedaży i marketingu, poinformowała, że w II kw. będzie znacząco
mniej przekazań niż w I kw., a na IV kw. zaplanowane jest ich najwięcej. Łącznie na cały rok zaplanowano
przekazanie 1.030-1.050 lokali. (PAP)

Rafako

Rafako ma umowę za 124,9 mln PLN na budowę gazociągu Goleniów-Płoty
Rafako podpisało umowę za 124,9 mln PLN z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz System na budowę
gazociągu DN 700 Szczecin-Gdańsk, na odcinku Goleniów-Płoty. Wartość umowy wynosi łącznie 124,9 mln
PLN netto, czyli 153,6 mln PLN brutto. Termin na wykonanie prac wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia
umowy. (PAP)

Wadex

Wadex wypłaci 0,35 PLN dywidendy na akcję
Akcjonariusze Wadeksu zdecydowali, że z zysku netto za 2017 rok spółka wypłaci 1,16 mln PLN dywidendy,
czyli 0,35 PLN na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 7 czerwca, a termin jej wypłaty na 21 czerwca 2018 r.
Przed rokiem Wadex wypłacił 0,70 PLN dywidendy na akcję. Na dywidendę trafiło wtedy 517,5 tys. PLN zysku
netto za 2016 rok oraz część kapitału zapasowego w kwocie 1,8 mln PLN. (PAP)

NewConnect

GPW wykluczyła z obrotu na rynku NewConnect akcje pięciu spółek
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zdecydował o wycofaniu z obrotu na rynku NewConnect akcji pięciu
spółek: Jantar Development, Alkal, Polscy Inwestorzy, Trophy Holding Nyrt. oraz Vedia. (PAP)

Kalendarz:
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5 czerwca
5 czerwca
6 czerwca
6 czerwca
6 czerwca
6 czerwca
7 czerwca
7 czerwca
8 czerwca

Spółka

Wydarzenie

Alumetal
Neuca
AmRest
Atal
Alumetal
Neuca
Play Communications
Grupa Azoty
Handlowy

Ostatni dzień z prawem do dywidendy
Ostatni dzień z prawem do dywidendy
ZWZ
ZWZ
Ex-div
Ex-div
NWZ
NWZ
ZWZ
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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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