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Komentarz dnia:

Indeksy GPW

WIG otw.
Podczas gdy czwartek był w Polsce dniem bez sesji giełdowej zagranicą rynki reagowały na
WIG zam.
środową decyzję FED. FED z jednej strony nie zaskoczył w tym zakresie, iż nie dokonał obniżki
stóp procentowych oraz komunikat po posiedzeniu cały czas podkreśla otwartą postawę wobec obrót (mln PLN)
napływających danych makroekonomicznych. W szczególności inflacja niższa niż docelowa dla WIG 20 otw.
FED może być podstawą do dokonania obniżek stóp. Z drugiej strony to, co pozytywnie WIG 20 zam.
zaskoczyło rynek to fakt, iż aż 8 członków FED oczekuje obniżek stóp w 2019 roku, co stanowi FW20 otw.
wyraźną, gołębią zmianę wobec ostatnich danych z marca. Efektem powyższych informacji były FW20 zam.
wzrosty na rynkach akcyjnych i osłabienie dolara. Jeśli taka postawa FED będzie kontynuowana mWIG40 otw.
to jest to czynnik, który będzie osłabiał dolara, a co za tym idzie sprzyjał rynkom wschodzącym. mWIG40 zam.
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Wczoraj wzrosty były widoczne również na rynkach surowcowych. Mocno rosły ceny ropy
naftowej wsparte nie tylko informacjami o gołębim Fedzie, ale również po informacjach o tym, Największe wzrosty
że Iran zestrzelił amerykańskiego drona. (DM PKO BP)
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Orion Investment - Orion Investment wypłaci 0,25 PLN dywidendy na akcję za '18
Unimot, po kilkusesyjnej konsolidacji nad przełamanym, średnioterminowym oporem w
Ropczyce
- KNF znałożyła
ZM Invest
w wysokości
500 tys. ruszył
PLN w górę. Minimalny
postaci szczytu
połowyna
kwietnia,
na karę
ostatniej
sesji ponownie
zasięg
ruchu- Stalprodukt
należy szacować
na517,56
zł, ale prawdopodobnie
kurs sięgnie 19,07 zł lub
Stalprodukt
wypłaci
PLN dywidendy
na akcję
okolic 21,70 zł.
Unimot - Unimot zainwestuje do 9,5 mln PLN we właściciela platformy blinkee.city
Unimot - Unimot byłby zainteresowany włączeniem do sieci Avia części stacji po fuzji Orlenu z
Lotosem
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WIG30:
CCC

CCC wypłaci 19,8 mln PLN dywidendy, czyli 0,48 PLN na akcję
Akcjonariusze CCC zdecydowali, że spółka wypłaci 19,8 mln PLN w formie dywidendy z części kapitału
zapasowego, czyli 0,48 PLN na akcję. Kwota ta stanowi 33% skonsolidowanego zysku netto, przypisanego
akcjonariuszom jednostki dominującej. Dniem dywidendy jest 17 września, a terminem jej wypłaty 1
października 2019 r.
Za 2017 rok spółka wypłaciła w formie dywidendy 94,7 mln PLN, czyli 2,3 PLN na akcję. (PAP)

Enea

Enea Wytwarzanie ma zapłacić gminie Białystok za tzw. resztówkę udziałów MPEC
Enea Wytwarzanie ma zapłacić gminie Białystok blisko 29,5 mln PLN z odsetkami. W 2014 roku Enea
Wytwarzanie objęła 85% udziałów MPEC Białystok, płacąc za nie ok. 260 mln PLN. Władze miasta stały na
stanowisku, iż z umowy sprzedaży komunalnej spółki wynikał też obowiązek nabywcy, dotyczący wykupu tzw.
resztówki, czyli - według definicji przyjętej przez samorząd - udziałów pozostałych w dyspozycji gminy, których
nie objęli pracownicy MPEC.
By zaspokoić prawa załogi, miasto pozostawiło 15% udziałów, ostatecznie jednak do dyspozycji pracowników
było ich znacznie mniej. Pozostałe gmina uznała za resztówkę i stała na stanowisku, że Enea Wytwarzanie jest
zobowiązana je wykupić.
Według Enei definicja tej resztówki była jednak inna i nie jest nią cała pula udziałów, o których mówiła gmina,
a jedynie te, które były w ofercie dla pracowników, ale z różnych powodów (przeważnie osobistych) nie zostały
przez nich objęte. Dlatego w tym procesie strona pozwana chciała oddalenia powództwa miasta o zapłatę za
wszystkie udziały, które mu pozostały. Twierdziła, że jej oferta dotyczyła nie tej całej puli, liczącej 126 tys.
udziałów, a jedynie 4,2 tys. udziałów.
W sierpniu ub. roku Sąd Okręgowy w Białymstoku uwzględnił jednak powództwo gminy w całości i zasądził na
jej rzecz blisko 29,5 mln PLN z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, liczonymi od 25 stycznia 2017 roku do
dnia zapłaty. Enea Wytwarzanie złożyła apelację od tego wyroku, ale w środę sąd odwoławczy ją oddalił. (PAP)

KGHM

KGHM rozpoczyna przyjmowanie zapisów na obligacje 5- i 10-letnie o łącznej wartości do 2 mld PLN
KGHM prowadzi budowę księgi popytu na obligacje o łącznej wartości nominalnej do 2 mld PLN w dwóch
seriach: z terminem zapadalności 5 i 10 lat. Oczekiwany poziom marży wynosi 100-120 p.b. dla obligacji 5letnich i 150-180 p.b. dla obligacji 10-letnich.
Book building potrwa do 24 czerwca, a planowany dzień emisji to 27 czerwca. Obligacje będą oprocentowane
według zmiennej stopy procentowej, tj. 6MWIBOR plus marża. (PAP)

KGHM

KGHM ma umowę ramową z EBOR w związku z rozważanym przez EBOR zakupem obligacji
KGHM podpisał umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w związku z rozważaniem przez
EBOR nabycia obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez KGHM w ramach pierwszej emisji obligacji o
łącznej maksymalnej wartości nominalnej 2 mld PLN.
Spółka podała, że pierwsza emisja odbędzie się w ramach programu emisji obligacji spółki o łącznej
maksymalnej wartości nominalnej 4 mld PLN. KGHM poinformował, że zawarcie umowy ramowej nie stanowi
obowiązku nabycia przez EBOR obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez KGHM. (PAP)

Pekao

Jacek Janiuk został nowym prezesem Pekao TFI
Jacek Janiuk został powołany na stanowisko prezesa Pekao TFI. Janiuk będzie odpowiedzialny za pion zarządu,
pion finansowy oraz pion sprzedaży i marketingu. Na kolejną kadencję rada nadzorcza powołała Grzegorza
Barańskiego, wiceprezesa zarządu nadzorującego pion operacyjny oraz Jacka Babińskiego, wiceprezesa
zarządu odpowiedzialnego za pion zarządzania aktywami.
Przed dołączeniem do Pekao TFI Jacek Janiuk w latach 2017-2019 pełnił funkcję członka zarządu Skarbiec TFI
odpowiedzialnego za sprzedaż oraz rozwój produktów. Wcześniej, przez ponad 5 lat związany był z Citi
Handlowy, gdzie w latach 2016-2017 odpowiadał m.in. za zarządzanie Departamentem Bankowości Prywatnej
oraz w latach 2011-2016 jako dyrektor Biura Doradztwa Inwestycyjnego za zbudowanie i wdrożenie procesu
usługi doradztwa inwestycyjnego. (PAP)

PKP Cargo

PKP Cargo ma porozumienie ws. podwyżek wynagrodzeń, których koszt do końca '19 wyniesie ok. 45 mln
PLN
PKP Cargo popisało porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń, których szacowany koszt dla spółki do
końca 2019 roku wyniesie około 45 mln PLN.
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PKP Cargo poinformowało, że porozumienie zostało podpisane pomiędzy stronami Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez centralę i zakłady PKP Cargo. Podwyżka wynagrodzeń
zostanie wdrożona z dniem 1 sierpnia 2019 r. (PAP)

Pozostałe informacje:
Sektor energetyczny

Polska sprzedała na aukcji uprawnienia do emisji CO2 po cenie 24,98 euro/EUA
Polska sprzedała na aukcji na giełdzie EEX łącznie 4.428.500 uprawnień do emisji CO2 po cenie 24,98
euro/EUA. Na poprzedniej aukcji, 5 czerwca Polska uplasowała uprawnienia po cenie 24,42 euro/EUA.
Na początku grudnia 2018 r. Polska poinformowała Komisję Europejską, że chce sprzedać na aukcjach w 2019
roku 55,8 mln uprawnień do emisji CO2 z wolumenu darmowych uprawnień przyznanych w ramach derogacji,
a które nie zostały wykorzystane w latach 2013-17.
KE podała, że w latach 2013-17 Polska nie przydzieliła ok. 113 mln darmowych uprawnień do emisji CO2
przewidzianych derogacją. (PAP)

Sektor finansowy

Wiceminister finansów Filip Świtała odchodzi ze stanowiska - MF
Wiceminister finansów Filip Świtała odchodzi ze stanowiska. Świtała od września 2018 r. był podsekretarzem
stanu w MF. Odpowiadał za uszczelnienie systemu podatkowego, w tym wyłudzenia VAT. (PAP)

Sektor paliwowy

Oczyszczanie naszego systemu z brudnej rosyjskiej ropy potrwa 5-6 miesięcy - Naimski
Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski poinformował, że oczyszczenie
systemu przesyłowego i magazynowego w Polsce z brudnej rosyjskiej ropy zabierze 5-6 miesięcy.
Jak przypomniał Naimski, pozbywanie się brudnej ropy polega na tym, że rozcieńcza się ją czystym surowcem i
doprowadza do takiego poziomu zanieczyszczeń, które są akceptowalne z technologicznego punktu widzenia.
Jak zakłada porozumienie z Rosjanami wynegocjowane podczas rozmów w Warszawie i potem w Moskwie na
początku czerwca, 1 lipca wszystkie trzy nitki rurociągu Przyjaźń zostaną włączone do bieżącej eksploatacji.
Strony uzgodniły także procedurę rozpatrzenia roszczeń rafinerii odbierających surowiec z Rosji.
Minister energetyki Rosji Aleksandr Nowak oświadczył 7 czerwca, że odbiorcom zanieczyszczonej ropy
zostanie zaoferowane odszkodowanie, które ma być uzależnione od ilości ropy na ich terytorium. (PAP)

Sektor paliwowy

Iran zestrzelił amerykańskiego drona - ceny ropy na giełdach paliw szybują
Ceny ropy naftowej w USA rosną o ponad 3 procent w reakcji na wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie po
zestrzeleniu amerykańskiego drona przez Iran.
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na lipiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest
wyceniana po 55,53 USD, po wzroście ceny o 3,29%.
Ropa Brent w dostawach na sierpień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 63,47
USD za baryłkę, po zwyżce notowań o 2,64%.
Amerykański wojskowy dron MQ-4C Triton należącego do marynarki wojennej USA został zestrzelony przez
irański pocisk ziemia-powietrze w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad cieśniną Ormuz poinformował w czwartek przedstawiciel amerykańskich władz. (PAP)

Sektor paliwowy

PERN wykrył skażenie ropy - czasowo wstrzymał tłoczenie, dostawy już wznowiono
PERN wykrył skażenie ropy i na kilkanaście godzin wstrzymał tłoczenie surowca rurociągiem „Przyjaźń”.
Dostawy już wznowiono. PERN podał, iż zwrócił się do GomelTransieft z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji. W
odpowiedzi białoruski operator rurociągu podkreślił, że incydent jest wynikiem przełączania kolejnych
elementów infrastruktury.
PERN zaznaczył, iż zgodnie z procedurami obowiązującymi w spółce o całym zdarzeniu poinformował
odpowiednie instytucje państwowe, w tym Ministra Energii.
PERN od momentu przywrócenia dostaw ropy do Polski regularnie, częściej niż wynika to z normy GOST, bada
dostarczany surowiec. Chodzi o zabezpieczenie sieci PERN i instalacji klientów przed ryzykiem przerobu
skażonego surowca. (PAP)

ABC Data

W wezwaniu na akcje ABC Data zawarto transakcje na 34.741.545 akcji
W wezwaniu na akcje ABC Data ogłoszonym przez Roseville Investments i MCI Venture Capital zawarto
transakcje na 34.741.545 akcji. Rozliczenie transakcji nastąpi 25 czerwca 2019 r., w wyniku którego MCI
nabędzie prawa z 3.943.428 akcji, a Roseville nabędzie prawa z 30.798.117 akcji. (PAP)
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Archicom

Archicom wypłaci 1,15 PLN dywidendy
Walne Zgromadzenie Archicomu zdecydowało o wypłaceniu 1,15 PLN dywidendy na akcję. Na dywidendę trafi
cały zysk netto spółki osiągnięty w 2018 roku w wysokości 19,08 mln PLN oraz część kapitału rezerwowego
pochodzącą z zysku z lat ubiegłych, utworzonego na wypłatę dywidendy w przyszłości w kwocie 10,44 mln
PLN. Dniem dywidendy jest 1 lipca 2019 roku, a jej wypłata nastąpi 8 lipca 2019 roku.
Z zysku netto za 2017 roku spółka wypłaciła łącznie 1,65 PLN dywidendy na akcję. (PAP)

Archicom

Archicom wprowadził do sprzedaży 107 mieszkań we Wrocławiu
Archicom wprowadził do sprzedaży 107 mieszkań w ramach kolejnego etapu osiedla Słoneczne Stabłowice we
Wrocławiu. Zgodnie z planem inwestycyjnym spółki, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla tego etapu
powinno nastąpić w drugim kwartale 2021 roku. (PAP)

BBI Development

BBI Development sprzedał Centrum Marszałkowska
Spółki celowe współkontrolowane przez BBI Development podpisały ostateczne umowy dotyczące sprzedaży
projektu "Centrum Marszałkowska" w Warszawie. Nabywcą projektu jest spółka CM1 Sezam sp. z o.o., będąca
jednostką powiązaną z grupą kapitałową Liebrecht&Wood.
BBI Development poinformował, że łączny udział spółek z grupy we wpływach z cen wynikających z umów
sprzedaży, z uwzględnieniem pierwotnie posiadanego 35% udziału w sprzedanym projekcie, wyniósł około 31,3
mln euro. (PAP)

Caspar Asset
Management

Ekopol

Caspar Asset Management wypłaci 0,68 PLN dywidendy na akcję
Walne Zgromadzenie Caspar Asset Management zdecydowało o wypłacie 0,68 PLN dywidendy na akcję.
Łącznie na dywidendę trafi 1,34 mln PLN. Dniem dywidendy jest 2 lipca, a jej wypłata nastąpi 10 lipca 2019 r.
(PAP)
Ekopol wypłaci 0,06 PLN dywidendy na akcję zwykłą i 0,09 PLN na akcję uprzywilejowaną
Ekopol Górnośląski Holding przeznaczy na wypłatę dywidendy 187 tys. PLN, co daje 0,06 PLN na akcję zwykłą
i 0,09 PLN na akcję uprzywilejowaną. Zysk netto spółki wyniósł w 2018 roku 475,2 tys. PLN. Dniem prawa do
dywidendy jest 3 lipca, a dniem jej wypłaty 17 lipca 2019 r.
W 2018 roku akcjonariusze spółki zdecydowali o wypłacie 62,3 tys. PLN dywidendy z zysku za 2017 r., co dało
0,02 PLN na akcję zwykłą i 0,03 PLN na akcję uprzywilejowaną. (PAP)

i2 Development

i2 Development rozwiązało umowę inwestycyjną z YIT Development
Spółki i2 Development oraz YIT Development rozwiązały podpisaną w grudniu umowę inwestycyjną. W grudniu
2018 roku i2 Development i jej spółka zależna zawarły z YIT Development, spółką zależną YIT Oyj, umowę
inwestycyjną dotyczącą ich wspólnej inwestycji w spółkę celową.
Zgodnie z umową, spółka i2 Development miała zawiązać spółkę celową, do której zostaną przeniesione
wybrane nieruchomości oraz prawa i obowiązki z umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości oraz prawa
i obowiązki w spółkach osobowych, dotyczące projektów realizowanych lub których realizacja jest przez spółkę
planowana.
W połowie stycznia i2 Development informowało, że umowa inwestycyjna może zmniejszyć wartość
skonsolidowanego zadłużenia netto z 199,6 mln PLN na 30 września 2018 roku do ok. 22 mln PLN. (PAP)

i2 Development

i2 Development kończy przegląd opcji strategicznych i aktualizuje strategię
Zarząd i2 Development zdecydował o zakończeniu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych. Spółka
zaktualizowała także strategię, zamierza utworzyć nowy segment działalności grupy, polegający na wynajmie
nieruchomości komercyjnych. Celem spółki jest sprzedaż 1.000 lokali rocznie.
Zaktualizowana strategia zakłada kontynuację działalności deweloperskiej na rynku nieruchomości
mieszkaniowych oraz komercyjnych (usługowych i biurowych). Działalność ta nadal ma koncentrować się na
realizacji projektów mieszkaniowych we Wrocławiu. Strategia w segmencie mieszkaniowym dopuszcza jednak
dywersyfikację geograficzną poprzez wejście na rynki innych dużych miast Polski.
Zaktualizowana strategia przewiduje stworzenie nowego segmentu działalności - segmentu wynajmu
nieruchomości komercyjnych. Docelowa wartość aktywów netto segmentu (NAV) - jak podano - ma
kształtować się na poziomie odpowiadającym połowie wartości kapitałów własnych grupy.
Spółka podała, że strategia przewiduje kontynuację i rozwój działalności usługowej w obszarze rynku
nieruchomości (działalności budowlanej i projektowej), skoncentrowanej głównie na wykonawstwie projektów
deweloperskich realizowanych przez grupę. (PAP)
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Idea Bank

Idea Bank zamierza zwolnić do 750 pracowników do 31 XII; szac. oszczędności na ok. 50 mln PLN
Idea Bank zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe i rozpocząć konsultacje w sprawie zwolnień. Zamiarem
zarządu jest rozwiązanie umowy o pracę z maksymalnie 750 pracownikami banku, do 31 grudnia 2019 r.
Szacuje, że oszczędności w skali rocznej wyniosą 50 mln PLN.
W komunikacie prasowym bank podał, że zwolnienia obejmą maksymalnie 750 pracowników wszystkich
szczebli, co będzie stanowiło około 50% wszystkich zatrudnionych. Celem procesu restrukturyzacji jest szybka
odbudowa rentowności i poprawa współczynników kapitałowych, a działania mają objąć obniżenie sumy
bilansowej oraz ograniczenie kosztów operacyjnych.
Jak podał bank, decyzja ta oznacza to z jednej strony ograniczenie skali prowadzonych działań, a z drugiej dostosowania po stronie kosztów i zatrudnienia. Działalność biznesowa banku ma docelowo skupiać się na
budowaniu oferty dla klientów z sektora MSP oraz detalicznych, a liczba placówek zostanie dostosowana do
nowego modelu.
Proces zwolnień grupowych ma zostać przeprowadzony do końca 2019 roku, zgodnie z zasadami
wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem należnych odpraw. Bank podał, że w środę
powiadomi przedstawicieli pracowników o przyczynach grupowych zwolnień oraz zwróci się do nich o
przystąpienie do konsultacji. (PAP)

Makarony Polskie

Makarony Polskie wypłacą 0,25 PLN dywidendy na akcję
Walne zgromadzenie spółki Makarony Polskie zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 2,31 mln PLN, co
daje 0,25 PLN dywidendy na akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 14 sierpnia, a jej wypłaty na 29
sierpnia 2019 r.
W 2018 roku WZ spółki zdecydowało o wypłacie w formie dywidendy 2,3 mln PLN, czyli 0,25 PLN na akcję.
(PAP)

Orion Investment

Orion Investment wypłaci 0,25 PLN dywidendy na akcję za '18
Akcjonariusze Orion Investment zdecydowali, że spółka wypłaci w formie dywidendy łącznie 2,7 mln PLN, czyli
0,25 PLN na akcję, zgodnie z rekomendacją zarządu. Zysk netto spółki za 2018 rok wyniósł 7,5 mln PLN. Dniem
prawa do dywidendy jest 20 września, a dniem jej wypłaty 15 listopada 2019 roku.
Za 2017 rok spółka wypłaciła 0,22 PLN dywidendy na akcję, a rok wcześniej 1,55 PLN na akcję. (PAP)

Ropczyce

KNF nałożyła na ZM Invest karę w wysokości 500 tys. PLN
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na ZM Invest karę w wysokości 500 tys. PLN w związku ze
stwierdzeniem dopuszczenia się naruszenia przepisów dotyczących zmian udziałów w ogólnej liczbie głosów w
spółce ZM Ropczyce. KNF podała, że naruszone przepisy dotyczą niedokonania w terminie zawiadomień KNF i
ZM Ropczyce o zmianach udziałów.
KNF podała, że pierwsze podwyższenie kapitału skutkowało po stronie ZM Invest ustaniem stosunku dominacji
w stosunku do ZM Ropczyce - przy niezmienionej liczbie akcji spółka zeszła poniżej 50% liczby głosów, a drugie
podwyższenie skutkowało zmianą dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co
najmniej 1%. (PAP)

Stalprodukt

Stalprodukt wypłaci 5 PLN dywidendy na akcję
Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 27,9 mln PLN z zysku za 2018
rok, co daje 5 PLN na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 1 lipca, a wypłata nastąpi 16 lipca.
Zysk netto spółki w 2018 roku wzrósł do 125 mln PLN ze 100 mln PLN przed rokiem.
W ubiegłym roku Stalprodukt wypłacił 3 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2017 roku. (PAP)

Unimot

Unimot zainwestuje do 9,5 mln PLN we właściciela platformy blinkee.city
Unimot podpisał umowę inwestycyjną ze spółką Green Electricity, właścicielem platformy blinkee.city. Spółka
za 2 mln PLN obejmie nowe udziały w Green Electricity, a także udostępni dodatkowe finansowanie w łącznej
wysokości 7,5 mln PLN.
Unimot obejmie 267 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 13.350 PLN, stanowiących 20% udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym w Green Electricity, a zgodnie z wtorkowym komunikatem udzielenie
finansowania nastąpi do 31 grudnia 2022 r.
Unimot podał, że cele na 2022 r. to wzrost aktywnych użytkowników do 1,5 mln oraz wypracowanie zysku
operacyjnego przez Green Electricity w wysokości 25 mln PLN. (PAP)
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Unimot

Unimot byłby zainteresowany włączeniem do sieci Avia części stacji po fuzji Orlenu z Lotosem
Jeśli warunkiem zgody Komisji Europejskiej na fuzję PKN Orlen z Grupą Lotos byłoby pozbycie się przez
połączony podmiot części stacji paliw, to Unimot byłby zainteresowany ich włączeniem do swojej sieci Avia.
Dodał, że jeśli potwierdzą się medialne spekulacje, to połączona spółka może być zmuszona do pozbycia się
około 250-300 stacji paliw. Taki może być bowiem warunek zgody Komisji Europejskiej na fuzję.
Avia to sieć 3.150 stacji paliw założona ponad 90 lat temu w Szwajcarii, która aktualnie obecna jest w 15
krajach Europy, w tym w Polsce. Według stanu na koniec grudnia 2018 roku, sieć Avia w Polsce liczy 42 stacje,
a w ubiegłym roku przyłączyło się do niej 27 partnerów. Zgodnie ze strategią, do końca 2023 roku chce mieć w
Polsce 200 stacji paliw w sieci Avia. Unimot ma też dwie stacje franczyzowe na Ukrainie, a do końca roku chce
zwiększyć ich liczbę do 15. (PAP)

Spółki zagraniczne:
Credit Agricole

Credit Agricole Bank Polska nie wyklucza akwizycji na polskim rynku
Credit Agricole Bank Polska nie wyklucza akwizycji na polskim rynku, jeśli wpierałaby ona rozwój bankowości
uniwersalnej i rozwój organiczny banku. Prezes banku, Piotr Kwiatkowski poinformował, że priorytetem banku
jest rozwój organiczny, bowiem ewentualne akwizycje to proces długotrwały.
Suma bilansowa banku wynosi około 22 mld PLN, udział banku w polskim systemie bankowym wynosi około
4%. (PAP)
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Kalendarz:

25 czerwca
28 czerwca

Spółka

Wydarzenie

Livechat
Stelmet

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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