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TIM kontynuuje wzrosty po wykonaniu ruchu powrotnego do przełamanego, górnego
ograniczenia długoterminowej konsolidacji. Na ostatnich sesjach kurs odbił się od
średnioterminowej linii trendu i przełamał krótkoterminowy opór na poziomie ostatniego,
lokalnego maksimum. Minimalny zasięg ruchu należy wyznaczyć na 10,25 zł, ale prawdopodobnie
kurs sięgnie 10,65 zł a nawet okolic 11,70 zł.
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WIG30:
CD Projekt

Targi E3 będą najważniejsze w historii CD Projektu
Prezes CD Projektu Adam Kiciński poinformował, że odbywające się w Los Angeles w dniach 11-13 czerwca
targi E3 będą najważniejsze w historii firmy. Prezes nie odpowiedział na pytanie, czy w trakcie targów spółka
poda datę premiery gry „Cyberpunk2077”.
Rynek spodziewa się, że na targach E3, które odbędą się w Los Angeles w dniach 11-13 czerwca, CD Projekt
przedstawi okno premierowe nowej gry.
Kilka dni temu przedstawiciele grupy przyznali, że "Cyberpunk 2077" będzie dostępny w publicznej strefie
targów.
Na ubiegłorocznych targach gra była prezentowana jedynie na zamkniętych pokazach. (PAP)

CD Projekt

CD Projekt chce mieć drugi tak duży zespół, jak ten który pracuje na Cyberpunkiem
CD Projekt chciałby w przyszłości wydawać więcej gier, ale będzie to możliwe dopiero, kiedy w firmie
powstanie drugi tak duży zespół, jak ten który pracuje nad Cyberpunkiem. Równolegle do prac nad
„Cyperpunk2077” spółka tworzy kolejną grę, która ma się pojawić do 2021 roku. (PAP)

CD Projekt

Przejęcie innej firmy przez CD Projekt mało prawdopodobne
Przejęcie innej firmy przez CD Projekt jest mało prawdopodobne. Adam Kiciński przypomniał, że niedawno CD
Projekt zakupił niedużą firmę we Wrocławiu, która ma pomagać spółce w konkretnych działaniach. (PAP)

CD Projekt

CD Projekt chce dalej rosnąć, decyzja o wypłacie dywidendy jednorazowa – Kiciński
CD Projekt chciałby się rozwijać w tym tempie co dotychczas, wydawać więcej gier, ale tak samo dobrych.
Spółka chce by jej najbardziej rozpoznawalne marki takie jak „Wiedźmin” czy „Cyberpunk” stały się nieodłączną
częścią popkultury.
Prezes CD Projektu zapowiedział, że gry RPG pozostaną głównym obszarem zainteresowania firmy, ale spółka
będzie ze swoimi produktami wychodzić także poza ten gatunek.
Pytany o to czy CD Projekt może stać się spółką dywidendową, Kiciński wprost nie zaprzeczył, ale podkreślił, że
dotychczasowe dywidendy (z zysków za 2016 rok i 2018 rok po 1,05 PLN na akcję) miały charakter
jednorazowy. Według prezesa najważniejsze z punktu widzenia firmy jest zabezpieczenie na odpowiednim
poziomie przepływów gotówkowych. (PAP)

Enea

Enea zamierza przeprowadzić emisję obligacji do kwoty 1 mld PLN
Enea zamierza przeprowadzić emisję obligacji do kwoty 1 mld PLN w ramach programu emisji do 5 mld PLN.
Intencją spółki jest przeprowadzenie emisji w drugim kwartale 2019 roku.
Oferta obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Spółka planuje oferować obligacje do
nie więcej niż 149 indywidualnie określonych adresatów. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne.
Zakładany termin zapadalności obligacji będzie wynosił 5 lat od daty emisji, a celem emisji jest refinansowanie
zadłużenia spółki.
Szczegółowe warunki emisji oraz ostateczna wielkość jej emisji zostaną ustalone m.in. po uwzględnieniu
wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów oraz sytuacji na krajowym rynku obligacji.
Do tej pory w ramach programu Enea wyemitowała obligacje o łącznej wartości 1,5 mld PLN. (PAP)

Energa

Energa uruchamia program lojalnościowy dla inwestorów indywidualnych
Posiadanie przynamniej 500 akcji energetycznej spółki przez co najmniej pół roku na rachunku inwestycyjnym
w DM PKO BP będzie uprawniało do skorzystania z benefitów oferowanych w ramach programu „Energa w
akcji!” – poinformowali na odbywającej się w Karpaczu konferencji „Wall Street” przedstawiciele podmiotów
biorących udział w programie.
Na liście korzyści, które otrzymać mogą inwestorzy, znalazł się rabat na instalację fotowoltaiczną, stały rabat
na zakupy w sklepie internetowym Energi i czasowe zwolnienie z opłat za prowadzanie rachunku
inwestycyjnego dla nowych klientów.
Na program „Energa w akcji” składa się także część edukacyjna. Jego uczestnicy otrzymają dostęp do
materiałów szkoleniowych SII dotyczących rynku akcji spółek energetycznych i uzyskają możliwość udziału w
konferencjach naukowych poświęconych tematyce inwestowania w spółki energetyczne organizowanych przez
partnerów programu.
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Szczegóły związane z korzyściami (np. wysokości rabatu na instalację fotowoltaiczną) Energa będzie ujawniać
w miarę zbliżania się startu programu. Sygnatariusze porozumienia zapowiedzieli także, że pełna lista benefitów
zostanie podana we wrześniu.
Według przedstawicieli spółki zwiększenie skali długoterminowego zaangażowania w akcje ze strony
inwestorów indywidualnych powinno wpływać stabilizująco na giełdowe notowania. (PAP)
Lotos

Lotos przesuwa o 30 dni rozruch ostatniego z kompleksów projektu EFRA
Lotos Asfalt i generalny wykonawca projektu EFRA - firma Kinetics Technology - podpisały aneks, zgodnie z
którym termin osiągnięcia stanu gotowości do rozruchu Kompleksu Koksowania zostaje przesunięty do 30
czerwca, czyli o 30 dni.
Lotos podał, że przesunięcie terminu nie opóźni wystąpienia pełnych planowanych efektów ekonomicznofinansowych, wynikających z eksploatacji wszystkich instalacji projektu EFRA. Grupa podtrzymuje szacunki,
zakładające, że pełne planowane efekty ekonomiczno-finansowe pojawią się w skonsolidowanych wynikach
finansowych w czwartym kwartale 2019 roku.
Grupa podała, że główną przyczyną przesunięcia terminu jest dążenie Lotos Asfalt do zapewnienia "bezspornej
gotowości technicznej" Kompleksu Koksowania do prowadzenia prac rozruchowych i uruchamiania instalacji.
Jak podano, całkowity budżet inwestycji pozostaje bez zmian względem wartości z komunikatu z lipca 2015
roku. Lotos podał wtedy, że łączne nakłady inwestycyjne na program EFRA szacowane są na ok. 517 mln euro,
czyli 2,15 mld PLN. (PAP)

PGE

PGE GiEK uzyskało koncesję dla bloku energetycznego nr 5 w Elektrowni Opole
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna uzyskało koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej dla bloku
energetycznego nr 5 w Elektrowni Opole i przejęło ten blok do użytkowania i eksploatacji.
Blok nr 5 jest częścią umowy na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole, realizowanej
przez konsorcjum firm Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa i Rafako oraz GE Power.
PGE podtrzymało termin przekazania do eksploatacji bloku nr 6, wyznaczony na 30 września 2019 roku. (PAP)

Pozostałe informacje:
Sektor paliwowy

PERN dostarcza cały czas zmieszaną ropę, w proporcjach odpowiednich dla rafinerii
PERN cały czas dostarcza zmieszaną ropę w proporcjach zgodnych z wymogami postawionymi przez klientów i
pozwalających na nieprzerwaną pracę rafinerii. PERN poinformował, że do tej pory ponad 30%
zanieczyszczonej ropy naftowej zostało już usunięte z rurociągu.
W okresie od 19 do 24 kwietnia do rafinerii w Polsce i Niemczech zostało wysłanych z kierunku wschodniego
blisko 691 tys. ton zanieczyszczonej ropy, ale PERN zaznacza, że ropa gorszej jakości była wysyłana do Polski
już od 15 kwietnia. W efekcie ostateczna wielkość zanieczyszczonej ropy, która miała trafić do Polski
prawdopodobnie jest większa niż 691 tys. ton.
W najbliższy poniedziałek w Moskwie ma się odbyć kolejne spotkanie strony rosyjskiej z PERN i
przedstawicielami rafinerii, które ucierpiały w wyniku problemów z jakością ropy naftowej.
Z niedawnych ustaleń podczas rozmów w Warszawie wynika, że wznowienie dostaw surowca z Rosji możliwe
jest 9 czerwca, a do 1 lipca wszystkie trzy nitki mają zostać "oczyszczone".
Kilka dni temu prezes PKN Orlen Daniel Obajtek mówił, że moskiewskie spotkanie może to być "przełomowe",
ale nie podał więcej szczegółów. (PAP)

Amica

Aktualizacja strategii Amiki zakłada wstępnie ok. 4 mld PLN przychodów i 334 mln PLN EBITDA w '23
Przygotowywana przez Amikę aktualizacja strategii do 2023 roku zakłada wstępnie osiągnięcie około 4 mld
PLN przychodów i 334 mln PLN EBITDA. Producent AGD planuje w ciągu czterech najbliższych lat skupić się
m.in. na rozwoju na rynku włoskim i hiszpańskim. Aktualna strategia HIT2023 zakłada osiągnięcie około 5 mld
PLN przychodów i 9 proc marży EBITDA.
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Spółka poinformowała, że przyczyną aktualizacji strategii jest zmiana otoczenia, w którym funkcjonuje spółka.
Strategia była formułowana przed konfliktem rosyjsko-ukraińskim, a Amica przewidywała duże wzrosty na
rynku wschodnim.
Amica poinformowała również, że rozmowy odnośnie przejęcia marki Fagor są obecnie prowadzone już bez
wyłączności. W grudniu 2018 roku Amica informowała, że ustaliła wstępne warunki nabycia praw do
hiszpańskiej marki dużego AGD Fagor. Spółce zostało przyznane prawo do prowadzenia negocjacji w sprawie
zawarcia finalnej umowy licencji, na wyłączność do 28 lutego 2019 roku. Po upływie tego terminu polski
producent AGD informował o przedłużeniu negocjacji bez podania terminu finalizacji negocjacji.
Członek zarządu podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że tegoroczny CAPEX grupy ma wynieść 70 mln PLN.
Modernizacja i rozwój mają kosztować 23 mln PLN, na automatyzację ma trafić 17 mln PLN, a na IT 15 mln
PLN. Pozostała kwota to mniejsze projekty. W pierwszym kwartale 2019 roku na inwestycje grupa wydała 15
mln PLN. (PAP)
Feerum

Zysk netto Feerum w I kw. '19 wyniósł 1,4 mln PLN, spadek o 31,6% rdr
Grupa Feerum w pierwszym kwartale 2019 roku miała 1,4 mln PLN zysku netto w porównaniu do 2,08 mln PLN
w pierwszym kwartale 2018 r. Przychody grupy w tym okresie wyniosły 26,7 mln PLN, wobec 27,6 mln PLN
rok wcześniej. Feerum spodziewa się wpływu realizowanych kontraktów na wyniki w drugiej połowie roku.
Feerum realizuje obecnie z ukraińską firmą Epicentr K LLC umowę na dostawy silosów zbożowych na Ukrainę o
wartości blisko 210 mln PLN oraz kontrakt na dostawę kompleksu silosów w Tanzanii. W maju prezes spółki w
rozmowie z PAP Biznes informował, że Feerum pracuje z Epicentr K nad potencjalnymi, kolejnymi projektami i
negocjuje kolejne kontrakty na rynku ukraińskim z kilkoma podmiotami o podobnej skali działalności. Dodał, że
spółka jest potencjalnie zainteresowana dalszym rozwojem w Tanzanii oraz w Senegalu, Zambii i Rwandzie.
Za 67,3% przychodów Feerum w pierwszym kwartale odpowiadał eksport, a wartość sprzedaży zagranicznej
wyniosła 18 mln PLN. Główne rynki eksportowe to Ukraina (9,7 mln PLN) oraz Tanzania (7,9 mln PLN).
Grupa podała, że jej aktualny portfel zamówień wynosi około 279 mln PLN i obejmuje 38 umów. Z kolei
potencjalny portfel klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę
kształtuje się na poziomie ok. 47,4 mln PLN. Portfel z terminem realizacji w latach 2020 – 2021 obejmuje
projekty o łącznej wartości ponad 131,1 mln PLN. (PAP)

Getin Holding

Getin Holding poprawił w I kw. wyniki za granicą, liczy na utrzymanie pozytywnych tendencji
Getin Holding, którego wyniki w I kwartale były pod presją sytuacji Idea Banku, poprawił wyniki na rynkach
zagranicznych i liczy na utrzymanie obserwowanych tam pozytywnych tendencji. Łączna kwota otrzymanych
dywidend ujętych w wyniku I kwartału wyniosła 44 mln PLN netto.
Na koniec I kwartału 2019 roku Getin Holding wykazał stratę na poziomie skonsolidowanym w wysokości 58,9
mln PLN. Strata jest rezultatem ujemnego wyniku Grupy Idea Bank (Polska) za I kwartał 2019 w wysokości
80,8 mln PLN, który przewyższył dodatnie wyniki finansowe pozostałych podmiotów operacyjnych grupy,
wynoszące łącznie 33,7 mln PLN.
Wynik jednostkowy Getin Holding w I kwartale 2019 roku wyniósł 37,2 mln PLN, podczas gdy rok wcześniej
był na poziomie 0,6 mln PLN. Prezes poinformował, że wysoki wynik był efektem realizacji polityki
dywidendowej na wszystkich rynkach zagranicznych.
Getin Holding podał, że skonsolidowany wynik za I kwartał 2019 r. nie narusza prawnych zobowiązań wobec
kredytodawców oraz obligatariuszy spółki z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych przez spółkę
obligacji.
W pierwszym kwartale 2019 roku Getin Holding wypracował w Rumunii zysk netto na poziomie 3,3 mln PLN,
co było wynikiem o 33,6% lepszym niż rok wcześniej. Segment odnotował wzrost zysku, pomimo
wprowadzenia nowych obciążeń w postaci podatku od aktywów i wyższych kosztów składek do lokalnego BFG.
Na Ukrainie Getin Holding miał 21 mln PLN zysku netto, co było wynikiem o blisko 87% lepszym w ujęciu rdr.
W minionym kwartale zysk netto segmentu Białoruś wyniósł 4,3 mln PLN, co oznacza prawie czterokrotny
wzrost w ujęciu rocznym.
Carcade Rosja wypracowała zysk netto na poziomie 3,6 mln PLN. (PAP)
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Getin Noble Bank,
Idea Bank

KNF nie zgadza się na połączenie Idea Banku z Getin Noble Bankiem
Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła wydania zezwolenia na połączenie Idea Banku z Getin Noble
Bankiem poprzez przeniesienie całego majątku GNB na Idea Bank. Komisja Nadzoru Finansowego w
komunikacie prasowym podała, że decyzja podjęta została w związku z brakiem uzupełnienia przez
wnioskodawców materiału dowodowego w sprawie w pełnym zakresie żądanym przez organ nadzoru oraz w
związku ze stwierdzeniem przesłanek określonych w art. 124 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe.
Przepis ten obliguje KNF do odmowy wydania zezwolenia na połączenie banków w przypadku występowania
choćby jednej z określonych w nim przesłanek negatywnych, tj.: w wypadku, jeżeli połączenie prowadziłoby do
naruszenia przepisów prawa, prowadziłoby do naruszenia interesów klientów banku biorącego udział w
połączeniu lub zagrażałoby bezpieczeństwu środków gromadzonych w tym banku.
Komisja podała, że w toku prowadzonego postępowania wnioskodawcy nie przedstawili kluczowych dla
postępowania zaktualizowanych danych i projekcji finansowych dla banku powstałego w wyniku połączenia, a
także nie wykazali spełnienia przez połączony bank wymogów kapitałowych wynikających z przepisów prawa.
W ocenie KNF podważa to zasadność samego procesu łączenia Getin Noble Bank z Idea Bank, opartego przede
wszystkim na założeniu dokapitalizowania połączonego banku przez nowego inwestora.
W czwartek Getin Noble Bank oceniał, że istotnie zmalała szansa na doprowadzenie do połączenia z Idea
Bankiem. W opinii banku, jedynym możliwym scenariuszem, w którym połączenie byłoby w opinii zarządu
banku możliwe, jest pozyskanie zewnętrznego inwestora finansowego i istotne dokapitalizowanie banku, który
miałby powstać z połączenia Getin Noble Banku z Idea Bank, gdyby takie połączenie było elementem
uzgodnionej struktury transakcji w ramach poszukiwań inwestora zewnętrznego.
Idea Bank ocenił też, że w wariancie samodzielnego funkcjonowania w zmienionym modelu biznesowym
wymagałby dokapitalizowania kwotą około 500 mln PLN. Bank podał, że niezależnie od prowadzonych prac
związanych z planowanym połączeniem z Getin Noble Bankiem oraz dokapitalizowaniem przez zewnętrznego
inwestora, opracował i przedstawił Komisji Nadzoru Finansowego alternatywną strategię postępowania opartą
na znacznym obniżeniu skali prowadzonej działalności oraz zmniejszeniu kosztów.
Idea Bank poinformował też, że proces pozyskania inwestora strategicznego powinien się zakończyć w czerwcu
2019 r. W banku trwa obecnie due diligence przeprowadzane z udziałem kilku inwestorów typu private equity.
W piątek rezygnacje z pełnienia funkcji członków zarządu Idea Banku złożyli Tomasz Górski, Piotr Petelewicz
oraz Dariusz Daniluk. Rezygnacje zostały złożone ze skutkiem na dzień dzisiejszy. Nie zostały podane powody
złożenia rezygnacji.
W styczniu 2019 roku Getin Noble Bank i Idea Bank uzgodniły i podpisały plan połączenia, które nastąpić ma
poprzez przeniesienie całego majątku GNB jako spółki przejmowanej na Idea Bank jako spółkę przejmującą.
Getin Noble Bank i Idea Bank informowały także, że podjęły działania mające na celu pozyskanie inwestora
finansowego, który dokapitalizowałby połączony bank. (PAP)

GPW

Akcje GPW powinny być wyżej wyceniane – prezes
Prezes GPW Marek Dietl ocenił, że nawet biorąc pod uwagę obniżone przed kilkoma miesiącami szacunki
wyników akcje GPW są nisko wyceniane. Prezes stwierdził, że akcjonariusze najwidoczniej nie wieżą, w
osiągnięcie założonych celów finansowych.
Pod koniec marca GPW zaktualizowała strategię z 2018 roku, wydłużając do 2022 roku horyzont, w którym
spółka osiągnie zakładane cele finansowe. GPW planuje przychody w 2022 roku na poziomie 470 mln PLN,
zysk EBITDA w wysokości 250 mln PLN, wskaźnik ROE na poziomie 19%, a wskaźnik C/I po 2022 roku na
poziomie poniżej 50%.
Dietl ocenił, że w segmencie finansowym na pozycję GPW niekorzystnie wpłynęło wejście Arabii Saudyjskiej do
indeksu MSCI EM i zwiększenie w nim udziału Chin. (PAP)

LiveChat Software

Liczba klientów LiveChat Software wzrosła w maju o 263 netto
Liczba klientów płatnej wersji produktu LiveChat Software wzrosła w maju o 263 netto, w ujęciu miesiąc do
miesiąca.
Na dzień 1 czerwca 2019 roku liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła
27.265, podczas gdy przed rokiem liczba klientów wynosiła 24.655, a na początku maja 2019 roku było to
27.002 klientów. (PAP)
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Megaron

Megaron chce przeznaczyć zysk za '18 na kapitał rezerwowy na cele dywidendowe
Akcjonariusze spółki Megaron zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2018 rok w kwocie 3,3 mln PLN na
kapitał rezerwowy, którym zarząd będzie mógł dysponować w celu wypłaty dywidendy.
W 2018 roku spółka wypłaciła 2,57 mln PLN dywidendy z kapitału rezerwowego, utworzonego z zysku za lata
2011 i 2012. (PAP)

PGS Software

PGS Software zaprasza do sprzedaży do 1.157.894 akcji
PGS Software w ramach programu skupu akcji własnych zaprasza do sprzedaży do 1.157.894 akcji, co stanowi
około 4,07% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania około 2,83 proc. głosów na WZA. Za jedną
własną akcję PGS Software oferuje 9,50 PLN.
Pośredniczącym w przyjmowaniu zapisów jest Trigon DM. Zapisy przyjmowane są od 4 do 14 czerwca.
Nabyte w wyniku tego zaproszenia akcje są przeznaczone do umorzenia. (PAP)

Ropczyce

Ropczyce planują zmianę statutu, by umożliwić wypłatę zaliczki na poczet dywidendy
Zakłady Magnezytowe Ropczyce planują zmianę statutu, która ma na celu upoważnienie zarządu do wypłaty
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. O planowanej wypłacie zaliczek
zarząd miałby informować co najmniej cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat.
Z zysku za 2018 rok Ropczyce wypłaciły 5,66 mln PLN dywidendy, czyli 1,3 PLN na akcję. Rok wcześniej na ten
cel trafiło 4,79 mln PLN, czyli 1,1 PLN na akcję. (PAP)

Sanwil Holding

Sanwil Holding chce skupić do 700 tys. akcji własnych
Sanwil Holding planuje skupić do 700 tys. akcji własnych, które stanowią do 4,2% ogólnej liczby akcji, w celu
umorzenia. Spółka chce przeznaczyć na buyback do 700 tys. PLN.
Środki przeznaczone na nabycie akcji własnych mają pochodzić ze środków zgromadzonych na kapitale
rezerwowym. Upoważnienie zarządu do nabywania akcji własnych ma objąć okres od 1 lipca 2019 roku do 31
grudnia 2020 roku. (PAP)

Ursus

Ursus planuje w czerwcu przedstawić plan dezinwestycji
Ursus planuje w czerwcu przedstawić plan dezinwestycji, będący elementem restrukturyzacji spółki. Wiceprezes
spółki Agnieszka Biała liczy, że będzie to jasny sygnał dla rynku, świadczący o tym, że Ursus najgorsze ma już
za sobą.
Ursus w złożonym w sądzie planie restrukturyzacyjnym i w propozycjach układowych, przewiduje podział
wierzycieli na 7 grup, przeniesienie produkcji do jednego miejsca, produkcję ograniczonego asortymentu,
redukcję zatrudnienia i ograniczenie kosztów stałych. Zobowiązania Ursusa wynoszą około 150 mln PLN.
Ursus posiada obecnie trzy zakłady produkcyjne: w Dobrym Mieście, w Opalenicy i największy - w Lublinie.
Spółka zależna Ursus Bus produkuje autobusy także w Lublinie. (PAP)
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Kalendarz:

-

Spółka

Wydarzenie

-

-
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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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