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Indeksy GPW

WIG otw.
Trwa sezon informowania przez spółki o planach w zakresie wypłat dywidend z zysku za 2018
WIG zam.
rok. Zarząd producenta gier Ten Square Games zaproponował aby przeznaczyć 75% zysku na
dywidendę, co oznacza 3,78 zł na akcję i daje stopę dywidendy w wysokości 3,4%. Dzień obrót (mln PLN)
WIG 20 otw.
dywidendy zaproponowano na 5 czerwca, a wypłata nastąpi 19 czerwca.
WIG 20 zam.
Najważniejsze informacje:
FW20 otw.
FW20 zam.
Cyfrowy Polsat - Cyfrowy Polsat przydzielił inwestorom obligacje o wartości 1 mld PLN
mWIG40 otw.
JSW - Produkcja węgla JSW w I kw. spadła do 3,48 mln ton, sprzedaż do ok. 3,57 mln t.
mWIG40 zam.
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JSW, Bogdanka - Projekt Dębieńsko ważny dla JSW, Jan Karski dla Bogdanki
Największe wzrosty

Lotos - Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO Grupy Lotos w I kw. wyniosła 0,63 mld PLN
PKN Orlen - PKN Orlen bada wietrzność na Bałtyku
PZU - Robert Kubin nowym prezesem TFI PZU, do zarządu weszli Dariusz Lasek i Marcin Żółtek
Tauron - Pożar endogeniczny w kopalni Tauronu; wycofano 90 pracowników
Sektor energetyczny - Ok. 140 mld PLN inwestycji w energetykę wiatrową na morzu w ciągu
20 lat
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Największe spadki

Sektor telekomunikacyjny - UKE rozpoczął prace nad przygotowaniami do przetargu na
11 bit studios
częstotliwości 5G
AB
Alior Bank
Alumetal
AmRest

Sektor wydobywczy - 1,25 mld PLN zysku górnictwa węgla kamiennego w 2018 roku
Sektor wydobywczy - Nadwyżka węgla na rynku rzędu 6 mln ton
ABC Data - ABC Data utworzyła odpisy, strata netto w '18 sięgnie 78,9 mln PLN
BAH - BAH chce wypłacić z zysku za '18 dodatkowo 0,09 PLN dywidendy na akcję

Najwyższe obroty

CDRL - CDRL rozpoczął program skupu akcji własnych -

Pekao
Erste Group
KGHM
Nornickel
OMV

Ciech - Ciech podpisał umowy kredytowe o łącznej wartości do ok. 500 mln PLN
Dekpol - Dekpol sprzedał 141 lokali w I kw. 2019 r.
Getin Noble - Getin Noble utworzy odpis na 72 mln PLN w wynikach za IV kw. '18
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Gobarto - Gobarto liczy na zysk netto i brutto grupy w 2019 roku
Inter Carsu - Zysk netto Inter Carsu w IV kw. '18 wyniósł 42,7 mln PLN, zgodnie z szacunkami

Indeksy zagraniczne

Lentex - Lentex skupi 2,44 mln akcji własnych po cenie 10,5 PLN za akcję
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Ten Square Games : odbicie od linii trendu wzrostowego

MCI Capital - MCI Capital i PEM skupią się w '19 na akumulowaniu środków

135

Mirbud - Mirbud ogłosi skup akcji JHM Development po cenie 1,60 PLN za akcję

130

Open Finance - Wynik grupy Open Finance za '18 niższy o 62,4 mln PLN z powodu odpisu

120

125

115

Rafako - Oferta Rafako na budowę bloku energetycznego w JSW Koks najkorzystniejsza

110

105

Selvita - Selvita CRO złożyła do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

100

Stalprofil - CAPEX Stalprofilu ma sięgnąć 32,6 mln PLN w 2019 roku

95

Stalprofil - Oferty Stalprofilu za 414 mln PLN najkorzystniejsza w postępowaniu Gaz-Systemu

90
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Trans Polonia - Trans Polonia odwołała pierwszy etap skupu akcji własnych
ZE PAK - ZE PAK utworzy dodatkowe rezerwy, strata netto grupy w '18 wyniosła 464 mln PLN
Travelers - Zysk na akcję Travelers w I kw. wyniósł 2,83 USD, powyżej oczekiwań
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Choć
cały
czas sporo dzieli od ostatniego, lokalnego maksimum, to jednak dopóki
Celon kurs
Pharma
- WZA
pozostaje powyżej średnioterminowej linii trendu wzrostowego, można oczekiwać próby
pokonania oporu. W przypadku jej powodzenia, można zakładać kontynuację ruchu w górę
co najmniej do 126,34
zł, a prawdopodobnie w okolicę 132,19 zł lub 135,12 zł.
Nadchodzące
wydarzenia:
Trolololo
Kety - Raport kwartalny (24 kwietnia)
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ABC Data - Raport kwartalny (25 kwietnia)
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Na ostatniej sesji
Ten Square Games utworzyło na wykresie białą świecę z dolnym cieniem.

Orange Polska - WZA (24 kwietnia)
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Philip Morris - Zysk na akcję Philip Morris w I kw. wyniósł 1,09 USD, powyżej oczekiwań
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Ursus - Ursus szacuje, że w '18 miał 104,6 mln PLN straty netto
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Najważniejsze informacje:
Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat przydzielił inwestorom obligacje o wartości 1 mld PLN
Cyfrowy Polsat przydzielił 59 inwestorom 1 mln obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 1 mld PLN.
Emisja obligacji serii B planowana jest na 26 kwietnia, a planowana data ich wykupu to 24 kwietnia 2026 r.
(PAP)

JSW

Produkcja węgla JSW w I kw. spadła do 3,48 mln ton, sprzedaż do ok. 3,57 mln t.
Produkcja węgla ogółem w JSW w I kw. 2019 r. wyniosła 3,48 mln ton i była niższa wobec IV kw. 2018 r. o ok.
6,8%, a w stosunku do I kw. 2018 r. była niższa o ok. 15,4% Sprzedaż węgla ogółem sięgnęła ok. 3,57 mln ton i
była niższa kdk o ok. 3,0%, a rdr spadła o ok. 9,8%
Jak podała spółka, produkcja węgla koksowego w I kw. wyniosła ok. 2,40 mln ton i była wyższa w porównaniu
do IV kw. 2018 r. o ok. 3,8%, a w stosunku do I kw. 2018 r. - niższa o ok. 21,2% Produkcja węgla do celów
energetycznych wyniosła w I kw. ok. 1,08 mln ton i była niższa w porównaniu do IV kw. 2018 r. o ok. 24,1%, a
w stosunku do I kw. 2018 r. - wyższa o ok. 0,9% Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych stanowiła w I kw.
2019 r. ok. 69% wolumenu ogółem - podała spółka w komunikacie. Produkcja koksu ogółem w JSW w I kw.
2019 r. wyniosła 0,83 mln ton i była niższa w porównaniu do IV kw. 2018 r. o ok. 5,4%, a w stosunku do I kw.
2018 r. - niższa o ok. 10,1%
Sprzedaż koksu ogółem w I kw. 2019 r. wyniosła 0,85 mln ton i była niższa w porównaniu do IV kw. 2018 r. o
ok. 14%, a w stosunku do I kw. 2018 r. niższa o ok. 0,4%
JSW podała w komunikacie, że cena węgla hard na I kwartał 2019 r. wyznaczona metodą Nippon Steel w
oparciu o średnią koszyka indeksów z okresu grudzień–luty, w stosunku do uzgodnionej na poprzedni okres
spadła o ok. 1% Dla transakcji prowadzonych w oparciu o bieżące notowania spotowe najczęstszym
wyznacznikiem jest The Steel Index (TSI) obejmujący koszyk węgli hard. Średnia dziennych notowań dla tego
indeksu za I kw. 2019 r. w stosunku do średniej IV kw. 2018 r. spadła o ok. 6%
Średnia dziennych notowań dla indeksu węgli semi-soft za I kwartał 2019 r. w stosunku do średniej IV
kwartału 2018 r. spadła o ok. 4%
Szacowana średnia cena (wyrażona w PLN) węgli koksowych sprzedanych przez JSW odbiorcom zewnętrznym
w I kw. 2019 r. w stosunku do ubiegłego kwartału wzrosła o ok. 8% Po przeliczeniu na USD wg średniego kursu
NBP z danego kwartału wzrost wyniósł ok. 7%
Szacowana relacja cen węgla koksowego sprzedanego przez JSW w I kw. (przeliczonych na USD) do indeksu
Nippon Steel wyniosła 89%, a do TSI 91%
Notowania Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego w sprzedaży do energetyki zawodowej i
przemysłowej (PSCMI1) w I kw. 2019 r. (dane za styczeń-luty 2019 r.) wzrosły w stosunku do kwartału
poprzedniego o ok. 4%
Średnia cena węgla energetycznego sprzedanego przez JSW w I kw. 2019 r. w stosunku do kwartału ubiegłego
wzrosła o ok. 5%
Notowania koksu wielkopiecowego na rynku europejskim w I kw. 2019 r. wzrosły w stosunku do kwartału
ubiegłego o ok. 1% Średnia cena koksu ogółem (wyrażona w PLN) na bazie FCA sprzedanego przez grupę JSW
w I kw. wzrosła o ok. 5% kdk. Po przeliczeniu na USD wg średniego kursu NBP z danego kwartału wzrost
wyniósł ok. 4% (PAP)

JSW, Bogdanka

Projekt Dębieńsko ważny dla JSW, Jan Karski dla Bogdanki
Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski ocenia, że decyzja sądu znosząca zabezpieczenie roszczenia Prairie
Mining odnośnie koncesji dla kop. Jan Karski na Lubelszczyźnie, może otworzyć drogę do inwestycji na tym
terenie dla kopalni Bogdanka, zaś JSW mogłaby skupić się na projekcie Dębieńsko.
W ocenie wiceministra Tobiszowskiego, decyzja sądu może wpłynąć na zmianę koncepcji Jastrzębskiej Spółki
Węglowej (JSW), która dotąd prowadzi rozmowy z Australijczykami na temat możliwości przejęcia obu polskich
aktywów Prairie Mining: złoża węgla Jan Karski na Lubelszczyźnie oraz złoża Dębieńsko na Górnym Śląsku. W
ostatnich dniach resort energii polecił zarządowi JSW, by przygotował analizę dotyczącą przejęcia jedynie
Dębieńska, pozostawiając Bogdance ewentualne inwestycje na terenie planowanej kopalni Jan Karski. (PAP)

Lotos

Szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO Grupy Lotos w I kw. wyniosła 0,63 mld PLN
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Lotos szacuje, że w I kw. skonsolidowany zysk EBITDA grupy według metodologii LIFO oczyszczony o wpływ
zdarzeń jednorazowym wyniósł 630 mln PLN wobec 539,9 mln PLN rok wcześniej. Szacunkowe przychody
grupy wyniosły 6,7 mld PLN wobec 6,32 mld PLN w I kw. 2018 roku.
Spółka podała, że szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu sięgnęła 0,43 mld PLN
(323,7 mln PLN przed rokiem), a wynik segmentu wydobywczego to 0,21 mld PLN (204,7 mln PLN rok
wcześniej).
Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny według metodologii LIFO po wyłączeniu zdarzeń
jednorazowych wyniósł 0,42 mld PLN, podczas gdy rok wcześniej było to 356,8 mln PLN. Efekt LIFO wyniósł
0,04 mld PLN, obniżając raportowany wynik operacyjny.
Spółka podała również dane operacyjne za I kwartał.
Dzienne wydobycie ropy naftowej i gazu wyniosło łącznie 20,51 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe),
o 6% mniej niż przed rokiem. Spadek o 11% miał miejsce w Norwegii (do 14,83 tys. boe dziennie), a o 16%
spadło wydobycie na Litwie (do 702 boe dziennie). W Polsce wydobycie wzrosło o 14% do 4,98 tys. boe
dziennie. Sprzedaż ropy i gazu wyniosła 17,458 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe) dziennie.
Grupa sprzedała w I kwartale 2019 roku 396,8 tys. ton benzyn (o 4% mniej niż przed rokiem) oraz 1,29 mln ton
olejów napędowych (o 12% więcej niż rok wcześniej). Sprzedaż ciężkich produktów rafineryjnych wzrosła o 9%
do 508,4 tys. ton.
Publikacja raportu kwartalnego spółki zaplanowana jest na 30 kwietnia. (PAP)
PKN Orlen

PKN Orlen bada wietrzność na Bałtyku
Należąca do grupy Orlen spółka Baltic Power bada warunki środowiskowe i wietrzność na obszarze posiadanej
koncesji na Morzu Bałtyckim. Dane będą podstawą do określenia potencjału planowanej inwestycji koncernu
w morską energetykę wiatrową.
Spółka podała, że w centralnej części koncesji, zlokalizowanej na wysokości latarni morskiej w Stilo, około 30
km od linii brzegowej, zainstalowano laserowe urządzenie pomiarowe, tzw. pławę z lidarem.
Grupa Orlen posiada na Bałtyku koncesję, w ramach której może zbudować morską farmę wiatrową o mocy
do 1200 MW. W celu zbadania jej potencjału koncern przez kolejne miesiące będzie mierzyć m.in. prędkość
wiatru, kierunek, siłę i turbulencje.
Dyrektor Jarosław Dybowski informował niedawno PAP Biznes, że PKN Orlen sporządzi krótką listę kilku firm, z
którymi będzie rozmawiać na temat wspólnego budowania farm wiatrowych na Bałtyku i wybierze partnera
jeszcze w tym roku. Dokumenty, na podstawie których Orlen poszuka partnera do inwestycji będą gotowe w
ciągu kilku miesięcy. Koncern podawał, że wydatki kapitałowe na budowę morskich farm wiatrowych zacznie
ponosić najwcześniej w 2023 roku. (PAP)

PZU

Robert Kubin nowym prezesem TFI PZU, do zarządu weszli Dariusz Lasek i Marcin Żółtek
Rada nadzorcza TFI PZU na nowego prezesa powołała Roberta Kubina, dyrektora zarządzającego PZU i PZU
Życie. Dotychczasowy prezes TFI PZU Marcin Adamczyk przejdzie do PZU i będzie nadzorował m.in. projekty
strategiczne w zakresie inwestycji i ekspansji zagranicznej.
Do nowego zarządu TFI PZU rada nadzorcza powołała Dariusza Laska, byłego członka zarządu Skarbiec TFI i
Union Investment TFI, który obejmie funkcję Chief Investment Officer.
Marcin Żółtek, były prezes PZU PTE, obejmie funkcję członka zarządu TFI PZU i będzie odpowiadał za wdrożenie
Pracowniczych Programów Kapitałowych.
W zarządzie TFI PZU pozostanie Cezary Iwański. Odchodzi z niego natomiast Marcin Wlazło.
Kadencja nowego zarządu rozpocznie się w pierwszym dniu po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i potrwa
przez dwa pełne lata kalendarzowe. (PAP)

Tauron

Pożar endogeniczny w kopalni Tauronu; wycofano 90 pracowników
Pożar stwierdzono krótko po północy, z zagrożonego rejonu wycofano 90 pracowników bez użycia
pochłaniaczy i aparatów ucieczkowych. Podczas powstawania zagrożenia i wycofywania załogi nikt nie doznał
obrażeń.
W czwartek przed południem informację na temat zdarzenia podał też Daniel Iwan ze spółki Tauron Wydobycie.
Jak zaznaczył, podniesione stężenia gazów w powietrzu kopalnianym stwierdzono w likwidowanym wyrobisku
ścianowym, czyli przestrzeni, gdzie już zakończono wydobycie węgla. (PAP)
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Sektor energetyczny

Ok. 140 mld PLN inwestycji w energetykę wiatrową na morzu w ciągu 20 lat
Ok. 140 mld PLN mogą kosztować w najbliższych niespełna 20 latach polskie inwestycje w energetykę
wiatrową na morzu. Zapowiedział, że założenia ustawy umożliwiającej rozwój tego typu energetyki będą
gotowe w drugiej połowie roku. Wiceminister ocenił, że regulacje dotyczące offshore będą wymagały również
zmian w wielu różnych ustawach.
Wiceszef resortu energii przypomniał także, że w ministerstwie trwają prace nad dwiema nowelizacjami ustawy
o odnawialnych źródłach energii - obydwie mają być przyjęte jeszcze w tym roku. Pierwsza, która ma być
uchwalona do końca czerwca, ma służyć przede wszystkim osiągnięciu celu 15-procentowego udziału OZE w
krajowym zużyciu energii w 2020 roku oraz umożliwieniu przeprowadzenia aukcji OZE jeszcze w 2019 r.
Druga, szersza nowelizacja ustawy o OZE, zaplanowana na drugie półrocze 2019 r., ma sprzyjać ewolucji rynku
energetycznego zgodnie z założeniami Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku oraz z unijnymi dyrektywami.
Trwają także prace nad projektem nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, które
powinny zakończyć się do połowy tego roku.
Podczas czwartkowego spotkania prasowego w Katowicach wiceminister zadeklarował, że pierwsze morskie
farmy wiatrowe powinny pojawić się w Polsce około 2026-2027 roku. Wskazywany wcześniej termin 2025
roku ocenił jako "ambitny i będący w zasięgu", ale trudny do osiągnięcia. (PAP)

Sektor
telekomunikacyjny

UKE rozpoczął prace nad przygotowaniami do przetargu na częstotliwości 5G
Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął prace nad przygotowaniami do przetargu na częstotliwości z
zakresu 3600-3800 MHz, wstępne założenia przewidują, że przedmiotem przetargu będą cztery rezerwacje
częstotliwości.
UKE podał, że opracowane zostały wstępne założenia do przetargu, a podmioty zainteresowane wyrażeniem
stanowiska mogą zgłaszać swoje opinie do 14 maja 2019 roku. Urząd podał, że zebrane stanowiska będą
pomocne przy tworzeniu dokumentacji, która w przyszłości zostanie poddana konsultacjom społecznym.
W ocenie UKE, warto jednak rozważyć możliwość przeprowadzenia przetargu przedmiotem którego będą 4
rezerwacje częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz, każda obejmująca 80 MHz widma. Urząd podał, że w
takim przypadku dwie rezerwacje mogłyby być rezerwacjami ogólnopolskimi (zakres 3640-3800 MHz). Kolejne
dwie rezerwacje nie byłyby rezerwacjami ogólnopolskimi (zakres 3480-3640 MHz) i rezerwacje te nie
obejmowałaby m.in. gmin, na których obowiązują rezerwacje z terminem ważności dłuższym niż 4 lata od dnia
ogłoszenia przetargu. Zakres 3400-3480 miałby z kolei być przeznaczony na potrzeby użytkowania lokalnego.
(PAP)

Sektor wydobywczy

1,25 mld PLN zysku górnictwa węgla kamiennego w 2018 roku
Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski poinformował, że ubiegłoroczny zysk górnictwa węgla kamiennego
1,25 mld PLN wobec 2,9 mld PLN zysku rok wcześniej. Wiceminister podkreślił jednak, że o ponad 1 mld PLN
wzrosły wydatki na inwestycje w kopalniach.
Podczas środowego spotkania z dziennikarzami w Katowicach wiceminister Tobiszowski poinformował, że w
ub. roku na każdej tonie sprzedanego węgla kopalnie zarabiały średnio 21,19 PLN. W 2017 było to średnio
40,29 PLN średnio na tonie.
Jak wcześniej informowała ARP, w 2018 r. polskie kopalnie wydobyły niespełna 63,4 mln ton węgla
kamiennego - blisko 2,1 mln ton mniej niż rok wcześniej (spadek o 3,2%). Sprzedaż węgla spadła o ponad 3,7
mln ton, do ponad 62,5 mln ton wobec prawie 66,3 mln ton rok wcześniej (spadek o 5,7%). W końcu grudnia
ub. roku stan zapasów węgla wynosił niespełna 2,4 mln ton wobec niespełna 1,7 mln ton rok wcześniej oznacza to wzrost zapasów rok do roku o ok. 40%
W ub. roku do Polski sprowadzono ponad 19,7 mln ton węgla z zagranicy, o 6,4 mln ton więcej niż rok
wcześniej. To rekordowy poziom - dotąd największą wielkość importu odnotowano w roku 2015, kiedy do
Polski napłynęło ponad 15 mln ton surowca z zagranicy. Wielkość polskiego eksportu wyniosła 3,9 mln ton.
(PAP)

Sektor wydobywczy

Nadwyżka węgla na rynku rzędu 6 mln ton
Spowodowana wzmożonym importem węgla nadwyżka tego surowca na krajowym rynku sięga ok. 6 mln ton.
Przyznał, że pojawił się problem rosnących zwałów węgla w związku z nieodbieraniem przez energetykę całości
zakontraktowanego surowca.
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W ub. roku do Polski sprowadzono rekordową ilość 19,7 mln ton węgla, głównie z Rosji. Podczas czwartkowego
spotkania z dziennikarzami w Katowicach wiceminister ocenił, że wzmożony import poskutkował nadwyżką
węgla na rynku i kłopotami ze składowaniem takiej ilości surowca. Zaistniała sytuacja grozi znaczącym
obniżeniem cen węgla.
Tobiszowskiego, obecnie nie ma niebezpieczeństwa zablokowania wydobycia węgla z powodu surowca
blokującego składowiska przy kopalniach, gdyby jednak nie udało się udrożnić odbioru węgla przez
elektrownie, taka sytuacja mogłaby powstać w sierpniu lub jesienią, we wrześniu bądź październiku.
Wiceminister podkreślił, że nie odbierając zakupionego i opłaconego już przez siebie węgla elektrownie
narażają się na kary finansowe. (PAP)
ABC Data

ABC Data utworzyła odpisy, strata netto w '18 sięgnie 78,9 mln PLN
ABC Data zdecydowała o przeszacowaniu wartości aktywów netto i dokonaniu odpisów, które spowodowały,
że skonsolidowana strata netto spółki na koniec 2018 roku sięgnie 78,9 mln PLN. Bez uwzględnienia odpisów
grupa ABC Daty pokazałaby 9,7 mln PLN zysku netto.
Odpisy dotyczą przeszacowania wartości aktywów przeznaczonych do sprzedaży, odpisu aktywa z tytułu
odroczonego podatku, rezerwy związanej z postępowaniem podatkowym w iSource, przeszacowania wartości
udziałów spółki ABC Daty w Czechach, a także rezerwy związanej z postępowaniem podatkowym w ABC Data
s.r.o w Czechach.
ABC Data przedstawi raport za 2018 rok 26 kwietnia. (PAP)

British Automotive
Holding

BAH chce wypłacić z zysku za '18 dodatkowo 0,09 PLN dywidendy na akcję
British Automotive Holding planuje, by z zysku osiągniętego w 2018 roku na dywidendę trafiło łącznie 14,54
mln PLN. Po wypłaceniu zaliczki dywidendowej do wypłaty zostanie 3,74 mln PLN, co daje 0,09 PLN dywidendy
na akcję płatną w dwóch transzach.
Spółka podała, że dywidenda w wysokości 0,26 PLN na akcję została już wypłacona w formie zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018. Pierwsza transza tej zaliczki w kwocie 5,4 mln PLN (0,13 PLN
na akcję) została wypłacona 28 grudnia 2018 r., natomiast druga transza w takiej samej wysokości została
wypłacona 15 marca 2019 r.
Na dywidendę trafić ma więc jeszcze kwota 3,74 mln PLN, co daje 0,09 PLN dywidendy na akcję. Zarząd
rekomenduje, aby dniem ustalenia prawa do dywidendy był 7 czerwca 2019 r. i by była ona wypłacona w
dwóch transzach: pierwsza w wysokości 0,04 PLN na akcję 17 czerwca 2019 r., a druga w kwocie 0,05 PLN w
dniu 6 września 2019 r. (PAP)

CDRL

CDRL rozpoczął program skupu akcji własnych
CDRL rozpoczął w czwartek program skupu akcji własnych, na który spółka przeznaczy do 2,96 mln PLN.
Maksymalnie w trakcie skupu spółka może kupić do 96,9 tys. akcji, stanowiących do 1,6% kapitału
zakładowego CDRL.
Akcjonariusze spółki upoważnili zarząd do skupu akcji własnych w listopadzie 2018 roku. Proces może potrwać
do październiku 2023 roku. (PAP)

Ciech

Ciech podpisał umowy kredytowe o łącznej wartości do ok. 500 mln PLN
Ciech podpisał wraz ze spółkami zależnymi trzy umowy trzyletnich kredytów rewolwingowych o wartości
odpowiednio: do 300 mln PLN z Pekao, 92,8 mln PLN z BNP Paribas Bank Polska oraz 25 mln euro z Banco de
Sabadell.
Poza spółką-matką umowy kredytowe zawarły Ciech Soda Polska, Ciech Sarzyna, Ciech Soda Romania, Ciech
Energy Deutschland GmbH oraz Ciech Soda Deutschland GmbH.
Oprocentowanie każdego z kredytów jest zmienne i będzie ustalane w oparciu o stawkę bazową WIBOR lub
EURIBOR, powiększoną o marżę, której wysokość będzie uzależniona od wskaźnika zadłużenia netto do wyniku
EBITDA. Średnia marża początkowa kredytów to ok. 1%
Każdy z kredytów został zabezpieczony m.in. poręczeniami udzielonymi przez spółki, w wysokości 125% kwoty
udostępnionego kredytu. (PAP)

Dekpol

Dekpol sprzedał 141 lokali w I kw. 2019 r.
Dekpol w pierwszym kwartale 2019 r. sprzedał na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich
i przedwstępnych 141 lokali wobec 223 lokali rok wcześniej. W wyniku finansowym grupy za pierwszy kwartał
liczba rozpoznanych lokali wyniesie 80 wobec 137 rok wcześniej.
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Dekpol poinformował, że łączna liczba lokali oferowanych przez grupę do sprzedaży na dzień 31 marca 2019
roku wynosiła 445. (PAP)
Getin Noble

Getin Noble utworzy odpis na 72 mln PLN w wynikach za IV kw. '18
Getin Noble Bank utworzy odpisy w wys. 72 mln PLN, które będą miały wpływ na wynik brutto za IV kw. 2018
r., na inwestycje kapitałowe w jednostkach zależnych i stowarzyszonych oraz udziałów w ich zyskach/stratach.
Spółka poinformowała także, iż z uwagi na prowadzony proces połączenia z Idea Bankiem dokona odpisu
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 98 mln złotych dotyczącego nierozliczonych
strat podatkowych z lat poprzednich, co pomniejszy wynik finansowy netto.
Getin Noble zaprzestanie również rozpoznawania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w
odniesieniu do ujemnej wyceny posiadanego pakietu akcji Idea Bank, co wpłynie na zmniejszenie kapitałów
własnych o 27 mln PLN.
Kapitały własne spółki ulegną ponadto na dzień 31 grudnia 2018 r. zmniejszeniu o 32 mln złotych w związku z
dostosowaniem księgowości spółki do aktualnych praktyk rynkowych w zakresie odraczania kosztów
sprzedaży umów rachunków bankowych i produktów oszczędnościowych oraz interpretacjami do
obowiązujących MSR/MSSF. (PAP)

Gobarto

Gobarto liczy na zysk netto i brutto grupy w 2019 roku
Gobarto liczy na wypracowanie w 2019 roku skonsolidowanego zysku na poziomie brutto i netto. Grupie
powinny sprzyjać m.in rosnące ceny żywca wieprzowego.
W 2018 roku Gobarto odnotowało wzrost skonsolidowanych przychodów o 21,4% do 2,15 mld PLN. Grupa
miała jednak 13,9 mln PLN straty brutto wobec 35,8 mln PLN zysku brutto w 2017 roku oraz 17,8 mln PLN
straty netto wobec 31,1 mln PLN zysku netto w 2017 roku. Przyczyną były niskie ceny trzody chlewnej.
W ocenie wiceprezesa w ubiegłym roku do pogorszenia wyników grupy przyczyniły się także koszty związane z
przenoszeniem produkcji do Zakładów Mięsnych Silesia z zakładów w Ciechowie i Ciechanowie, które zostały
zakupione pod koniec 2017 roku. (PAP)

Inter Carsu

Zysk netto Inter Carsu w IV kw. '18 wyniósł 42,7 mln PLN, zgodnie z szacunkami
Zysk netto grupy Inter Cars w czwartym kwartale 2018 roku wyniósł 42,7 mln PLN i był o 11,2% niższy rok do
roku. Wynik okazał się zgodny z szacunkami, które spółka publikowała w marcu.
Zysk EBITDA w czwartym kwartale 2018 roku wyniósł 87,6 mln PLN i był o 7% wyższy rok do roku. Przychody
grupy wzrosły o 12,2% wobec czwartego kwartału 2018 roku i sięgnęły 2,12 mld PLN.
W całym 2018 roku dystrybutor części samochodowych wypracował 7,94 mld PLN przychodów, o 15,5%
więcej niż w 2017 roku. Zysk netto w 2018 roku wzrósł o 3,1% do 223,1 mln PLN.
W minionym roku grupa otworzyła 41 nowych filii co oznacza, że pod koniec 2018 roku sieć liczyła 548
punktów sprzedaży w 16 krajach. (PAP)

Lentex

Lentex skupi 2,44 mln akcji własnych po cenie 10,5 PLN za akcję
Zarząd Lenteksu chce skupić 2.442.918 akcji własnych, stanowiących 5% kapitału zakładowego. W
komunikacie podano, że nabycie akcji odbędzie się w ramach upoważnienia udzielonego zarządowi na
podstawie uchwały WZ spółki z maja 2018 r.
W październiku 2018 r. akcjonariusze Lenteksu zdecydowali o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości
81,6 mln PLN z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, a w maju upoważnili zarząd do skupu maksymalnie
9.771.671 akcji własnych.
Dodatkowo, w odrębnym komunikacie, spółka podała, że w związku z sytuacją finansową spółki oraz zamiarem
przeprowadzenia buybacku zarząd podjął decyzję w sprawie rekomendacji ZWZ spółki przeznaczenia całego
zysku netto za 2018 r. w wysokości 27.838.845,52 PLN na kapitał zapasowy. (PAP)

MCI Capital

MCI Capital i PEM skupią się w '19 na akumulowaniu środków na spłatę obligacji i nowe inwestycje
MCI Capital i Private Equity Managers w 2019 roku zamierzają się skupić na akumulowaniu środków na
zabezpieczenie spłaty zapadających w ciągu trzech najbliższych lat obligacji, a także na sfinansowanie
potencjalnych nowych inwestycji.
Głównym źródłem finansowania MCI Capital są obligacje korporacyjne, od 2004 roku spółka wypłaciła
akcjonariuszom ponad 400 mln PLN. Zapadalność obligacji w latach 2019-2021 wynosi ponad 175 mln PLN.

6

Document downloaded by POKI_DM@PKOBP.PL

Dziennik
23 kwietnia 2019 r.

W tym roku PEM nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych. Bieżąca działalność
PEM jest częściowo finansowana kredytem w wysokości 39 mln PLN zaciągniętym w banku ING. W przypadku
spółek portfelowych zespół inwestycyjny PEM ma się koncentrować na przygotowaniu poszczególnych
aktywów do sprzedaży.
Rozważane jest m.in. pozyskanie inwestora strategicznego lub przeprowadzenie IPO firmy Gett, oferującej
usługi przewozu osób. Działa ona na rynku w Wielkiej Brytanii, w USA, Rosji oraz Izraelu. Łącznie funkcjonuje
ona w ponad 120 miastach na świecie, a jej roczne przychody przekroczyły 1 mld USD. (PAP)
Mirbud

Mirbud ogłosi skup akcji JHM Development po cenie 1,60 PLN za akcję
Mirbud, większościowy akcjonariusz spółki JHM Development, planuje przejąć pełną kontrolę nad spółką i
wycofać ją z obrotu na GPW do końca 2019 roku, a w ramach planowanej transakcji zamierza ogłosić skup
akcji spółki po cenie 1,60 PLN.
W kolejnym etapie Mirbud planuje podwyższyć swój kapitał zakładowy poprzez emisję dwóch serii nowych
akcji do dwóch grup akcjonariuszy JHM Development, którzy złożą oferty sprzedaży w odpowiedzi na skup
akcji. Zgodnie z planami cena emisyjna nowych akcji wyniesie 1,08 PLN za jeden papier.
W wyniku skupu akcji Mirbud chce przekroczyć próg 90% głosów na WZ JHM Development oraz dokonać
przymusowego wykupu akcji i stać się jedynym akcjonariuszem tej spółki. (PAP)

Newag

Newag planuje 55 mln PLN CAPEX-u w 2019 roku
Nakłady inwestycyjne grupy Newag mają w 2019 roku sięgnąć 55 mln PLN wobec 28,2 mln PLN w 2018 roku.
Newag informował na początku marca o planach przeznaczenia od 80,4 mln PLN do 104,5 mln PLN na
modernizację zakładu w Nowym Sączu w latach 2019-2021. Spółka chce kupić nieruchomość z halą
produkcyjną oraz rozbudowywać i modernizować istniejące budynki i linie produkcyjne, a także zakupić
maszyny. (PAP)

Open Finance

Wynik grupy Open Finance za '18 niższy o 62,4 mln PLN z powodu odpisu
Open Finance dokona odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości inwestycji w Noble Funds TFI o kwotę
62,4 mln PLN, co będzie skutkowało korektą o tę kwotę wyniku skonsolidowanego i jednostkowego w 2018
roku. Open Finance podał, że kwota ta ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie.
Publikacja raportu rocznego Open Finance zaplanowana jest na 25 kwietnia 2019 roku. (PAP)

Rafako

Oferta Rafako na budowę bloku energetycznego w JSW Koks najkorzystniejsza
JSW Koks uznał za najkorzystniejszą ofertę Rafako za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na
budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w Koksowni Radlin. Rafako nie podało
wartości złożonej oferty. (PAP)

Selvita

Selvita CRO złożyła do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
W związku z podziałem Selvity na dwie spółki jedna z nich, Selvita CRO, Złożyła w czwartek do KNF wniosek o
zatwierdzenie prospektu emisyjnego. Do spółki Selvita CRO ma zostać przeniesiona część majątku Selvity zorganizowana część przedsiębiorstwa, zajmująca się działalnością usługową w obszarze biotechnologii.
W ramach podziału, Selvita CRO wyemituje łącznie 15,97 mln akcji, w tym 4,05 mln akcji serii A, imiennych,
uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu, oraz 11,92 akcji serii B, które zaoferuje akcjonariuszom Selvity w
zamian za majątek zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z działalnością usługową. Akcje serii B,
podlegające ofercie publicznej, mają być notowane na GPW.
W marcu Selvita podała, że planuje podzielić się na dwie spółki, z których pierwsza skupi się na rozwoju
własnych projektów w obszarze małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii, a druga będzie
świadczyć laboratoryjne usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych. Oba podmioty mają być
notowane na GPW. (PAP)

Stalprofil

CAPEX Stalprofilu ma sięgnąć 32,6 mln PLN w 2019 roku
Grupa Stalprofilu planuje w 2019 r. przeznaczyć na inwestycje 32,6 mln PLN, w tym 26,1 mln PLN w segmencie
stalowym i 6,5 mln PLN w segmencie infrastruktury. Stalprofil podał, że główne tegoroczne nakłady będą
poniesione w segmencie stalowym na kontynuację budowy magazynu wysokiego składowania na terenie
składu Handlowego w Katowicach, kosztem 13,5 mln PLN. Inwestycja rozpoczęła się w 2018 roku i ma
potrwać do połowy 2020 roku.
Drugą najważniejszą inwestycją w 2019 roku jest budowa przez spółkę zależną Kolb hali produkcyjnej wraz z
wyposażeniem, która zwiększy zdolności tej spółki do produkcji konstrukcji stalowych i konstrukcji
maszynowych. W 2019 roku nakłady na ten cel wyniosą około 11,4 mln PLN.
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Także w segmencie infrastruktury grupa planuje inwestycje służące poprawie efektywności i wydajności. W
roku 2019 ma m.in. nastąpić rozbudowa budynku biurowego, zakup maszyn i urządzeń, a także uzupełnienie
sprzętu i oprzyrządowania wykorzystywanego do budowy gazociągów DN1000. Łączne nakłady inwestycyjne
w tym segmencie wyniosą ok. w 2019 roku 6,5 mln PLN. (PAP)
Stalprofilu

Oferty Stalprofilu za 414 mln PLN uznane za najkorzystniejsze w postępowaniu Gaz-Systemu
Pierwsza z ofert Stalprofilu obejmuje odcinek Pogórska Wola-Pałecznica o długości około 78 km i wartości
netto 273 mln PLN, a druga to odcinek Pałecznica-Braciejówka o długości około 56 km i wartości netto 141
mln PLN.
Realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 28 miesięcy od dnia zawarcia umów pomiędzy
zamawiającym i wykonawcą. (PAP)

Trans Polonia

Trans Polonia odwołała pierwszy etap skupu akcji własnych
Trans Polonia odwołała pierwszy etap skupu akcji własnych, który miał objąć do 1 mln papierów spółki.
W marcu akcjonariusze Trans Polonii zdecydowali o upoważnieniu zarządu do skupu do 4,56 mln akcji
własnych, stanowiących nie więcej niż 19,96% kapitału zakładowego spółki. Upoważnienie zarządu do
nabywania akcji ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku.
Nabyte przez spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, umorzenia lub w inny
sposób rozdysponowane przez zarząd spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej
działalności za zgodą rady nadzorczej. (PAP)

Ursus

Ursus szacuje, że w '18 miał 104,6 mln PLN straty netto
Ursus szacuje, że w 2018 roku miał 104,6 mln PLN jednostkowej straty netto, podczas gdy rok wcześniej strata
wyniosła 4,4 mln PLN netto.
Ursus podał, że strata netto w 2018 r. wynikała m.in z systematycznego spadku przychodów ze sprzedaży na
rynku krajowym ciągników i maszyn rolniczych, czy spowolnienia realizacji kontraktu z tanzańskim
kontrahentem National Development Corporation.
Pogorszenie się sytuacji płynnościowej spółka tłumaczy brakiem możliwości zaciągania zewnętrznego
finansowania w bankach i innych instytucjach oraz koniecznością dokonywania zakupów po przedpłaceniu za
towar.
W komunikacie Ursus poinformował o dokonaniu korekt obciążających wynik za 2018 r. dotyczących m.in.
odpisów aktualizujących wartość zapasów (25,8 mln PLN) oraz należności z tytułu dostaw i usług (4,3 mln
PLN), a także ujęcia rezerw na zwrot uzyskanych dotacji w kwocie 4 mln PLN i restrukturyzacyjnej w kwocie 1,2
mln PLN.
Spółka podała, że przychody netto ze sprzedaży w 2018 roku wyniosły 86,7 mln PLN, czyli spadły o 66% rdr.
Ursus poinformował, że dane te mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Raport za 2018 r. spółka
opublikuje 25 kwietnia. (PAP)

ZE PAK

ZE PAK utworzy dodatkowe rezerwy, strata netto grupy w '18 wyniosła 464 mln PLN
Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin utworzy dodatkowe rezerwy związane m.in. z utratą wartości
aktywów w kopalniach węgla brunatnego Konin i Adamów. W efekcie strata netto grupy w 2018 roku wyniesie
464 mln PLN.
Zwiększenie wartości odpisów dotyczy dwóch ośrodków, CGU PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin i CGU
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów. Głównym powodem była zmiana ujęcia rezerw i aktywów
związanych z działalnością górniczą.
Obecnie wyniki testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych grupy kapitałowej ZE PAK wskazują
na utratę wartości w wysokości 367 mln PLN. Natomiast w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania ZE
PAK wynik testu na utratę wartości aktywów w CGU PAK KWB Adamów uzasadnia konieczność dokonania
odpisu w wysokości 79 mln PLN z tytułu utraty wartości akcji PAK KWB Adamów.
Odpis aktualizujący, zarówno w przypadku skonsolidowanego, jaki i jednostkowego sprawozdania finansowego
nie wpłynie na wysokość wyniku EBITDA.
Ponadto w toku badania sprawozdań zidentyfikowano konieczność uwzględnienia kilku innych zdarzeń o
jednorazowych charakterze, które wpływają na wynik finansowy za 2018 rok, w tym aktualizacji wartości
zapasów (części zamiennych), aktualizacji wartości środków trwałych w budowie oraz aktualizacji rezerwy na
rekultywację składowisk odpadów paleniskowych.

8

Document downloaded by POKI_DM@PKOBP.PL

Dziennik
23 kwietnia 2019 r.

Dodatkowo spółka utworzy rezerwy związane z potencjalną koniecznością zwrotu bezpłatnych uprawnień do
emisji CO2, przyznanych uprzednio w związku z poniesionymi nakładami na realizację inwestycji zgłoszonych
do Krajowego Planu Inwestycyjnego, których realizacja może być zagrożona.
Suma powyższych zdarzeń obniży wynik EBITDA ZE PAK i skonsolidowany wynik EBITDA grupy kapitałowej o
około 41 mln PLN.
W efekcie grupa kapitałowa ZE PAK osiągnęła w 2018 roku około 464 mln PLN straty netto i około 90 mln PLN
wyniku EBITDA. Spółka-matka w zeszłym roku miała około 65 mln PLN straty netto i minus 99 mln PLN wyniku
EBITDA. (PAP)
Philip Morris

Zysk na akcję Philip Morris w I kw. wyniósł 1,09 USD, powyżej oczekiwań
Skorygowany zysk na akcję Philip Morris w I kw. wyniósł 1,09 USD. Przychody bez uwzględnienia akcyzy w I
kw. wyniosły 6,75 mld USD vs konsensus 6,74 mld USD.
Koncern tytoniowy prognozuje, że całoroczny zysk na akcję w 2019 r. wyniesie przynajmniej 4,87 na akcję,
oczekiwano 5,18 USD. (PAP)

Travelers

Zysk na akcję Travelers w I kw. wyniósł 2,83 USD, powyżej oczekiwań
Podstawowy zysk na akcję Travelers w I kw. wyniósł 2,83 USD wobec konsensusu na poziomie 2,74 USD.
Przychody amerykańskiego ubezpieczyciela wyniosły 7,67 mld USD. Tu oczekiwano 7,62 mld USD. (PAP)
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Kalendarz:

23 kwietnia
24 kwietnia
24 kwietnia
25 kwietnia
25 kwietnia
25 kwietnia
25 kwietnia
25 kwietnia
26 kwietnia
26 kwietnia
26 kwietnia
26 kwietnia
26 kwietnia
26 kwietnia

Spółka

Wydarzenie

Celon Pharma
Kety
Orange Polska
ABC Data
Asseco Business Solutions
Kruk
LC Corp
PKN Orlen
Asseco Poland
Budimex
Jeronimo Martins
Neuca
Wawel
ZE PAK

WZA
Raport
WZA
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
WZA
Raport
Raport
WZA
Raport
Raport

kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
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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