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Najważniejsze informacje:
Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat chce rekomendować co najmniej 0,93 PLN dywidendy na akcję w latach '19-'21
Zarząd Cyfrowego Polsatu zamierza w latach 2019-2021 rekomendować wypłatę dywidendy w łącznej kwocie
nie niższej niż 2,79 PLN na akcję, w trzech równych kwotach, po co najmniej 0,93 PLN na akcję rocznie.
Spółka zrewidowała politykę dywidendową wychodząc naprzeciw oczekiwaniom akcjonariusza
większościowego, Zygmunta Solorza. W lutym Zygmunt Solorz skierował do zarządu Cyfrowego Polsatu pismo,
w którym apelował o zmianę polityki dywidendowej - Solorz zaproponował, aby grupa przez najbliższe trzy lata
wypłaciła łącznie co najmniej około 1,8 mld PLN dywidendy, czyli ok. 0,93 PLN na akcję.
Wcześniej polityka dywidendowa grupy zakładała wypłatę dywidendy w zależności od relacji zadłużenie netto
od zysku EBITDA - przy obecnym poziomie długu polityka ta oznaczała wypłatę na dywidendę w 2019 roku od
200 do 400 mln PLN. Nowa polityka zakłada natomiast wypłatę co najmniej 595 mln PLN.
Nowa polityka dywidendowa zakłada m.in., że poziom uzyskiwanego zwrotu akcjonariuszy powinien być
kształtowany w odniesieniu do dostępnych form bezpiecznego lokowania środków, w szczególności w
odniesieniu do poziomu oprocentowania lokat bankowych, uwzględniając jednocześnie "premię za ryzyko
związanego z płynnym kształtowaniem się ceny akcji Cyfrowego Polsatu na GPW".
Dodatkowo, przedkładana corocznie propozycja podziału zysku ma pozwalać na kontynuację stopniowego
obniżania zadłużenia netto grupy - celem jest, podobnie jak w poprzedniej polityce dywidendowej, osiągnięcie
wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej 1,75-krotności.
W 2018 roku spółka nie wypłaciła dywidendy. Z zysku za 2016 rok wypłacono natomiast łącznie 204,65 mln
PLN dywidendy, czyli 0,32 PLN na akcję. (PAP)

JSW

JSW planuje kilkuprocentowy wzrost produkcji węgla w 2019 roku
Prezes JSW Daniel Ozon poinformował, że JSW planuje w 2019 roku kilkuprocentowy wzrost produkcji węgla.
Spółka planuje też wzrost udziału węgla koksowego w produkcji o kilka punktów powyżej 70%
W 2018 roku JSW wyprodukowała 15,02 mln ton węgla, co oznacza wzrost wobec 2017 roku o 3,3% Węgiel
koksowy stanowił 69% całości produkcji. (PAP)

JSW

JSW chce do końca IV podpisać term sheet ws. przejęcia kontroli nad Praire Mining
JSW podtrzymuje zainteresowanie aktywami Praire Mining, do końca kwietnia chce podpisać term sheet w
sprawie przejęcia kontroli nad tą spółką.
Prezes Ozon poinformował, że do końca kwietnia ma zostać podpisany term sheet w sprawie przejęcia kontroli
nad Praire Mining. (PAP)

JSW

JSW zakłada wzrost inwestycji w 2019 r. o kilkaset mln PLN
Prezes JSW Daniel Ozon poinformował, że JSW zakłada w 2019 roku wzrost wydatków inwestycyjnych o
kilkaset milionów złotych z 1,65 mld PLN w 2018 roku. (PAP)

JSW

JSW nie planuje wzrostu funduszu płac w '19
JSW nie planuje wzrostu funduszu płac w 2019 roku, będzie on na ubiegłorocznym poziomie, kiedy wyniósł 3,5
mld PLN.
Ozon poinformował, że kwestię bonusów JSW będzie rozważał po wynikach za pierwsze półrocze, znając
perspektywy na drugą połowę roku. (PAP)

JSW

JSW spodziewa się dobrego roku, spowolnienie nadejdzie później
JSW spodziewa się, że 2019 rok będzie dobry, zarówno pod względem wydobycia węgla, jak i cen węgla
koksowego i koksu.
JSW zamierza w tym roku zwiększyć produkcję węgla o kilka procent, z 15 mln ton w 2018 roku.
Spółka chce też o kilka punktów procentowych powyżej 70% zwiększyć udział węgla koksowego w całości
produkcji.
Docelowo w dłuższym horyzoncie udział węgla koksowego w miksie produkcyjnym ma zbliżać się do 85-90%
(PAP)
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JSW

JSW chce do kwietnia mieć umowę z bankami, nie planuje już emisji akcji
JSW do końca kwietnia chce podpisać porozumienie z konsorcjum banków i EBI na finansowanie inwestycji
proekologicznych. JSW nie planuje już emisji akcji, o której niedawno mówiła.
Zgodnie z planem kredyt z konsorcjum banków ma sięgnąć około 700 mln PLN na okres 7 lat, a kredyt z EBI
ma wynieść 56 mln euro na 8 lat.
Środki mają trafić m.in. na budowę baterii koksowniczej w Dąbrowie oraz na silniki w Knurowie i Budryku.
Ozon wykluczył możliwość przeprowadzenia emisji akcji. (PAP)

KGHM

Polityka dywidendowa KGHM pozostaje bez zmian
Polityka dywidendowa KGHM pozostaje bez zmian. Prezes KGHM Marcin Chludziński stwierdził, że dywidenda
powinna być balansem między potrzebami inwestycyjnymi a interesem akcjonariuszy.
Polityka dywidendowa KGHM zakłada, iż zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do
jednej trzeciej jednostkowego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem
aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej grupy.
Z zysku za 2017 rok spółka nie wypłaciła dywidendy. (PAP)

KGHM

KGHM nie ma planów sprzedaży Sierra Gorda
Prezes KGHM Marcin Chludziński poinformował, że spółka nie planuje sprzedaży Sierra Gorda. Poinformował
on również, że KGHM nie rozważa kolejnych odpisów na aktywa związane z Sierra Gorda.
Jak podał KGHM, chilijska spółka skoncentrować ma się na programie usuwania wąskich gardeł, który zakłada
zwiększenie średniorocznych dziennych wolumenów przerobu do poziomu 130, a następnie 140 tys. ton w
oparciu o istniejącą infrastrukturę oraz niezbędne inwestycje.
W IV kwartale 2018 roku produkcja miedzi w Sierra Gorda wyniosła 27,6 tys. ton, najwięcej ze wszystkich
kwartałów 2018 r. W całym ubiegłym roku produkcja sięgnęła 96,9 tys. ton (dla 100% udziałów). (PAP)

KGHM

KGHM myśli o włączaniu kolejnych obszarów górniczych do planów inwestycyjnych
Spółka planuje
w najbliższym czasie przeprowadzenie przeglądu założeń technologiczno-ekonomicznych.
Ponadto
przedstawiciele spółki przypominają, że w dalszym ciągu trwa postępowanie w Ministerstwie Środowiska
dotyczące spornych koncesji Bytom Odrzański i Kotla.
Według prognoz analitycznych, popyt na miedź do 2030 r. może wzrosnąć o 30% (PAP)

Tauron

Tauron obniżył szacunek zysku EBITDA w IV kw. '18 do 403 mln PLN
Grupa Tauron utworzyła w IV kwartale 2018 roku rezerwę w wysokości 214 mln PLN związaną z wpływem
ustawy zamrażającej ceny energii w 2019 roku, co powoduje, że szacowany zysk EBITDA w tym okresie
wyniesie 403 mln PLN, a nie 617 mln PLN, jak zakładała spółka wcześniej, a strata netto wynieść ma 648 mln
PLN, a nie 459 mln PLN, jak szacowano wcześniej.
Zgodnie z nowymi szacunkami w całym 2018 roku, przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 18.122 mln PLN
(bez zmian w porównaniu z poprzednimi szacunkami), EBITDA wyniosła 3.375 mln PLN (wcześniej zakładano
3.589 mln PLN), zysk operacyjny wyniósł 791 mln PLN (wcześniej: 1.011 mln PLN), a zysk netto 207 mln PLN,
podczas gdy wcześniej zakładano, że wyniesie on 395 mln PLN.
Spółka podała, że w konsekwencji utworzenia rezerwy wskaźnik dług netto do EBITDA, liczony według definicji
zawartej w warunkach emisji obligacji (serii TPEA1119) wyemitowanych w listopadzie 2014 r., może
przekroczyć poziom 3,0. Wskaźnik ten liczony dla obligacji krajowych o wartości 1,75 mld PLN może osiągnąć
poziom 3,04x.
Tauron podał, że ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w zaudytowanym raporcie rocznym za
2018 r. 24 kwietnia. (PAP)

Bumech

GPW zawiesiła obrót akcjami Bumechu od 22 marca do 3 kwietnia
GPW zdecydowała o zawieszeniu obrotu akcjami Bumechu w związku ze zmianą ich wartości nominalnej w
okresie od 22 marca do 3 kwietnia 2019 r.
Giełda podała, że akcje tej spółki począwszy od 4 kwietnia 2019 r. przestaną być kwalifikowane do segmentu
"Lista alertów" oraz będą notowane w systemie notowań ciągłych. (PAP)
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CI Games

CI Games utworzy odpis na 12,2 mln PLN aktualizujący utratę wartości prac rozwojowych
CI Games zdecydował o utworzeniu odpisu aktualizującego na utratę wartości prac rozwojowych dotyczących
produkcji gry "Sniper Ghost Warrior 3" w wysokości 12,2 mln PLN.
Odpis zostanie ujęty w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu za 2018 r. w pozycji pozostałe koszty
operacyjne i nie ma on wpływu na przepływy finansowe ani na stan gotówki w spółce. (PAP)

Dino Polska

Dino Polska nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za '18 ze względu na inwestycje
Zarząd Dino Polska nie spodziewa się, by spółka wypłaciła dywidendę z zysku za 2018 rok, ze względu na
planowane inwestycje.
Spółka podała w raporcie rocznym, że szacuje wartość inwestycji w 2019 roku na ok. 850 mln PLN. Chce
otworzyć więcej sklepów niż w ubiegłym roku.
W 2018 roku łączna wartość inwestycji wyniosła 634 mln PLN i była o 58% większa niż rok wcześniej. W 2018
roku spółka otworzyła 202 nowe markety i na koniec roku miała ich łącznie 977. W całym 2018 roku Dino
Polska miało 307,6 mln PLN zysku netto (44% więcej niż w 2017 roku).
Spółka nie wypłaciła dywidendy z zysku za 2017 rok. (PAP)

Dino Polska

Dino Polska liczy na co najmniej utrzymanie w 2019 roku ubiegłorocznej dynamiki sprzedaży
porównywalnej (LFL)
Dino Polska liczy, na co najmniej utrzymanie w 2019 roku ubiegłorocznej dynamiki sprzedaży porównywalnej
(LFL). Spółka planuje wzrost rentowności EBITDA w 2019 roku.
W 2018 roku wzrost przychodów ze sprzedaży porównywalnej Dino Polska wyniósł 11,6% Dino Polska
poinformowało też, że nie zamierza zmieniać obranej strategii.
Prezes spółki uważa, że wprowadzenie zakazu handlu w prawie wszystkie niedziele, który planowany jest od
2020 roku, nie wpłynie na kondycję handlu. (PAP)

Enea, Energa, PGE,
Tauron

ElectroMobility Poland zapewnia, że przed '23 ruszy produkcja polskich samochodów elektrycznych
ElectroMobility Poland przed 2023 rokiem ruszy z masową produkcją polskich samochodów elektrycznych poinformował PAP prezes spółki Piotr Zaremba. Dodał, że początkowo z taśm zjedzie 100 tys. aut rocznie,
docelowo produkcja wyniesie 200 tys. modeli, w kilku segmentach.
Zaremba poinformował, że partner techniczny, czyli integrator, został już wybrany. Jest nim firma inżynieryjna
EDAG Engineering z Niemiec.
ElectroMobility Poland powstał w październiku 2016 roku. Spółka jest kontrolowana przez PGE, Energę, Eneę
oraz Tauron. Każdy z udziałowców objął po 25% kapitału akcyjnego, uzyskując tyle samo głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy. (PAP)

Enea

Enea zawiązała 79 mln PLN rezerw, zysk netto w '18 sięgnął 719 mln PLN
Enea zawiązała 79 mln PLN rezerw uwzględniających wpływ zmiany ustawy o podatku akcyzowym. Po
uwzględnieniu rezerwy spółka szacuje skonsolidowany zysk netto w 2018 roku na 719 mln PLN, a zysk netto
przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na 687 mln PLN.
Enea szacuje, że jej skonsolidowane przychody netto w 2018 roku wyniosły 12,67 mld PLN, EBITDA 2,35 mld
PLN, EBIT 1,04 mld PLN.
W poszczególnych obszarach grupa miała EBITDĘ na poziomie: 470 mln PLN w wydobyciu, 869 mln PLN w
wytwarzaniu, 1,11 mld PLN w dystrybucji. W obrocie EBITDA grupy była w zeszłym roku ujemna i sięgnęła -76
mln PLN.
Enea podała, że oszacuje wpływ na swoje wyniki wydanego kilka dni temu projektu rozporządzenia ministra
energii w sprawie sposobu obliczania kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia po
ogłoszeniu dokumentu w wersji ostatecznej.
Ostateczne wyniki za 2018 rok Enea poda 21 marca. (PAP)

ES-System

ES-System szacuje, że w IV kw. '18 strata netto grupy wyniosła ok. 0,8 mln PLN
ES-System szacuje, że w IV kwartale 2018 roku strata netto grupy wyniosła ok. 0,8 mln PLN, podczas gdy rok
wcześniej spółka miała 2,2 mln zysku.
Zgodnie z szacunkami przychody ze sprzedaży grupy wyniosły w ostatnim kwartale 2018 roku ok. 49,3 mln
PLN, czyli spadły 8,3% rdr.
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W całym 2018 roku spółka szacuje, że skonsolidowany zysk wyniósł ok. 5,6 mln PLN, (czyli spadł o 20,2%),
zysk operacyjny EBIT wyniósł ok. 5,6 mln PLN (spadek o 27,1%), a przychody były na poziomie ok. 191,7 mln
PLN, co oznacza wzrost o 1,1%
Spółka podała, że za zmiany w poziomie jednostkowego zysku operacyjnego za 2018 rok odpowiadają w
głównej mierze wzrost kosztów operacyjnych oraz niższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej.
Prezentowane wartości mają charakter szacunkowy. Spółka poda wyniki za 2018 rok 28 marca. (PAP)
GNB

GNB pozyskał z NBP ok. 4,8 mld PLN kredytu na przywrócenie płynności płatniczej i go spłacił
Wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR) Getin Noble Banku 15 listopada 2018 r. znalazł się poniżej
wymaganego minimum, bank pozyskał więc dodatkowe środki z NBP na przywrócenie płynności płatniczej w
łącznej wysokości ok. 4,8 mld PLN, które w całości spłacił.
Bank podał, że według aktualnych szacunków wskaźnik LCR wynosi 143%, czyli jest 43 p.p. wyższy niż
wymagane minimum. (PAP)

Idea Bank

Idea Bank spłacił 1,05 mld PLN kredytu z NBP pozyskanego po spadku LCR poniżej wymaganego minimum
Idea Bank spłacił przedterminowo 1,05 mld PLN kredytu refinansowego, który otrzymał z Narodowego Banku
Polskiego w listopadzie 2018 r., tj. po tym, jak wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR) banku spadł poniżej
wymaganego minimum.
Jak podał bank, od dnia spłaty kredytu (14 stycznia) wskaźnik LCR utrzymywał się na poziomie regulacyjnym i
13 marca 2019 r. był on na poziomie 166,28%. (PAP)

Izoblok

Izoblok może zrealizować zamówienia z BMW na 47 mln PLN
Izoblok GmbH, spółka z grupy kapitałowej Izobloku, otrzymał od niemieckiego producenta samochodów BMW
szereg nominacji do projektów na produkcję seryjną części samochodowych z tworzywa EPP.
Łączna wartość otrzymanych przez Izoblok GmbH od BMW zamówień szacowana jest na 10,9 mln EUR, czyli
47 mln PLN, przy założeniu realizacji zamówień w całości.
Realizacja zamówień jest przewidziana na lata 2019-2030. (PAP)

J.W. Construction

NWZ J.W. Construction zdecydowało o skupie do 20% akcji własnych
Akcjonariusze J.W. Construction zdecydowali o upoważnieniu zarządu do skupu do 17.771.888 akcji własnych,
stanowiących do 20% kapitału zakładowego spółki.
Nabywanie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż 2,18 PLN i nie wyższą niż 3,40 PLN za jedną
akcję.
Nabyte przez spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, umorzenia i obniżenia
kapitału zakładowego spółki lub na inny cel.
Upoważnienie zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres 5 lat, nie dłużej jednak niż do chwili
wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
NWZ zdecydowało też o utworzeniu w spółce kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie
buybacku. Na kapitał rezerwowy trafi kwota 50 mln PLN. (PAP)

Kruk

Kruk podpisał list intencyjny w sprawie zakupu spółki Wonga.pl
Kruk podpisał z Wonga Worldwide Limited list intencyjny w sprawie ustalenia głównych warunków zakupu
100% udziałów w Wonga. pl sp. z o.o., spółki specjalizującej się w udzielaniu pożyczek konsumenckich.
Kruk podał, że realizacja transakcji uzależniona będzie od uzyskania zgody UOKiK na przejęcie tej spółki.
Wartość transakcji nie została podana.
Poprzez inwestycję Kruk wejdzie w zupełnie nowy dla siebie kanał sprzedaży pożyczek w stu procentach online
- poinformował Piotr Krupa, prezes Kruka. Dodał, że dzięki tej inwestycji spółka zyska m.in. skalę i możliwość
rozwoju na otwartym rynku pożyczkowym.
Kruk prowadził działalność pożyczkową od 2010 roku pod marką Novum, dedykowaną do osób, które spłaciły
swoje zadłużenie wobec Kruka i szukają dodatkowego finansowania.
Wonga działa w Polsce od 2012 roku i zatrudnia obecnie ponad 100 osób. Firma ta udzieliła ponad 1,5 mln
pożyczek, a baza klientów przekroczyła 1,1 mln. W 2017 roku przychody firmy wyniosły 100 mln PLN. (PAP)
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PA Nova

PA Nova utworzy ok. 9,47 mln PLN rezerwy na stratę na kontrakcie dla Dr. Schumacher GmbH
PA Nova utworzy rezerwę w wysokości ok. 9,47 mln PLN na prognozowaną stratę na kontrakcie realizowanym
dla Dr. Schumacher GmbH. Spółka podała, że rezerwa ta wpłynie na obniżenie jednostkowego i
skonsolidowanego wyniku za 2018 rok.
PA Nova podała, że zwróciła się do tego inwestora z wnioskiem o zawarcie aneksu do umowy zwiększającego
wynagrodzenie za wykonane prace. (PAP)

Ronson

Ronson uruchamia przedsprzedaż 138 lokali w ramach warszawskiego projektu Ursus Centralny
Ronson Development uruchamia przedsprzedaż 138 lokali w ramach warszawskiego projektu Ursus Centralny.
W ramach całej inwestycji powstać ma docelowo 1.600 mieszkań.
Plany spółki na 2019 rok zakładają rozpoczęcie sprzedaży łącznie 1.038 lokali. (PAP)

Selvita

Projekt Selvity wybrany przez NCBiR do dofinansowania kwotą 39,5 mln PLN
Projekt Selvity został wybrany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania kwotą 39,5 mln
PLN. Projekt dotyczy nowej terapii celowanej nowotworów z delecją genu MTAP. Całkowity koszt projektu
Selvity to 67,9 mln PLN.
Jak wskazał NCBiR, rekomendowana kwota dofinansowania może ulec zmianie. (PAP)

Talanx

Talanx chce wypłacić 1,45 EUR dywidendy na akcję
Grupa ubezpieczeniowa Talanx chce z zysku osiągniętego w 2018 roku wypłacić 1,45 EUR dywidendy na akcję.
(PAP)

XTB

XTB planuje wypłacić jeszcze 0,17 PLN dywidendy na akcję za '18
Zarząd X-Trade Brokers DM rekomenduje walnemu zgromadzeniu, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy
za 2018 rok łącznie 0,52 PLN na akcję. Uwzględniając wypłaconą w grudniu zaliczkę w kwocie 0,35 PLN na
akcję, do wypłaty w 2019 roku pozostałoby 0,17 PLN.
Łącznie na dywidendę miałoby trafić 61,04 mln PLN, a do wypłaty w 2019 roku pozostałaby kwota 19,96 mln
PLN.
Proponowany dzień dywidendy to 25 kwietnia, a jej wypłata miałaby nastąpić 10 maja 2019 roku.
Jednostkowy zysk netto za rok 2018 wyniósł 90,9 mln PLN. Pozostała część zysku w kwocie 29,9 mln PLN zgodnie z rekomendacją zarządu - miałaby trafić na kapitał rezerwowy.
Za 2017 rok X-Trade Brokers DM nie wypłacił dywidendy. Zysk spółki, w wysokości 87,4 mln PLN, został
przeznaczony na kapitał rezerwowy. Z zysku za 2016 rok XTB wypłacił dywidendę w wysokości 37,6 mln PLN,
czyli 0,32 PLN na akcję. (PAP)
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Kalendarz:

19 marca
19 marca
19 marca
19 marca
19 marca
20 marca
20 marca
21 marca
21 marca
21 marca
21 marca
21 marca
21 marca
21 marca
21 marca
21 marca
21 marca
21 marca
22 marca

Spółka

Wydarzenie

Atal
Celon Pharma
CEZ
VRG
Wawel
Ferrexpo
MHP
Alumetal
Bogdanka
CD Projekt
Cyfrowy Polsat
Echo
Enea
GTC
PKN Orlen
PKP Cargo
Ten Square Games
VIG
Neuca

Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport

kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
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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