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WIG30:
Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat rozpoczął budowę księgi popytu na obligacje o wartości 1 mld PLN - źródła PAP
Cyfrowy Polsat rozpoczął budowę księgi popytu na siedmioletnie obligacje o wartości 1 mld PLN poinformowały PAP źródła rynkowe. Oczekiwana przez spółkę marża to 190-200 punktów bazowych ponad
stawkę WIBOR 6M, podczas gdy marża w obecnej serii obligacji wynosi 250 pb. (PAP)

JSW

JSW spodziewa się wzrostu zapotrzebowania na węgiel koksowy w kolejnych latach
Jastrzębska Spółka Węglowa, największy w UE producent węgla koksowego i znaczący wytwórca koksu,
spodziewa się w kolejnych latach wzrostu zapotrzebowania na te surowce, w związku z rosnącym popytem na
stal. Spółka planuje zwiększenie produkcji węgla koksowego.
Podczas czwartkowego spotkania International Mining Forum 2019 w Katowicach prezes Jastrzębskiej Spółki
Węglowej (JSW) Daniel Ozon przytoczył prognozy ekspertów, według których w ciągu najbliższych 25-30 lat
nie uda się zastąpić koksu w procesie wytopu surówki w wielkich piecach.
Prezes przypomniał, że Unia Europejska importuje rocznie około 40 mln ton węgla koksowego, którego
największym producentem jest Jastrzębska Spółka Węglowa. Węgiel koksowy i koks to surowce
wykorzystywane także w tworzeniu infrastruktury "zielonej" energetyki wiatrowej.
Strategia JSW zakłada stopniowy wzrost produkcji węgla do ponad 18 mln ton w 2030 r., przy jednoczesnym
zwiększeniu udziału węgla koksowego w strukturze produkcji. W ostatnich dniach spółka podpisała umowy z
bankami, zapewniające grupie ponad 1 mld PLN finansowania inwestycji i przedsięwzięć rozwojowych. (PAP)

JSW

Przejęcie kontroli nad Prairie Mining „ciekawą opcją” - prezes JSW
Dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która prowadzi rozmowy z firmą Prairie Mining na temat projektów
górniczych Dębieńsko i Jan Karski, „potencjalnie ciekawą opcją” byłoby nie tylko nabycie polskich aktywów
Prairie, ale i przejęcie kontroli nad tą australijską spółką.
Według Daniela Ozona potencjalna możliwość przejęcia kontroli nad Prairie przez JSW to jedna z rozważanych
koncepcji. Prezes JSW zastrzegł jednak, że spółka nie jest zainteresowana przejęciem kontroli nad spółką
poprzez zakup, ale dzięki przejęcie kontroli nad nią w formie objęcia większościowego pakietu akcji. (PAP)

LPP

Marża brutto grupy LPP w 2019 roku może być bliżej dolnego przedziału 54-55%
Wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz stwierdził, że marża brutto grupy LPP w 2019 roku może być bliżej
dolnego przedziału 54-55%, głównie za sprawą niekorzystnego kursu dolara.
Spółka poinformowała, że zakładany przedział dotyczy roku kalendarzowego. (PAP)

LPP

LPP podtrzymuje, że dynamika wzrostu sprzedaży LFL w '19 będzie jednocyfrowa
LPP podtrzymuje, że dynamika wzrostu sprzedaży LFL w 2019 roku powinna być jednocyfrowa.
Wskaźnik LFL za pierwszy kwartał wyniósł ponad 11%, głównie za sprawą dobrej pogody w pierwszym
kwartale bieżącego roku, jednak jak podkreślił wiceprezes LPP Przemysława Lutkiewicza w kolejnych okresach
nie ma co liczyć na kilkunastoprocentowe wzrosty.
W połowie marca wiceprezes Lutkiewicz informował, że w 2019 roku zakłada jednocyfrowy wzrost dynamiki
LFL.
W 2018 roku przychody LFL wzrosły o 7,2% (PAP)

LPP

Grupa LPP otworzyła pierwsze sklepy w Bośni i Hercegowinie
Grupa LPP otworzyła pierwsze sklepy w Bośni i Hercegowinie. Jest to dwudziesty czwarty rynek zagraniczny, na
którym działa gdańska spółka.
Wiceprezes informował wcześniej, że grupa planuje otworzyć w Bośni i Hercegowinie sklepy pięciu swoich
marek. Plany LPP na ten rok zakładają wejście ze sklepami własnymi również do Finlandii.
Grupa LPP zakłada na 2019 rok CAPEX na poziomie 860 mln PLN, z czego 670 mln PLN zamierza przeznaczyć
na sklepy. Łączne wydatki inwestycyjne grupy na lata 2019-2022 wynoszą 3,16 mld PLN, w tym 2,24 mld PLN
na sklepy. (PAP)

Pekao

Restrukturyzacja zatrudnienia przyniesie od '20 do 100 mln PLN rocznych oszczędności
Prezes banku Michał Krupiński powiedział, że Pekao ocenia, iż planowana restrukturyzacja zatrudnienia
przyniesie od przyszłego roku do 100 mln PLN rocznych oszczędności.
Bank poinformował wcześniej, że zamierza rozwiązać umowę o pracę z maksymalnie 950 pracownikami, co
oznacza, że zwolnieniami grupowymi może być objętych do ok. 6% pracowników grupy. (PAP)
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Pekao

Pekao utrzymuje w '19 silne trendy sprzedażowe i podtrzymuje cele ze strategii do '20
Bank Pekao utrzymuje w 2019 roku silne trendy sprzedażowe i podtrzymuje cele ze strategii do 2020 roku.
W strategii do 2020 roku bank zakładał wzrost zysku netto do ponad 3 mld PLN, osiągnięcie wskaźnika ROE na
poziomie 14% (12,5% przy założeniu braku wzrostu stóp procentowych) i spadek wskaźnika kosztów do
dochodów do poniżej 40%. Bank liczył, że koszty ryzyka nie będą wyższe niż około 50 pb. (PAP)

Pekao

Pekao planuje w '19 otworzyć kilkadziesiąt tysięcy więcej kont osobistych
Bank Pekao, który w 2018 roku otworzył ok. 400 tys. kont osobistych, planuje, że w 2019 roku otworzy ich
kilkadziesiąt tysięcy więcej.
Bank poinformował w czwartek o wprowadzeniu możliwości mobilnej weryfikacji tożsamości przy zakładaniu
konta osobistego. Pekao podał, że 25% kont „na selfie” zostało założonych poza godzinami otwarcia oddziałów.
W czerwcu bank planuje uruchomić taką możliwość weryfikacji dla kont dla mikrofirm. (PAP)

Pekao

Bank Pekao rozważa w 2019 roku emisję długu podporządkowanego
Prezes banku Michał Krupiński poinformował, że Bank Pekao rozważa w 2019 roku emisję długu
podporządkowanego.
Prezes podtrzymał, że bank nie planuje akwizycji w Polsce i za granicą. (PAP)

Pekao

Pekao nie planuje zamykać placówek w '19, nowymi formatami objętych będzie do 200 oddziałów
Bank Pekao nie planuje zamykać oddziałów w 2019 roku, pracuje nad ich nowymi formatami i zakłada, że do
końca roku będzie w nich działało do 200 placówek banku. W tym roku wprowadzony ma być format
oddziałów z ograniczoną funkcjonalnością obsługi gotówkowej (cash lite), także format tzw. hubów
gotówkowych, czyli dużych oddziałów z obsługą gotówkową, także dla klientów firmowych.
Wiceprezes poinformował, że Pekao rozważa m.in. wejście z placówkami do centrów handlowych, a także
uruchomienie "lekkiego" formatu placówek na uczelniach.
Prezes banku Michał Krupiński poinformował, że pomimo planowanej restrukturyzacji zatrudnienia Pekao nie
planuje zamykać oddziałów w 2019 roku. (PAP)

PKN Orlen

PKN Orlen złożył ofertę finansowania Ruchu z zamiarem przejęcia 100% akcji spółki
PKN Orlen złożył ofertę finansowania Ruchu z zamiarem przejęcia 100% akcji spółki.
Pod koniec lutego prezes informował, że PKN Orlen prowadzi analizy pogrążonego w kłopotach finansowych
Ruchu i jeśli wyniki tych analiz będą pozytywne, płocki koncern mógłby kupić tę spółkę.
PKN podał w komunikacie prasowym, że rozwój segmentu detalicznego jest jednym z filarów zaktualizowanej w
ubiegłym roku strategii. Zakłada ona m.in. rozwój oferty pozapaliwowej, w tym również w ramach formatów
funkcjonujących poza stacjami paliw.
W poniedziałek wydawcy prasy (wierzyciele Ruchu) zdecydują, czy godzą się na redukcję wierzytelności. (PAP)

PKN Orlen, Alior, PZU

Alior Bank chce przejąć 100% akcji Ruchu, a następnie sprzedać je PKN Orlen
Alior Bank, PKN Orlen i PZU zawarły porozumienie w sprawie warunków transakcji dotyczącej przejęcia spółki
Ruch. Porozumienie zakłada, że bank przejmie 100% akcji Ruchu, a następnie sprzeda je PKN Orlen.
Alior Bank zamierza przejąć akcje w sposób uzgodniony pomiędzy bankiem a PKN Orlen, przy czym do
przejęcia dojdzie po prawomocnym zatwierdzeniu układu w ramach przyspieszonych postępowań układowych
Ruchu.
Zakup akcji przez PKN Orlen ma nastąpić po spełnieniu się warunków przewidzianych w porozumieniu, m.in.:
prawomocnego stwierdzenia wykonania układów zawartych w przyspieszonych postępowaniach układowych
Ruchu, uzyskaniu przez strony porozumienia zgód korporacyjnych oraz pozytywnej decyzji UOKiK.
Porozumienie zawarte zostało w związku ze złożeniem w czwartek przez PKN Orlen oferty finansowania Ruchu z
zamiarem przejęcia 100% akcji spółki.
W poniedziałek, 15 kwietnia wydawcy prasy, którzy są wierzycielami Ruchu, zdecydują, czy godzą się na
redukcję wierzytelności kolportera. (PAP)

PKO BP

Wartość finansowania podmiotów gospodarczych przez PKO BP przekroczyła 100 mld PLN
Wartość finansowania podmiotów gospodarczych przez PKO BP przekroczyła 100 mld PLN. Na kwotę tę
składa się prawie 70 mld PLN kredytów, 17 mld PLN leasingu, prawie 15 mld PLN w obligacjach firm
komunalnych oraz ponad 1 mld PLN limitów faktoringowych.
PKO BP obsługuje ponad 15 tys. klientów korporacyjnych i prawie pół miliona mniejszych firm. (PAP)
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Pozostałe informacje:
Sektor energetyczny

MPiT przeprowadzi dodatkowe uzgodnienia w sprawie rekompensat dla przemysłu energochłonnego
W informacji po posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów podano, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i
Technologii przeprowadzi dodatkowe uzgodnienia w sprawie rekompensat dla przemysłu energochłonnego.
(PAP)

Sektor energetyczny

Polityka Energetyczna Państwa do 2040 r. w lipcu na Radzie Ministrów - Skobel, ME
Wiceminister energii Tadeusz Skobel zapowiedział w czwartek w rozmowie z PAP, że Polityka Energetyczna
Państwa do 2040 roku w lipcu będzie przedstawiona na Radzie Ministrów. Dodał, że dokument jest teraz
korygowany. (PAP)

Asseco SEE

Asseco South Eastern Europe wypłaci 0,52 PLN dywidendy na akcję za 2018
Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe zdecydowali o wypłacie 0,52 PLN dywidendy na akcję z zysku za
2018 rok oraz kapitału rezerwowego. Łącznie na dywidendę trafi 26,99 mln PLN. Dzień dywidendy został
ustalony na 28 czerwca, jej wypłata ma nastąpić 11 lipca. (PAP)

Comarch

ZUS zażądał wypłaty 24,2 mln PLN gwarancji bankowej w związku z umową z Comarchem
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zażądał od CaixaBank wypłaty z gwarancji bankowej należytego wykonania
umowy z Comarchem na utrzymanie systemu KSI. Wysokość gwarancji to 24,2 mln PLN.
Gwarancja bankowa została udzielona ZUS na zlecenie konsorcjum firm Comarch i Comarch Polska zgodnie z
postanowieniami umowy na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Termin wypłaty
gwarancji wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez bank żądania wypłaty (11 kwietnia).
W związku z wpłynięciem do banku żądania wypłaty z gwarancji, Comarch utworzy rezerwę na 24,2 mln PLN,
która zostanie uwzględniona w sprawozdaniu finansowym grupy za 2018 rok, co spowoduje odpowiednie
zmniejszenie wyniku operacyjnego i wyniku netto.
W marcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych częściowo odstąpił od umowy z Comarchem na utrzymanie
Kompleksowego Systemu Informatycznego. ZUS wezwał ponadto wykonawcę do zapłaty 24,2 mln PLN kary w
ciągu siedmiu dni.
Jako powód odstąpienia od umowy ZUS wskazał niepowodzenie w weryfikacji gotowości Comarch w zakresie
siedmiu tzw. metryk niezaliczonych, co w opinii ZUS spowodowało także konieczność wypowiedzenia umowy w
zakresie 23 metryk powiązanych oraz w zakresie pełnienia przez Comarch roli integratora. (PAP)

Delko

Delko kupiło sieć sklepów Słoneczko oraz 50% udziałów w A&K Hurt-Market
Delko kupiło sieć sklepów spożywczych Słoneczko za 3 mln PLN oraz 50% udziałów w spółce A&K Hurt-Market
za 7 mln PLN.
Do sieci sklepów Słoneczko należy 25 sklepów własnych o powierzchni handlowej 5.359 m kw. Ponadto sieć
współpracuje z 349 sklepami franczyzowymi.
A&K Hurt-Market działa w obszarze handlu detalicznego artykułami spożywczo-przemysłowymi. Spółka
posiada 7 supermarketów w Mielcu. Powierzchnia handlowa sklepów wynosi 3.484 m kw. (PAP)

GetBacku

Przemysław Dąbrowski zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa zarządu GetBacku
Przemysław Dąbrowski zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa zarządu GetBacku i rada nadzorcza spółki
powołała go na wiceprezesa, gdzie odpowiadać będzie za zamknięcie transakcji sprzedaży aktywów do Hoist.
Spółka poinformowała także, że rada nadzorca powołała do zarządu Paulinę Pietkiewicz, która złożyła
rezygnację z zasiadania w radzie nadzorczej. Jej zadaniem ma być intensyfikacja działań w obszarze
postępowań cywilno-prawnych oraz karnych. Wpływy z tych roszczeń mają stanowić jedno ze źródeł środków
na spłaty wierzycieli. (PAP)

MOL

MOL wypłaci 107,3 mld HUF dywidendy za '18
Walne zgromadzenie spółki MOL zdecydowało, aby z zysku za 2018 rok przeznaczyć na dywidendę łącznie
107,3 mld HUF. Jak podawał wcześniej MOL, dywidenda na akcję miałaby wynieść 142,5 HUF. (PAP)
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Murapol

Murapol ma umowę prawa użytkowania wieczystego działki w Poznaniu pod 267 lokali
Murapol podpisał umowę dotyczącą nabycia prawa użytkowania wieczystego działki w Poznaniu, o łącznej
powierzchni wynoszącej ponad 1,1 ha, gdzie zrealizuje projekt deweloperski obejmujący 2 budynki, w którym
znajdzie się 267 mieszkań. To pierwszy etap inwestycji, która docelowo będzie liczyła min. 833 lokale
mieszkalne.
Prawo użytkowania wieczystego gruntów pod dalsze jej etapy zostanie kupione przez Murapol w latach 20202021. (PAP)

Neuca

Neuca skupiła 127.534 akcji własnych
Neuca skupiła 127.534 akcji własnych po cenie 275 PLN za jedną akcję. Przed rozliczeniem transakcji Neuca
posiadała 58.284 akcji własnych, a po jego rozliczeniu ma 185.818 akcji, stanowiących 4,1% kapitału
zakładowego i głosów na WZ.
Spółka podała, że DM mBanku przyjął zapisy na sprzedaż 823.056 akcji. Stopa redukcji wyniosła 84,51%.
Pod koniec marca Neuca ogłosiła ofertę skupu nie więcej niż 127.534 akcji własnych. Przyjmowanie ofert
sprzedaży rozpoczęło się 28 marca, a zakończyło 8 kwietnia 2019 r. (PAP)

Polimex-Mostostal

Zysk netto grupy Polimex-Mostostal w '18 wyniósł 16,2 mln PLN, backlog wynosi ok. 1,54 mld PLN
Zysk netto grupy Polimex-Mostostal w 2018 roku wyniósł 16,2 mln PLN, podczas gdy rok wcześniej grupa
miała 137 mln PLN straty.
Przychody ze sprzedaży grupy wyniosły w 2018 roku 1.637 mln PLN (spadek o 48% r/r). Spółka podała, że
spadek wynikał z zakończenia realizacji kontraktu Kozienice, które nastąpiło w grudniu 2017 roku.
EBITDA w 2018 roku wyniosła 62,1 mln PLN. Wskaźnik rentowności netto sprzedaży wyniósł 1,0%, natomiast
marża EBITDA wyniosła 3,8%.
Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 35,5 mln PLN w porównaniu do straty w 2017 roku w wysokości 74,2
mln PLN. Polimex poinformował, że lepszy wynik z działalności operacyjnej w stosunku do 2017 roku wynika z
ujęcia wówczas jednorazowego kosztu z tytułu utraty wartości firmy w wysokości 191,5 mln PLN.
Aktualny portfel zamówień grupy pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 1,54
mld PLN. W poszczególnych latach portfel zamówień kształtuje się następująco: na 2019 rok - 1.170 mln PLN,
na 2020 rok - 350 mln PLN, a na 2021 rok i lata następne - 20 mln PLN. (PAP)

Polnord

Polnord sprzedał w I kw. 95 lokali brutto
W pierwszym kwartale 2019 roku grupa Polnord, według danych ważonych udziałem w spółkach grupy,
sprzedała na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 95 lokali brutto.
Szacunkowa liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym grupy za pierwszy kwartał wyniesie
64 sztuki. Spółka podała, że w pierwszym kwartale anulowano 104 umowy zawarte w 2018 roku. (PAP)

Skarbiec

Skarbiec chce do '22 zgromadzić w ramach PPK środki w wys. 15%. obecnych aktywów
Skarbiec liczy, że prowadzone przez niego fundusze w ramach PPK zgromadzą do 2022 r. środki o wartości
odpowiadającej ok. 15%. obecnych aktywów pod zarządzaniem, czyli ok. 4 mld PLN.
Milewska oceniła, że większa skłonność do oszczędzania występuje w mniejszych firmach (poniżej 250
pracowników) i w firmach prywatnych. Skarbiec nie wyklucza jednak kierowania oferty do przedsiębiorstw
zatrudniających ponad 250 pracowników.
Skarbiec chce uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku PPK m.in. oferując możliwość "szycia na miarę"
oferty dla firmy. Spółka podała, że nie ma jednak planów zwiększania zespołu zarządzających na potrzeby PPK.
W pozostałych segmentach działalności Skarbiec chce rozwijać sieć dystrybucyjną, m.in. przez multiagencje,
sprzedaż bezpośrednią do klientów korporacyjnych posiadających nadwyżki finansowe, a także oferowanie
usług asset management. (PAP)
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TIM

Strategia TIM zakłada wzrost przychodów do 1 mld PLN i rentowności EBITDA do 3,6% do '21
TIM zakłada wzrost przychodów do co najmniej 1 mld PLN i zwyżkę rentowności EBITDA do nie mniej niż 3,6%.
Spółka podała, że realizacja celu ma być możliwa dzięki równoległemu rozwojowi w funkcjonującym od ponad
pięciu lat hybrydowym modelu sprzedaży artykułów elektrotechnicznych oraz tworzenie alternatywnych modeli
handlu materiałami technicznymi, które do 2021 roku mają wygenerować powyżej 10% obrotów TIM-u.
TIM podał, że ekspansja geograficzna i produktowa, zwiększenie efektywności i rentowności sprzedaży m.in.
poprzez polepszenie i unowocześnienie serwisu dla klientów oraz wzrost świadomości marki TIM mają
zaowocować średniorocznym wzrostem przychodów o ponad 5% powyżej poziomu inflacji. (PAP)

TIM

TIM chciałby regularnie wypłacać dywidendę
Prezes TIM Krzysztof Folta poinformował, że spółka chciałby regularnie wypłacać dywidendę, jeśli sytuacja
finansowa spółki na to pozwoli.
W grudniu 2018 roku spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 22,2 mln PLN, czyli 1 PLN
na akcję. (PAP)

TIM

TIM spodziewa się spowolnienia w sektorze budowlanym w drugim półroczu '19
Prezes spółki Krzysztof Folta na spotkaniu z dziennikarzami i analitykami poinformował, że TIM przewiduje
spowolnienie w sektorze budowlanym w drugim półroczu 2019 roku. (PAP)

Ursus

Pol-Mot nie akceptuje ustaleń KNF dot. wykorzystania inf. poufnych i uznaje je za bezpodstawne
Pol-Mot nie akceptuje ustaleń KNF, dotyczących wykorzystania informacji poufnych, i uznaje je za
bezpodstawne.
W odniesieniu do komunikatu KNF, Pol-Mot podał, że sprzedaż akcji Ursusa w dniach 18-20 marca wynikała z
braku środków na terminowe opłacenie ciążących na Pol-Mot Auto zobowiązań podatkowych (VAT) i składek
ZUS.
We wtorek KNF podała, że wystąpiła o blokadę rachunków papierów wartościowych prowadzonych na rzecz
Pol-Mot Auto, akcjonariusza Ursusa. Jednocześnie Urząd Komisji złożył do prokuratury zawiadomienie o
podejrzeniu wykorzystania opóźnionej informacji poufnej, dotyczącej wszczęcia egzekucji komorniczej
należności wobec PKO BP.
Jak ustalił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego spółka Pol-Mot Auto sprzedawała akcje Ursusa w okresie
pomiędzy powstaniem opóźnionej informacji poufnej - o wezwaniu ze strony PKO PB i wszczęciu egzekucji - a
jej upublicznieniem. Według ustaleń Urzędu, w okresie 11-20 marca - podczas gdy informacja poufna była
objęta opóźnieniem - Pol-Mot Auto sprzedał łącznie 847,2 tys. akcji Ursusa, a wartość transakcji sięgnęła 1,94
mln PLN. (PAP)

Wittchen

Rada nadzorcza Wittchen warunkowo zatwierdziła program motywacyjny na lata '19-'21
Rada nadzorcza Wittchen warunkowo zatwierdziła program motywacyjny dla kadry kierowniczej spółki na lata
2019-2021. Warunkiem jest zgoda akcjonariuszy na emisję akcji związaną z programem.
Łącznie w ramach programu motywacyjnego miałoby zostać wyemitowanych do 210 tys. akcji spółki (po 70
tys. w każdym roku trwania programu), co odpowiadałoby 1,16% wszystkich papierów wyemitowanych dotąd
przez Wittchen.
Warunkiem emisji akcji w ramach programu miałoby być m.in. osiągnięcie przez spółkę w 2019 roku wzrostu
przychodów o 15% wobec bazowego poziomu z 2018 roku. Do uruchomienia programu w latach 2020 i 2021
potrzebny byłby każdorazowo wzrost o kolejne 15% wobec stanu z 2018 roku. Jako warunek programu
wskazano ponadto zwiększenie przez spółkę przychodów z rynków zagranicznych - wobec bazowego poziomu z
2018 roku - corocznie o 45% w latach 2019-2021 roku. Program motywacyjny zakłada ponadto wzrost zysku
EBITDA spółki, z poziomu 2018 roku, o 10% w każdym z lat 2019-2021, z pominięciem kosztów samego
programu.
W 2018 roku przychody Wittchen wzrosły o około 14% do 245,1 mln PLN, EBITDA wzrosła o 13% r/r i sięgnęła
45,5 mln PLN. Przychody zagraniczne wzrosły o 49% do 16,8 mln PLN. (PAP)
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Kalendarz:

12 kwietnia
15 kwietnia
16 kwietnia
17 kwietnia
17 kwietnia
17 kwietnia
18 kwietnia

Spółka

Wydarzenie

Santander Bank
ZE PAK
Play Communications
Famur
Pekabex
Wielton
Intercars

WZA
NWZ
WZA
Raport
Raport
Raport
Raport

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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