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Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji WallStreet, która odbędzie się w dniach 31 maja- 2
czerwca 2019 roku w Karpaczu. Będzie to unikalna okazja aby spotkać się z naszymi
analitykami technicznymi i spróbować sił w grze giełdowej, którą poprowadzą Przemysław
Smoliński i Paweł Małmyga. Zapraszamy także na wykład „Jak wygrać z rynkiem bez
nieprzespanych nocy?” Prelekcję poprowadzi Emil Łobodziński, odpowiedzialny w DM PKO BP
za doradztwo inwestycyjne i portfele modelowe. Więcej informacji znajduje się tutaj.
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Na zakończenie dzisiejszej sesji nastąpią zmiany w indeksach MSCI. Z MSCI Standard Index
wypadnie Bank Handlowy, a z indeksu małych spółek Stalprodukt i Boryszew. Jednocześnie do
indeksu MSCI rynków wschodzących zostanie dodana kolejna transza spółek chińskich oraz Największe wzrosty
pierwsze spółki z Arabii Saudyjskiej i Argentyny.
Orange Polska
Wyniki LPP za pierwszy kwartał są zgodne ze wstępnymi danymi i oceniamy je neutralnie.
Warto zwrócić uwagę, że 2019 rok stanowi dla spółki wyzwanie związane zarówno z efektem
wysokiej bazy z 2018 roku jak również mocnego dolara i wyższych kosztów. Z drugiej strony
spółce sprzyja otoczenie w postaci silnej kondycji konsumentów.
Opublikowany został ustawy o reformie OFE. Najważniejszym naszym zdaniem elementem jest
ustalenie minimalnego zaangażowania w akcje na poziomie 90% w 2020 roku i późniejsze
obniżanie tego progu o 2,5% rocznie do 67,5%. To oznacza, że OFE nie będą zmuszone do
sprzedaży akcji aby pokryć koszt opłaty przekształceniowej, co jest pozytywne dla rynku. (DM
PKO BP)
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IMS - IMS wypłaci 0,19 PLN dywidendy na akcję
Mercor - Mercor chce przeznaczyć środki z emisji na rozwój przemysłowej produkcji płyt
ognioodpornych
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WIG30:
Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat chce wypłacić 594,78 mln PLN dywidendy, czyli 0,93 PLN na akcję
Zarząd Cyfrowego Polsatu rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 594,78 mln PLN z zysku za 2018
rok oraz kapitału zapasowego, co daje 0,93 PLN na akcję.
Wypłata dywidendy ma nastąpić w dwóch transzach. Wypłata pierwszej transzy w kwocie 287,8 mln PLN, czyli
0,45 PLN na akcję, ma nastąpić 3 lipca, a wypłata drugiej transzy w wysokości 306,98 mln PLN, czyli 0,48 PLN
na akcję, 1 października 2019 roku.
W 2018 roku, zgodnie z rekomendacją zarządu, Cyfrowy Polsat nie wypłacił dywidendy z zysku za 2017 rok.
Rok wcześniej grupa wypłaciła łącznie 204,65 mln PLN dywidendy, czyli 0,32 PLN na akcję. (PAP)

Kernel

Kernel może rozważyć sprzedaż udziałów w terminalu zbożowym w rosyjskim porcie Taman
Kernel Holding może rozważyć sprzedaż udziałów w głębokowodnym terminalu zbożowym w porcie Taman w
Rosji, jeśli uzna cenę za satysfakcjonującą - poinformował prezes spółki Andrey Verevskiy. Dodał, że jest
zainteresowanie kilku potencjalnych kupców.
W 2012 roku Krenel i Glencore kupiły od grupy EFKO 100% udziałów w głębokowodnym terminalu do eksportu
zboża w rosyjskim porcie Taman. Wartość transakcji wyniosła 265 mln USD. Kernel ma połowę udziałów w
tym terminalu. (PAP)

KGHM

KGHM planuje program emisji obligacji do 4 mld PLN; pierwsza emisja w VI
KGHM podpisał umowę emisyjną w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 4 mld PLN.
Pierwsza emisja obligacji o łącznej wartości nominalnej do 2 mld PLN może odbyć się w czerwcu 2019 r. w
jednej albo kilku seriach.
Jak podano, w pierwszej emisji termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił od 5 do 15 lat od
daty emisji, a obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.
W ramach programu, propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie
wybranych inwestorów instytucjonalnych.
Umowa emisyjna została podpisana z następującymi bankami: PKO BP, Bank Handlowy w Warszawie, Bank
Pekao i Santander Bank Polska.
Zgodnie z dokumentem, do którego dotarła PAP Biznes, spotkania z inwestorami planowane są na 29-30 maja,
a przyjmowanie deklaracji nabycia obligacji w dniach 18-24 czerwca 2019 r. (PAP)

LPP

Grupa LPP zakłada na 2019 rok marżę w przedziale 53-54%
Marża grupy LPP w 2019 roku powinna znaleźć się w przedziale 53-54%. Wcześniej spółka przewidywała na
ten rok marżę w przedziale 54-55%.
Grupa zakłada także na ten rok kontynuację dwucyfrowych wzrostów sprzedaży i 12% wzrost powierzchni.
Celem na ten rok ma być też kontrola kosztów i utrzymanie gotówki netto.
Planowane jest wejście na dwa nowe rynki ze sklepami własnymi: Bośnia i Hercegowina oraz Finlandia. Na
koniec 2019 roku salony marki Reserved powinny znajdować się w 25 krajach.
Jak podało LPP, celem na 2019 rok jest stabilizacja powierzchni w Polsce, przyspieszenie wzrostów w Europie
(nacisk na Europę Południowo-Wschodnią), kontynuacja rozwoju powierzchni w rejonie CIS, nowy salon na
Bliskim Wschodzie (Izrael).
Planowany capex w 2019 roku to ok. 870 mln PLN (wzrost o ok. 9% r/r). Planowane wydatki na sklepy to ok.
680 mln PLN, wydatki na biura to ok. 110 mln PLN, na obszar logistyki 30 mln PLN, a 50 mln PLN na obszar IT.
Spółka poinformowała w prezentacji, że zdecydowała się na gruntowne odnowienie salonów, którym
przedłużane są umowy. Celem są salony stacjonarne z technologią RFID wspomagające e-commerce.
W 2019 roku planowane jest zamknięcie 172 sklepów o powierzchni 49 tys. m kw i otwarcie/przebudowa 183
salonów o łącznej powierzchni 185 tys. m kw.
LPP podtrzymała, że przychody z e-commerce w 2019 roku powinny przekroczyć 1 mld PLN. W 2018 roku
wynosiły 712 mln PLN.
Spółka w drugiej połowie tego roku planuje uruchomić e-sklep dla wszystkich krajów Unii Europejskiej i na
Ukrainie.
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Szans na 2019 r. spółka upatruje w otwarciu salonów LPP w nowych krajach, kontynuacji wzrostów sprzedaży
e-commerce i wdrożeniu RFID. Wśród ryzyk wymienia niekorzystne tendencje na walutach i zaostrzenie zakazu
handlu w niedziele (12% przychodów z Polski).
Spółka podała, że cele na 2019 rok dotyczą 13 miesięcy (do końca stycznia 2020 r.), wg standardu MSSF16.
(PAP)
LPP

LPP szacuje wysokość podatku od sprzedaży detalicznej na ok. 45 mln PLN w '20
Grupa LPP szacuje, że jeśli podatek od sprzedaży detalicznej zacząłby obowiązywać w 2020 roku, jego
wysokość wyniosłaby ok. 45 mln PLN.
Na bazie danych za 2018 roku podatek wyniósłby ok. 41 mln PLN. (PAP)

LPP

Strata netto LPP w I kw. wyniosła 114,6 mln PLN, zysk EBITDA 132,2 mln PLN
Grupa LPP miała w I kw. 2019 roku 114,6 mln PLN straty netto (wg MSSF16). Według MSR17 strata netto
wyniosła 131,4 mln PLN wobec 104,8 mln PLN straty przed rokiem.
Strata operacyjna grupy wyniosła 100,2 mln PLN. LPP szacowało wcześniej, że strata EBIT wyniosła w tym
okresie 105 mln PLN. Wg MSR17 strata EBIT wyniosła 108,9 mln PLN wobec 117,7 mln PLN straty rok
wcześniej.
EBITDA grupy wyniosła 132,2 mln PLN. Według wcześniejszego standardu sprawozdawczości grupa miała 8
mln PLN straty wobec 33,3 mln PLN straty w I kwartale 2018 r.
Przychody LPP wyniosły 1,83 mld PLN, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami. Rok wcześniej sprzedaż wynosiła
1,58 mld PLN.
Marża brutto na sprzedaży grupy w pierwszym kwartale wynosiła 43,4% w porównaniu do 45,1% w
analogicznym okresie 2018 roku.
Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych grupy (LFL) w walutach lokalnych w pierwszym kwartale
2019 roku wzrosły o 11,4%. (PAP)

mBank

Moody's nadał listom zastawnym mBanku Hipotecznego rating na poziomie "Aa3"
Agencja ratigowa Moody's nadała listom zastawnym, wyemitowanym przez mBank Hipoteczny, rating na
poziomie "Aa3". Długoterminowy oraz krótkoterminowy rating dla mBanku Hipotecznego ustalono na poziomie
odpowiednio: "Baa2" i "Prime-2".
Jednocześnie agencja nadała rating oceny ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Assessment)
długoterminowy i krótkoterminowy na poziomie odpowiednio A3(cr) i Prime-2(cr) i Counterparty Risk Rating
długoterminowy i krótkoterminowy na poziomie odpowiednio A3 i Prime-2. Perspektywa ratingów
długoterminowych jest stabilna. (PAP)

Tauron

Tauron uzupełnił strategię o nowe kierunki; chce zwiększyć udział OZE w miksie
Aktualizacja kierunków strategicznych grupy Tauronu na lata 2016-2025 zakłada m.in. zaangażowanie w
energetykę zero- i niskoemisyjną, optymalizację aktywów i wyłączenie starych bloków węglowych poinformował wiceprezes Tauronu ds. finansów, Marek Wadowski.
Spółka bierze pod uwagę ograniczenie działalności w segmentach górniczym i ciepłowniczym oraz sprzedaż
części aktywów.
Tauron rozważa sprzedaż udziałów w Elektrociepłowni Stalowa Wola i PGE EJ1. Grupa przeanalizuje opcję
znalezienia partnera strategicznego dla należącej do Tauron Wydobycie kopalni Janina oraz spółki Tauron
Ciepło, który by kupił te aktywa, a jednocześnie kontynuował współpracę z grupą - poinformował Wadowski.
Tauron chce m.in. przeanalizować możliwość zwiększenia udziału zielonej energii w miksie energetycznym.
Zakłada, że możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej grupy z
10% w 2018 r. do blisko 30% w 2025 r. i ponad 65% w 2030 r.
Do 2025 roku planowane są inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), fotowoltaikę
(dodatkowe 300 MW) oraz offshore.
Spółka przewiduje wyłączenie bloków energetycznych klasy 120 MW, a po 2025 roku bloków 200 MW.
Dla części planowanych projektów Tauron zakłada pozyskanie partnerów finansowych i realizację inwestycji z
ok. 20% udziałem kapitałowym grupy.
Aktualizacja strategii grupy powinna powstać do końca tego roku. (PAP)
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Pozostałe informacje:
OFE

Projekt reformy OFE na przełomie czerwca i lipca trafi pod obrady Rady Ministrów - Kwieciński, MIiR
Projekt reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych na przełomie czerwca i lipca ma trafić pod obrady Rady
Ministrów, a następnie do Sejmu - poinformował PAP minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. (PAP)

Sektor stalowy

Produkcja stali surowej w Polsce w IV wzrosła o 5,2% r/r - World Steel Association
Produkcja stali surowej w Polsce w kwietniu 2019 roku wyniosła 870 tys. ton, co oznacza wzrost o 5,2% r/r wynika z danych stowarzyszenia World Steel Association.
W okresie styczeń-kwiecień produkcja wyniosła 3.377 tys. ton, o 3,6% mniej r/r.
W 2018 roku produkcja wyniosła 10.165 tys. ton, czyli o 1,6% mniej r/r. (PAP)

Sektor wydobywczy

Produkcja węgla kamiennego w kwietniu wzrosła o 1,0% r/r - GUS
Produkcja węgla kamiennego w kwietniu 2019 r. w Polsce wzrosła o 1,0% r/r i wyniosła 5.340 tys. ton - podał
Główny Urząd Statystyczny. M/m produkcja węgla spadła o 2,4%.
W okresie czterech miesięcy produkcja węgla spadła o 1,8% r/r do 20.931 tys. ton. (PAP)

Apator

Apator wypłaci 1,30 PLN dywidendy na akcję; skupi akcje własne za max. 10 mln PLN
Akcjonariusze Apatora zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1,30 PLN brutto za akcję z zysku za
2018 rok. Łącznie na ten cel trafi 42,75 mln PLN.
21 grudnia 2018 roku spółka wypłaciła na poczet dywidendy z zysku za 2018 rok zaliczkę w wysokości 0,40
PLN brutto na jedną akcję. Pozostała część dywidendy w wysokości 0,9 PLN brutto na akcję zostanie
wypłacona 24 czerwca 2019 r.
Prawo do tej części dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki w dniu 10 czerwca.
WZ zdecydowało także o skupie akcji własnych po maksymalnej cenie 30 PLN/akcję w celu ich umorzenia.
Spółka chce przeznaczyć na ten cel maksymalnie 10 mln PLN.
Realizacja programu skupu akcji własnych ma trwać od 12 czerwca 2019 roku do 25 maja 2020 r. (PAP)

Archicom

Archicom planuje emisję obligacji do 50 mln PLN, zamknięcie księgi 12 czerwca
Archicom planuje emisję 4-letnich obligacji o wartości do 50 mln PLN - wynika z dokumentacji oferty, do której
dotarła PAP Biznes. Budowa księgi zaplanowana jest na 12 czerwca.
Oprocentowanie obligacji ma być według zmiennej stopy procentowej, oparte o stawkę WIBOR 3M,
powiększone o stałą marżę ustaloną w procesie book-buildingu.
Spotkania z inwestorami mają odbyć się w dniach 30-31 maja.
Rozliczenie emisji planowane jest na 14 czerwca. (PAP)

Atlanta Poland

Atlanta Poland wypłaci 1 PLN dywidendy na akcję
Akcjonariusze Atlanta Poland zdecydowali o przeznaczeniu 6,1 mln PLN z kapitału zapasowego na wypłatę
dywidendy, co daje 1 PLN na akcję.
Dzień dywidendy to 7 czerwca, a jej wypłata nastąpi 19 czerwca. (PAP)

ATM Grupa

ATM Grupa wypłaci 0,23 PLN dywidendy na akcję
Akcjonariusze ATM Grupa zdecydowali o wypłacie 0,23 PLN dywidendy na akcję. Łącznie na ten cel grupa
przeznaczy 19,4 mln PLN.
Dzień dywidendy został ustalony na 3 czerwca, a dzień jej wypłaty na 10 czerwca 2019 roku.
Dywidendą zostaną objęte akcje serii A i B. (PAP)

CI Games

CI Games ma umowę dystrybucyjną gry SGWC m.in. w Austrii, Niemczech, we Włoszech i Hiszpanii
CI Games podpisał umowę dystrybucyjną gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" na terytorium Austrii, Niemiec,
Szwajcarii, krajów Beneluksu, Włoch, Hiszpanii i Portugalii.
Umowę podpisano ze spółką Koch Media GmbH z Höfen, w Austrii.
CI Games podał, że ma umowy dystrybucyjne dotyczące sprzedaży gry SGWC w formie fizycznych nośników
na wszystkie kluczowe rynki zbytu z wyjątkiem Japonii i Korei Południowej, gdzie prowadzi negocjacje
handlowe i gdzie otrzymała już pierwszą ofertę.
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Dystrybucja gry SGWC na rynku Stanów Zjednoczonych odbywać się będzie bezpośrednio przez spółkę zależną
– CI Games USA Inc., która będzie zarządzać również dystrybucją SGWC w Kanadzie oraz na rynkach
Południowej Ameryki. (PAP)
Comarch

Comarch planuje wypłacić 1,50 PLN dywidendy na akcję
Rada nadzorcza Comarchu pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki, który zakłada wypłatę dywidendy
na poziomie 1,50 PLN na akcję.
Łącznie na ten cel miałoby trafić 12,2 mln PLN. Pozostała część zysku netto, w kwocie 37,45 mln PLN, ma trafić
na kapitał zapasowy. (PAP)

Elektrobudowa,
PKN Orlen

Projekt porozumienia obniżający wynagrodzenie ELB za Metatezę o ok. 15,9 mln PLN
Elektrobudowa przesłała do koncernu projekt porozumienia, w którym niższa o ok. 15,9 mln PLN zapłata za
prace ma być skompensowana roszczeniami za roboty dodatkowe.
W oświadczeniu Orlenu, przesłanym Elektrobudowie, napisano, że w związku z wystąpieniem w trakcie realizacji
budowy wad fizycznych, polegających na wykonaniu robót zamiennych w sposób odmienny od pierwotnej
dokumentacji projektowej, wynagrodzenie spółki miałoby zostać obniżone do 132,4 mln PLN oraz 22,6 mln
EUR, czyli o kwotę 11 tys. PLN oraz 3,7 mln EUR. (PAP)

Ferro

Ferro chce wypłacić 1,12 PLN dywidendy na akcję
Zarząd Ferro rekomenduje, aby zysk w kwocie 23,79 mln PLN, osiągnięty w 2018 r. oraz pochodzący z zysków
z lat ubiegłych, przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 1,12 PLN na akcję. Proponowany dzień dywidendy
to 16 lipca 2019 r.
Zarząd proponuje, aby wypłacić dywidendę w dwóch częściach, 0,50 PLN na akcję - 31 lipca, a 0,62 PLN na
akcję - 30 października 2019 r.
Rada nadzorcza spółki poparła rekomendację zarządu.
W 2017 r. Ferro wypłaciło 0,35 PLN dywidendy na akcję. (PAP)

IMS

IMS wypłaci 0,19 PLN dywidendy na akcję
Akcjonariusze IMS zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 6,03 mln PLN, co daje 0,19 PLN na
akcję.
Dniem dywidendy będzie 3 czerwca, a jej wypłata nastąpi 17 czerwca 2019 r. (PAP)

Mercor

Mercor chce przeznaczyć środki z emisji na rozwój przemysłowej produkcji płyt ognioodpornych
Mercor planuje przeznaczyć środki z emisji skierowanej do inwestora finansowego na rozwój i sprzedaż
przemysłowej produkcji płyt ognioodpornych - poinformował prezes spółki Krzysztof Krempeć w wywiadzie dla
PAP. (PAP)

PHN

PHN chce wypłacić 0,41 PLN dywidendy na akcję
Zarząd PHN rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2018 r. w wysokości 0,41 PLN na akcję.
Zarząd proponuje, aby dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 16 sierpnia, natomiast dzień
wypłaty dywidendy na 30 sierpnia 2019 r. (PAP)

Sanok Rubber Company Zarząd uważa propozycję 1 PLN dywidendy za rozsądną
Prezes Sanok Rubber Company Piotr Szamburski ocenia rekomendację zarządu spółki dotyczącą wypłaty 1
PLN dywidendy z zysku 2018 roku za rozsądną.
OFE PZU, akcjonariusz Sanok Rubber Company, chce by spółka wypłaciła 1,5 PLN dywidendy na akcję za 2018
rok.
Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki ma odbyć się 14 czerwca 2019 roku. Z zysku za 2017 rok Sanok
wypłacił 3 PLN dywidendy na akcję. (PAP)
Sanok Rubber Company Tegoroczne nakłady inwestycyjne mają wynieść około 100 mln PLN
Prezes Sanok Rubber Company Piotr Szamburski podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że tegoroczne nakłady
inwestycyjne mają wynieść około 100 mln PLN. Połowa tej kwoty przypadnie na budowę hali produkcyjnomagazynowej dla segmentu motoryzacji w zakładzie w Sanoku. Montaż wyposażenia produkcyjnego ma
rozpocząć się pod koniec bieżącego roku. (PAP)
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Selena

Selena wypłaci 0,3 PLN dywidendy na akcję za '18
Akcjonariusze Selena FM zdecydowali o wypłacie 0,3 PLN dywidendy na akcję z zysku netto za 2018 rok.
Łącznie na ten cel spółka przeznaczy 6,85 mln PLN.
Dniem dywidendy będzie 3 czerwca, natomiast dniem jej wypłaty 7 czerwca 2019 roku. (PAP)

TIM

Przychody grupy TIM powinny przekroczyć 1 mld PLN w 2020 roku
Zgodnie z opublikowaną strategią na lata 2019-2021 przychody TIM przekroczą 1 mld PLN w 2021 roku,
natomiast przychody GK TIM powinny przekroczyć 1 mld PLN już rok wcześniej, czyli w 2020 roku - podali
członkowie zarządu spółki - Piotr Tokarczuk i Piotr Nosal podczas czatu Stowarzyszenia Inwestorów
Indywidualnych. (PAP)

Warimpex

Warimpex oczekuje w '19 wzrostu obrotów w segmencie nieruchomości inwestycyjnych i wyższych
przychodów
Warimpex oczekuje w 2019 roku wyraźnego wzrostu obrotów w segmencie nieruchomości inwestycyjnych i
wyższych przychodów brutto.
Celem spółki w bieżącym roku obrotowym pozostaje odbudowa portfolio, a działania Warimpeksu będą się
koncentrować głównie na wzmożonej realizacji projektów deweloperskich. Dzięki wpływom z wynajmu nowych
obiektów – głównie obu biurowców w Polsce – oczekuje wyraźnego wzrostu obrotów w segmencie
nieruchomości inwestycyjnych i wyższych przychodów brutto - poinformował prezes spółki, Franz Jurkowitsch.
Przychody hoteli ze sprzedaży spadły w I kwartale 2019 w porównaniu z I kwartałem 2018 o 24% do 1,8 mln
euro. Warimpex podał, że spadek związany był głównie ze sprzedażą spółki prowadzącej Hotel Dvořák w
Karlovych Varach, która nastąpiła pod koniec lutego.
Przychody z wynajmu nieruchomości biurowych (przychody z Investment Properties) wzrosły o 7% do 4,1 mln
EUR wskutek zakupu biurowca B52 w Budapeszcie w maju 2018 r. oraz ukończenia obiektu Ogrodowa Office w
Łodzi w październiku 2018 r.
Całościowe przychody ze sprzedaży spółki spadły w I kwartale 2019 roku o 6% do 6,3 mln euro.
Wskaźnik EBITDA wzrósł z 1,3 mln EUR w I kwartale 2018 roku do 7,6 mln EUR w I kwartale 2019 roku.
Poprawie uległ również wskaźnik EBIT z 1,2 mln EUR do 7,5 mln euro.
Zysk netto za I kwartał 2019 r. wyniósł 11,8 mln euro, podczas gdy rok wcześniej spółka miała 3 mln EUR
straty. (PAP)
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Spółki zagraniczne:
CEZ

CEZ rozważa sprzedaż aktywów w Polsce, Bułgarii, Rumunii i Turcji
W ramach nowej strategii CEZ chce w najbliższych latach wyjść z Bułgarii - poinformował Reuters cytując
wypowiedź prezesa Daniela Benesa dla czeskiego dziennika "Hospodarske Noviny". Prezes dodał, że spółka
rozważa wyjście z Rumunii i z Turcji. Myśli też o wyjściu z Polski, gdzie ma dwie elektrownie węglowe, by
obniżyć emisję CO2 w grupie. (PAP)

CEZ

Nowa strategia CEZ-u zakłada większą koncentrację na rynku krajowym
CEZ zakłada w nowej strategii większą koncentrację na rynku krajowym, chce wyjść z segmentów i rynków o
nieatrakcyjnych perspektywach.
CEZ podał też, że planuje dalsze akwizycje w segmencie usług energetycznych w Czechach i za granicą. Chce
osiągnąć "znaczącą" pozycję w tym segmencie np. w Niemczech, czy Polsce.
Tradycyjną energetykę i energetykę odnawialną koncern chce rozwijać na rynku czeskim. (PAP)

CEZ

CEZ zmienia politykę dywidendową; chce wypłacać 80-100% skorygowanego zysku netto
CEZ aktualizuje politykę dywidendową. Spółka chce wypłacać w formie dywidendy 80-100% skorygowanego
zysku netto, a nie 60-100%, jak zakładano wcześniej.
Główny powód zmiany to aktualizacja strategii grupy CEZ, która nie zakłada znaczących akwizycji i inwestycji
w OZE za granicą. (PAP)
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Kalendarz:

28 maja
28 maja
28 maja
28 maja
29 maja
29 maja
29 maja
30 maja
30 maja
30 maja
30 maja
30 maja
30 maja
30 maja
30 maja
30 maja
30 maja
31 maja
31 maja
31 maja

Spółka

Wydarzenie

Ciech
Immofinanz
LPP
PGE
Archicom
Bogdanka
Enea
ABC Data
Amica
Echo
Elektrobudowa
Energa
Enter Air
Famur
Playway
Polnord
Trakcja
Getin Noble Bank
MSCI
Wizz Air

Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Rebalancing
Raport kwartalny
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KONTAKTY
Biuro Analiz Rynkowych
Emil Łobodziński
Paweł Małmyga
Przemysław Smoliński

(doradca inwestycyjny)
(analiza techniczna)
(analiza techniczna)

(022) 521 89 13
(022) 521 65 73
(022) 521 79 10

emil.lobodzinski@pkobp.pl
pawel.malmyga@pkobp.pl
przemyslaw.smolinski2@pkobp.pl

(dyrektor)

(022) 521 80 14
(022) 521 79 69
(022) 521 79 88
(022) 521 78 76
(022) 342 99 34
(022) 342 99 28
(022) 521 78 39
(022) 580 33 14
(022) 521 82 13

pawel.kodym@pkobp.pl
michal.petruczenko@pkobp.pl
ewa.kalinowska.2@pkobp.pl
grzegorz.klepacki@pkobp.pl
joanna.makowska@pkobp.pl
jacek.gaszewski@pkobp.pl
ewald.wyszomirski@pkobp.pl
przemyslaw.lasota@pkobp.pl
tomasz.zabrocki@pkobp.pl

Biuro Strategicznych Klientów Indywidualnych
Paweł Kodym
Michał Petruczeńko
Ewa Kalinowska
Grzegorz Klepacki
Joanna Makowska
Jacek Gaszewski
Ewald Wyszomirski
Przemysław Lasota
Tomasz Zabrocki

INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA
DOTYCZĄCE CHARAKTERU REKOMENDACJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JEJ SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIENIE
Niniejsza publikacja (dalej: „Publikacja”) została opracowana przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (dalej: „DM PKO BP”), działający zgodnie z ustawą z d nia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów DM PKO BP.
Publikacja adresowana jest do Klientów, którzy zawarli umowę o sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie
instrumentów finansowych przez DM PKO BP.
Publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, jednak DM PKO BP nie gwarantuje, że informacje zawarte w Publikacji są w pełni dokładne i kompletne.
DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Publikacji.
DM PKO BP informuje, iż inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.
Niniejsza Publikacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu oraz dokonania transakcji na instrumentach finansowych, ani nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub
zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.
DM PKO BP informuje, że świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, na podstawie
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2010 r. Jednocześnie DM PKO BP informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom zgodnie z obowiązującym
„Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie instrumentów finansowych przez
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego”, jak również umową o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze
ogólnym przez DM PKO BP. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM PKO BP w ramach prowadzonej działalności maklerskiej jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Objaśnienie używanej terminologii fachowej
min (max) 52 tyg - minimum (maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni
kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji
EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki
free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji
śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12
ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych
ROA - stopa zwrotu z aktywów
EBIT - zysk operacyjny
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja
EPS - zysk netto na 1 akcję
DPS - dywidenda na 1 akcję
CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję
P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS
P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji
EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA
marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży
marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży
marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży
rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży
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