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WIG otw.
Pomimo relatywnie spokojnego newsflowu, polski rynek akcji pozostawał wczoraj w trendzie
WIG zam.
wzrostowym i to przy stosunkowo dużym wolumenie. Inwestorzy byli aktywni na papierach
obrót (mln PLN)
banków, które odrobiły już wszystkie straty po przecenie z pierwszej połowy maja.
WIG 20 otw.
W przypadku papierów CD Projekt Red można powiedzieć, że inwestorzy postępują w imię WIG 20 zam.
zasady „kupuj plotki, sprzedaj fakty” i po pozytywnych doniesieniach z targów E3 przystąpili do FW20 otw.
brania zysków.
FW20 zam.
Globalnie, ceny ropy odbiły po atakach na tankowce w Zatoce Omańskiej, jednak reakcja ta nie mWIG40 otw.
była trwała. (DM PKO BP)
mWIG40 zam.
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Braster silnie
wczoraj
zwyżkował, przełamując długą białą świecą średnioterminową linię trendu
Do&Co
- Raport
kwartalny
spadkowego. Choć cały czas pozostaje poniżej lokalnego szczytu z końca maja, to jednak wydaje
Forte
- WZA
się, że najbliższe sesje powinny przynieść kontynuację ruchu w górę. Jego minimalny zasięg
należy określić
Sanok
- WZA na 2,11 zł, ale prawdopodobnie kurs sięgnie 2,46 zł lub 2,72 zł i wyżej w średnim
terminie.
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WIG30:
Dino

Dino chce wyemitować trzyletnie obligacje o wartości 150 mln PLN
Dino Polska chce wyemitować trzyletnie obligacje o wartości 150 mln PLN. Z informacji PAP Biznes wynika, że
zamknięcie budowy księgi popytu zaplanowano na piątek, a spółka chciałaby marżę w okolicach 130 bps plus
3M WIBOR, podobną jak przy poprzedniej emisji.
Pod koniec maja spółka informowała, że rozważa emisję w ramach programu emisji obligacji zabezpieczonych
o wartości do 500 mln PLN ustanowionego we wrześniu 2017 roku, a termin zapadalności obligacji będzie
wynosił od 3 do 5 lat. Oprocentowanie będzie stałe lub zmienne. Obligacje mogą zostać wprowadzone do
obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW lub BondSpot. (PAP)

Energa

Enspirion z grupy Energa zakontraktował 519,4 MW mocy na usługę DSR w sezonie letnim
Enspirion z grupy Energa zakontraktował w przetargu krajowym ogłoszonym przez PSE 519,4 MW mocy na
usługę DSR w sezonie letnim, a w pakiecie zimowym 392 MW.
Jak podano, to 81% zgłaszanego przez PSE zapotrzebowania na usługę DSR w modelu gwarantowanym w
pakiecie letnim i 98% zapotrzebowania w pakiecie zimowym.
Dla porównania, rok temu Enspirion w pakiecie letnim zakontraktował łączną moc redukcji w wysokości 340
MW, a w pakiecie zimowym - 360 MW.
Usługa redukcji zapotrzebowania na moc (DSR) pozwala ograniczyć zużycie wybranych odbiorców, gdy
wystąpi zagrożenie niedoborów energii.
Moce występujące w ofertach pochodzą od przedsiębiorstw energochłonnych, które podpisały i świadczą dla
Enspirion tzw. usługę odpowiedzi strony popytowej, czyli usługę DSR. W jej ramach zakontraktowane firmy
wynagradzane są zarówno za samą gotowość do redukcji zużycia mocy, jak i jej wykonanie, czyli obniżenie
poziomu własnej konsumpcji energii elektrycznej na wezwanie Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), w
przypadkach zagrożenia niedoborami energii w krajowym systemie. (PAP)

JSW

Zarząd JSW planuje wypłacić pracownikom premię z zysków za 2018 r.
Zarząd spółki w składzie: Robert Małłek – p.o. prezesa, Tomasz Śledź – zastępca prezesa ds. technicznych, Artur
Wojtków – zastępca prezesa ds. pracy i polityki społecznej poinformował, że spółka jest w dobrej kondycji
finansowej i planuje wypłacić pracownikom premię z zysków za 2018 r. Decyzja ta jest związana z żądaniami
związków zawodowych działających w JSW. wiceszef Solidarności JSW Roman Brudziński poinformował w
środę, że niespełnienie tego postulatu w ciągu trzech dni będzie oznaczać rozpoczęcie sporu zbiorowego w
spółce. (PAP)

PGE

PGE GiEK uruchomiła przetarg na budowę dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra
PGE GiEK uruchomiła postępowanie przetargowe na budowę dwóch bloków gazowo-parowych (CCGT) o
łącznej mocy ok. 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi ok. 4 mld PLN.
Wstępny harmonogram inwestycji zakłada rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawcy na przełomie 2019 i
2020 r., a początek eksploatacji nowych bloków planowany jest na IV kwartał 2023 r. Ostateczny
harmonogram określony zostanie w umowie ze zwycięzcą przetargu. Ponadto, jak podano, jednym z
kluczowych czynników dla terminowej realizacji inwestycji jest sprawna realizacja przyłącza gazowego przez
Gaz-System.
Grupa PGE przygląda się także możliwości wykorzystania terenów ZEDO do rozwoju mocy fotowoltaicznych w
ramach dużego programu PV. Jak podała PGE GiEK, wstępne analizy wskazują, że docelowo mogłyby tam
zostać zlokalizowane panele o mocy nawet 125 MW. (PAP)

PKN Orlen

PKN Orlen w ciągu kilku tygodni oszacuje wielkość roszczeń za zabrudzoną ropę
Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni zostanie oszacowana wielkość
roszczeń wobec strony rosyjskiej z tytułu dostarczania rurociągiem Przyjaźń zabrudzonej ropy. Obajtek
poinformował, że Rosjanie uznali prawo PKN Orlen do roszczeń za zanieczyszczoną ropę naftową, prezes
zaznaczył, że udało się to osiągnąć dzięki „twardym negocjacjom”. Podkreślił ponadto, że nie bez znaczenia
okazała się również polityka dywersyfikacyjna, która pozwoliła na zmniejszenie uzależnienia od rosyjskiej ropy.
(PAP)
Obajtek dodał, że oddzielnie płocki koncern będzie się domagać odszkodowania za zanieczyszczoną ropę, która
przypłynęła do Polski tankowcem.
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Wtorkowa "Gazeta Wyborcza" podała, że Orlen kupił za kilkadziesiąt milionów dolarów tankowiec rosyjskiej
ropy, wiedząc, iż jest drastycznie zanieczyszczona, ale tej ropy nie chcą przyjąć w Polsce.
Orlen podał, że transakcja zakontraktowania tankowca Mendeleev Prospect odbyła się 5 kwietnia 2019 r., czyli
kilka tygodni przed poinformowaniem przez PERN o zamknięciu rurociągu „Przyjaźń” (24 kwietnia), którym
płynęła zanieczyszczona ropa z kierunku wschodniego. (PAP)

Pozostałe informacje:
Sektor energetyczny

Środowe, rekordowe zapotrzebowanie na moc wyniosło 24.096 MW
Zarejestrowane 12 czerwca rekordowe zapotrzebowanie na moc wyniosło 24.096 MW. Zapotrzebowanie to
zarejestrowano o godz. 13.15. Dotychczasowa najwyższa wartość zapotrzebowania na moc dla rannego
szczytu obciążenia okresu letniego - 23 718 MW - wystąpiło 11 czerwca 2019 r. (PAP)

Sektor energetyczny

PFR mocno stawia na inwestycje w OZE
Grupa PFR w swojej nowej strategii do 2021 roku chce bardzo mocno postawić na inwestycje w odnawialne
źródła energii. Prezes spółki Paweł Borys zaznaczył, że w ciągu najbliższych tygodni PFR będzie mógł
przedstawić więcej szczegółów dotyczących inwestycji PFR w OZE.
Pawlak zwrócił również uwagę na fakt, że obecnie udział OZE stanowi nieco ponad 11% miksu energetycznego,
a według założeń powinno to być ponad 15% PFR chce wspomóc spółki energetyczne w osiągnięciu
zakładanych poziomów. (PAP)

Sektor energetyczny

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w V wzrosła o 1,69% rdr
Produkcja energii elektrycznej w Polsce w maju wyniosła 12.753 GWh, co oznacza wzrost o 1,69% rdr. W
okresie styczeń-maj produkcja wyniosła 68.001 GWh, co oznacza spadek o 0,76% rdr.
W maju zużycie energii w Polsce wyniosło 13.669 GWh energii elektrycznej, tj. o 1,96% więcej rdr. W okresie
styczeń-maj zużycie wyniosło 71.559 GWh, co oznacza spadek o 0,14% rdr. (PAP)

Sektor energetyczny

Sejm uchwalił nowelę w sprawie zamrożenia cen prądu przez cały 2019 r.
Sejm uchwalił w czwartek bez poprawek nowelę zamrażającą ceny prądu przez cały 2019 r., m.in. dla
gospodarstw domowych, mikro- i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym
samorządów.
Odbiorcy ci, za wyjątkiem gospodarstw domowych, będą musieli składać specjalne oświadczenie o spełnianiu
wymogów ustawowych. (PAP)

Sektor finansowy

Szef KNF przeciwny włączeniu nadzoru finansowego do NBP
Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski na konferencji w Waszyngtonie powiedział, że jest przeciwny włączaniu
nadzoru finansowego w struktury banku centralnego. NBP w czerwcowym raporcie o stabilności systemu
finansowego opowiedział się za ponownym włączeniem nadzoru finansowego w struktury banku.
Bank ocenił ponadto, że w obliczu dualnej roli państwa w sektorze finansowym (właściciela i kredytobiorcy)
niezbędne jest posiadanie odpowiednich mechanizmów kontrolnych, które gwarantowałyby, że wyżej czynniki
ryzyka w systemie będą wystarczająco szybko identyfikowane oraz ograniczane, bez względu na strukturę
własnościową banku. (PAP)

Sektor nieruchomości

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości
Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Chodzi w nich m.in. o
przepisy dotyczące odległości przyszłych inwestycji od szkół i przedszkoli.
Przepisy noweli pozwolą na zwiększenie zasobu gruntów, które będzie można wykorzystać na cele
mieszkaniowe przez Krajowy Zasób Nieruchomości. W ustawie wprowadzono m.in. regulacje umożliwiające
pozyskiwanie przez KZN nieruchomości stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste
jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.
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Podmioty te będą musiały przekazywać cyklicznie do KZN wykazy nieruchomości, którymi gospodarują. W
przypadku gdy nieruchomość ujęta w wykazie zostanie przekazana do zasobu, którym gospodaruje KZN,
spółkom wypłacana będzie kwota – oparta na wartości rynkowej nieruchomości – która zabezpieczy ich
interesy majątkowe.
Takich jednoosobowych spółek jest 144, z czego co najmniej 75 dysponuje 1629 działkami o powierzchni około
20 tys. hektarów.
Nowela ma pozwolić również na bardziej efektywny udział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR)
oraz Agencji Mienia Wojskowego (AMW) w zasilaniu Zasobu Nieruchomości gruntami, które będą mogły być
wykorzystanie pod budownictwo mieszkaniowe.
Nowe przepisy nie będą stosowane do gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe. Z przeprowadzonej
analizy wynika, że nieruchomości ujęte w wykazach są położone w większości w dużych, zwartych
kompleksach leśnych, co stanowi istotne ograniczenie ich wykorzystania pod inwestycje mieszkaniowe.
Ustawa wchodzi w życie - z pewnymi wyjątkami - po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)
BAH

BAH ma warunkową zgodę Jaguar Land Rover na przedłużenie umowy importerskiej do 31 III 2021 r
Spółka zależna BAH otrzymała od Jaguar Land Rover warunkową zgodę na przedłużenie terminu
obowiązywania umowy importerskiej do 31 marca 2021 r.
BAH podał, że warunkiem uzyskania przedłużenia obowiązywania umowy importerskiej jest uzyskanie w
okresie kwiecień 2019 – marzec 2020 poziomu sprzedaży nowych samochodów w liczbie 4.370 sztuk. Po
spełnieniu tego warunku okres obowiązywania Umowy Importerskiej zostanie przedłużony do dnia 31 marca
2021 r.
BAH ocenia, że sprzedaż na takim poziomie jest możliwa do zrealizowania, jednakże "zarząd nie ma pewności, iż
warunek ten się ziści, a także, że dojdzie do przedłużenia obowiązywania Umowy Importerskiej do dnia 31
marca 2021 r." (PAP)

Elektrobudowa

ZWZ Elektrobudowy zdecydowało o podwyższeniu kapitału
ZWZ Elektrobudowy podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych
akcji s. E, z pozbawieniem prawa poboru.
Zgodnie z uchwałą, emisja akcji s. E miałaby zostać przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej,
skierowanej do wybranych inwestorów. Kapitał zakładowy miałby zostać podwyższony o kwotę nie niższą niż 2
PLN, ale nie większą niż 1.899.040 PLN.
ZWZ upoważniło radę nadzorczą spółki do ustalenia ceny emisyjnej, przy czym cena emisyjna nie może być
niższa od pomniejszonej o 5% średniej ceny rynkowej, czyli ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich,
dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu (z wyłączeniem transakcji pakietowych) z okresu 1
miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu.
Celem emisji akcji jest pozyskanie środków na zwiększenie poziomu kapitału obrotowego, ustabilizowanie
współpracy z dostawcami i podwykonawcami oraz poprawę wskaźników płynności oczekiwaną od spółki przez
instytucje finansowe zaangażowane w finansowanie jej działalności.
Do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy przez trzech akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale. (PAP)

Famur

Famur planuje ogłosić wezwanie na akcje Primetech, po 1,45 PLN/ sztuka
Famur planuje ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki zależnej Primetech, tak by mieć
100% jej akcji. Famur podał, że podpisał umowę w tej sprawie z Santander Biuro Maklerskie.
W wyniku planowanego wezwania Famur zamierza kupić 5.335.474 Primetechu, stanowiących 34,18% głosów
na jej WZA.
Jeżeli po przeprowadzeniu wezwania Famur osiągnie co najmniej 90%, lecz mniej niż 100% ogólnej liczby
głosów w Primetech zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji Primetech posiadanych przez
pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych. (PAP)
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Immofinanz

Immofinanz kupuje Warsaw Spire Tower
Immofinanz kupuje Warsaw Spire Tower za uzgodnioną wartość nieruchomości ok. 386 mln EUR. Spółka
oczekuje przychodu z najmu w wysokości ok. 19,6 mln EUR rocznie.
Sprzedawcami są firma Ghelamco Group, która ukończyła budowę wieży w 2016 r., oraz Madison International
Realty, globalna firma Private Equity z sektora nieruchomości.
Warsaw Spire Tower (budynek A) ma łącznie 49 pięter i jest najwyższą wieżą biurową w Warszawie. Budynek
ma łączną powierzchnię pod wynajem w wysokości ok. 71.600 m kw., z czego ok. 65.000 m kw. powierzchni
biurowej. Pozostała część przeznaczona jest głównie na cele tzw. retailu.
Jak podano, wieża jest w pełni wynajęta, a średni pozostały okres obowiązywania umów wynosi prawie pięć
lat.
Immofinanz podał, że podpisanie umowy ma nastąpić wkrótce, podobnie jak złożenie niezbędnych
dokumentów w polskim urzędzie antymonopolowym (UOKiK). Po zatwierdzeniu przez organ antymonopolowy,
finalizacja transakcji spodziewana jest w ciągu najbliższych tygodni.
Transakcja zostanie sfinansowana zarówno kapitałem własnym, jak i długiem. (PAP)

LC Corp

LC Corp wypłaci 0,27 PLN dywidendy na akcję
Akcjonariusze LC Corp zdecydowali, że spółka wypłaci dywidendę za rok 2018 rok w kwocie 120,84 mln PLN,
czyli 0,27 PLN na akcję. Dniem dywidendy jest 19 sierpnia, a dniem jej wypłaty 30 sierpnia 2019 r.
W 2018 roku spółka wypłaciła 0,24 PLN dywidendy na akcję, czyli łącznie 107,4 mln PLN. (PAP)

LC Corp

LC Corp zmienia nazwę na Develia
Akcjonariusze LC Corp zdecydowali w czwartek o zmianie nazwy spółki na Develia. Nowa nazwa wejdzie w
życie po rejestracji zmiany statutu przez Krajowy Rejestr Sądowy. Spółka poinformowała w komunikacie
prasowym, że zmiana nazwy ma na celu podkreślenie nowego etapu w działalności firmy.
Jak dodano, po zmianie struktury właścicielskiej, spółka realizuje strategię rozwoju, zakładającą umacnianie
pozycji w segmencie mieszkaniowym oraz nowe podejście do nieruchomości komercyjnych. (PAP)

Mirbud,
JHM Development

Mirbud chce skupić do 7,5% akcji JHM Development po cenie 1,60 zł za akcję
Mirbud, większościowy akcjonariusz spółki JHM Development, zaprosił do składania ofert sprzedaży do
5.187.213 akcji spółki, stanowiących do 7,5% jej kapitału zakładowego, po cenie 1,60 PLN za akcję.
Pośredniczącym jest Ipopema Securities. Oferty sprzedaży będą przyjmowane od 17 czerwca do 5 lipca.
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert sprzedaży w odpowiedzi na zaproszenie są akcjonariusze, którzy
wraz ze złożeniem oferty sprzedaży zdecydują się objąć warranty subskrypcyjne Mirbudu i jego akcje nowej
emisji. Mirbud zamierza wyemitować do 7.684.760 akcji serii J. Cena emisyjna wyniesie 1,08 PLN za papier.
Mirbud podawał wcześniej, że w wyniku skupu akcji chce przekroczyć próg 90% głosów na WZ JHM
Development oraz dokonać przymusowego wykupu akcji i stać się jedynym akcjonariuszem tej spółki.
Podstawowym przedmiotem działalności JHM Development jest budowa nieruchomości mieszkalnych i
komercyjnych. Spółka zajmuje się także wynajmem nieruchomości komercyjnych. Akcje JHM Development są
notowane na GPW od sierpnia 2011 roku. (PAP)

PGS Software

ZWZ PGS Software zdecydowało, że dywidenda na akcję z zysku za '18 wyniesie 0,14 PLN
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGS Software zdecydowało, że dywidenda na akcję z zysku za 2018 wyniesie
0,14 PLN. Wypłacona w grudniu 2018 r. zaliczka w wysokości 3,98 mln PLN, czyli 0,14 PLN na akcję, stanowi
więc całkowitą kwotę dywidendy.
Z zysku za 2017 rok PGS Software wypłaciło łącznie 17,5 mln PLN, czyli 0,62 PLN na akcję, z czego 0,14 PLN
spółka wypłaciła w formie zaliczki. (PAP)

Setanta

Setanta ma list intencyjny w sprawie połączenia z All in! Games
Setanta podpisała list intencyjny w sprawie połączenia z prowadzącą działalność wydawniczą na rynku gier
komputerowych spółką All in! Games. Planowane połączenie ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku
spółki ALL IN! GAMES Sp. z.o.o. na Setantę w zamian za wydanie dotychczasowym udziałowcom spółki ALL IN!
GAMES Sp. z o.o. akcji Setanty.
Obecnie oba podmioty będą prowadziły proces due diligence oraz przygotowywały term sheet, którego
podpisanie zostało przewidziane do 30 czerwca 2019 r. (PAP)
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Sygnity

Sąd zdecydował o zastosowaniu poręczenia majątkowego wobec prezesa Sygnity
Sąd w związku z prowadzonym śledztwem postanowił zastosować w stosunku do prezesa Sygnity środka
zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego, natomiast wobec przewodniczącego rady nadzorczej
spółki tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. (PAP)

Trakcja

Trakcja ma umowy dotyczące finansowania pomostowego
Trakcja podpisała z bankami i ubezpieczycielami umowy dotyczące udzielenia spółce finansowania
pomostowego: do łącznej kwoty 31 mln PLN kredytu obrotowego, 33 mln PLN linii gwarancyjnych, które
zostały udostępnione na podstawie umowy kredytu, 70,6 mln PLN linii gwarancyjnych udzielonych na
podstawie bilateralnych linii gwarancyjnych oraz 20 mln PLN pożyczki. (PAP)

XTPL

XTPL planuje emisję do 65.000 akcji
XTPL otrzymał od grupy inwestorów zagranicznych wstępną deklarację zainteresowania dotyczącą objęcia
nowych akcji spółki w ramach kapitału docelowego i planuje skierować do nich emisję od 55.000 do 65.000
akcji po cenie 130 PLN za akcję.
XTPL podał, że gotowość do objęcia akcji XTPL zgłosiły zagraniczne fundusze inwestycyjne. Akcje te zostaną
zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej.
Spółka poinformowała, że pozyskane środki spółka przeznaczy na dalszy rozwój - zwłaszcza na rynku Azji
Południowo-Wschodniej - i wzmacnianie portfela patentowego. (PAP)
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Kalendarz:

14 czerwca
14 czerwca
14 czerwca
25 czerwca
28 czerwca

Spółka

Wydarzenie

Do&Co
Forte
Sanok
Livechat
Stelmet

Raport kwartalny
WZA
WZA
Raport kwartalny
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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