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W drugiej połowie września PGNiG przełamał górne ograniczenie kilkumiesięcznego kanału
spadkowego. Po kolejnym tygodniu wzrostów kurs wszedł w konsolidację, której górne
ograniczenie przełamał wczoraj długą, białą świecą. Tym samym, na najbliższych sesjach
można spodziewać się kontynuacji ruchu w górę. Jego minimalny zasięg należy szacować na
6,66 zł, a potencjalny na 6,85 zł lub nawet 6,98 zł.
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Najważniejsze informacje:
Enea

Enea w perspektywie 2030 r. rozważa nowe inwestycje wytwórcze o mocy do 1.000 MW
Grupa Enea rozważa rozpoczęcie inwestycji w moce wytwórcze do 2030 r. o sumarycznej mocy do 1.000 MW
w obszarze kogeneracji, źródeł rozproszonych i OZE – poinformował wiceprezes Enei Piotr Adamczak podczas
posiedzenia sejmowej komisji ds. energii i Skarbu Państwa.
Przypomniał, że w ramach aktualnie prowadzonych inwestycji w wytwarzanie spółka realizuje wspólnie z grupą
Energa projekt budowy elektrowni Ostrołęka C.
Na etapie studium wykonalności jest z kolei projekt zgazowania węgla IGCC o mocy 540 MW brutto, nad
którym prace - według założeń - miałyby zostać zakończone w 2024 r.
Na podobnym etapie są prace nad przygotowaniem projektu bloku RDF o mocy 200 MW w Elektrowni
Połaniec. Spółka przygotowuje też projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW.
Adamczak poinformował, że przewidywane przez grupę nakłady na modernizację aktywów wytwórczych w
latach 2019-23 roku wyniosą ok. 1 mld PLN, z czego nakłady na dostosowanie do konkluzji BAT ok. 500 mln
PLN.
Enea podała, że w latach 2019-23 zmodernizowane mają być bloki energetyczne o łącznej mocy 4.700 MW, z
czego w latach 2019-21 o mocy 2.046 MW. (PAP)

Energa

Energa rozważa rozpoczęcie inwestycji w moce wytwórcze o mocy ok. 1000 MW do ‘30
Grupa Energa rozważa rozpoczęcie inwestycji w moce wytwórcze o łącznej mocy ok. 1000 MW do 2030 roku.
Będą to dwie jednostki gazowo-parowe w północnej części Polski – wynika z prezentacji grupy, przedstawionej
podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. energii i Skarbu Państwa.
Energa podała w prezentacji, że w latach 2018-25 zamierza wydawać średnio na inwestycje w sieć
dystrybucyjną ok. 1,3 mld PLN rocznie. Podobny poziom nakładów przewiduje się do 2030 r. (PAP)

PGE

PGE może wydać ok. 3 mld PLN na kablownie sieci dystrybucyjnych
PGE rozważa realizację programu kablowania sieci dystrybucyjnych. Szacuje koszt projektu na ok. 3 mld PLN w
perspektywie do 2023 r. - wynika z prezentacji grupy przedstawionej podczas posiedzenia sejmowej komisji ds.
energii i Skarbu Państwa. Wynika to z wymagań związanych z dostosowaniem taryfy jakościowej SAIDI i SAIFI
- powiedział wiceprezes PGE Ryszard Wasiłek.
Z prezentacji PGE wynika, że jej nakłady w segmencie dystrybucji wynosić mogą w kolejnych latach średnio ok.
1,85 mld PLN rocznie, co da łącznie w horyzoncie do 2030 r. ok. 22,2 mld PLN (bez uwzględnienia programu
kablowania). (PAP)

PGE

PGE rozważa rozpoczęcie inwestycji w moce wytwórcze do 2030 r. o mocy łącznie ok. 3,2 GW
PGE rozważa rozpoczęcie inwestycji w moce wytwórcze do 2030 roku o mocy łącznie ok. 3,2 GW w segmencie
energetyki konwencjonalnej, kogeneracji i OZE – wynika z prezentacji PGE przedstawionej podczas posiedzenia
komisji sejmowej ds. energii i Skarbu Państwa.
Spółka przygotowuje się do inwestycji w offshore, w pierwszym etapie o mocy ok. 1,5-1,8 GW, a w drugim
etapie 0,5-1 GW - poinformował wiceprezes PGE Ryszard Wasiłek.
Poinformował, że PGE przygotowuje też m.in. inwestycje budowy dwóch bloków gazowych w Dolnej Odrze.
(PAP)

PGE

PGE zamierza w latach 2019-23 wydać na modernizacje i remonty źródeł wytwórczych ok. 7,1 mld PLN
PGE zamierza w latach 2019-23 wydać na modernizacje i remonty mocy wytwórczych ok. 7,1 mld PLN, z czego
2,2 mld PLN na dostosowanie bloków w elektrowniach Bełchatów, Opole, Turów, Dolna Odra, Rybnik oraz
elektrociepłowni do konkluzji BAT – wynika z prezentacji PGE przedstawionej na posiedzeniu sejmowej komisji
ds. energii i Skarbu Państwa.
Pozostałe zadania dotyczą modernizacji zapewniających utrzymanie zdolności wytwórczych w głównych
liniach biznesowych wytwarzających energię elektryczną i ciepło ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych.
(PAP)

PKO BP

PKO BP osiągnie ROE powyżej 10% prawdopodobnie w ’19 – Antczak
PKO BP ocenia, że cel dotyczący wskaźnika ROE na poziomie powyżej 10% osiągnie prawdopodobnie w 2019
roku, czyli rok szybciej niż bank założył w strategii - poinformował Rafał Antczak, wiceprezes banku. (PAP)
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PKN Orlen

Marża downstream PKN Orlen we wrześniu '18 wyniosła 10,4 USD na baryłce
Modelowa marża downstream PKN Orlen we wrześniu 2018 roku spadła do 10,4 USD na baryłce z 14,3 USD w
sierpniu.
Modelowa marża rafineryjna plus dyferencjał Brent/Ural wyniosła we wrześniu 5,1 USD na baryłce wobec 9,4
USD w sierpniu. Sam dyferencjał Brent/Ural wyniósł 1,1 USD na baryłce, tak jak miesiąc wcześniej.
Modelowa marża petrochemiczna grupy PKN spadła we wrześniu do 851 euro za tonę z 875 euro za tonę w
sierpniu.
Koncern poinformował też, że we wrześniu 2018 roku średnia cena baryłki ropy Brent wyniosła 78,9 USD
wobec 72,6 USD w sierpniu. (PAP)

Tauron

Tauron rozważa nowe inwestycje w aktywa wytwórcze o mocy ok. 700 MW
Grupa Tauron rozważa inwestycje w regulowane aktywa wytwórcze, w tym OZE, o mocy ok. 700 MW – wynika
z prezentacji grupy przedstawionej podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej komisji ds. energii i Skarbu
Państwa.
Prezes Tauronu Filip Grzegorczyk poinformował, że planowane jest dostosowanie do wymagań konkluzji BAT
jednostek wytwórczych w Tauron Wytwarzanie i Tauron Ciepło. Szacunkowy koszt ma wynieść ok. 800-900
mln PLN.
Poinformował też, że w 2018 roku nakłady inwestycyjne grupy Tauron w segmencie dystrybucji wyniosą 2,1
mld PLN wobec 1,7 mld PLN w 2017 roku. (PAP)

Tauron

Tauron ma zaproszenie do negocjacji w sprawie przejęcia farm wiatrowych in.ventus
Tauron otrzymał we wtorek zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w sprawie nabycia farm wiatrowych
zlokalizowanych w północnej Polsce należących do grupy in.ventus. Łączna moc tych farm wynosi około 200
MW. Transakcja może zostać przeprowadzona w drodze nabycia przez emitenta niemieckich oraz polskich
spółek osobowych operujących farmami. Dodano, że w takim przypadku Tauron przejmie ogół praw i
obowiązków dotychczasowych wspólników przejmowanych spółek przy jednoczesnym nabyciu wierzytelności
bankowej w stosunku tych spółek.
Tauron dopuszcza także przeprowadzenie transakcji poprzez zakup przedsiębiorstw polskich spółek
projektowych in.ventus.
W czerwcu spółka in.ventus Mogilno I, w imieniu własnym oraz pięciu innych spółek z grupy in.ventus,
zażądała od Tauronu zapłaty 12,3 mln EUR odszkodowania. Przedmiotem jej pozwu jest także żądanie ustalenia
odpowiedzialności Tauronu za szkody, które mogą powstać w przyszłości z czynów niedozwolonych w kwocie
35,7 mln EUR.
Zarzuty in.ventus dotyczą m.in. zerwania przez spółkę zależną Tauronu, Polska Energia - Pierwsza Kompania
Handlowa, umów zakupów energii elektrycznej produkowanej przez in.ventus oraz świadomego skorzystania
przez Tauron ze szkody wyrządzonej wskutek odstąpienia od tych umów. (PAP)

Sektor energetyczny

Polityka energetyczna kraju przyjęta przez kierownictwo resortu energii – wiceminister
Polityka energetyczna kraju została przyjęta przez kierownictwo resortu energii – poinformował wiceminister
energii Tadeusz Skobel. Również miks energetyczny został opracowany i przyjęty. W tej formule zostaną
przedstawione Radzie Ministrów. Po akceptacji tego dokumentu będzie można go szerzej opublikować powiedział wiceminister Skobel podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. energii i Skarbu Państwa. (PAP)

Action

Wierzyciele Action złożyli propozycje układowe, które zarząd spółki uznał za niewykonalne
Spółka Action podała w komunikacie, iż jej wierzyciele złożyły w Warszawskim Sądzie Rejonowym własne
propozycje układowe. Władze spółki uznały je jednak za niewykonalne. Action 21 września poinformowała o
złożeniu własnego wniosku o propozycjach układowych, które zakładały m.in. spłatę wierzytelności wobec
głównej grupy wierzycieli w 48,6 proc., a wobec wierzycieli finansowych w 37,9 proc. Tymczasem wierzyciele
proponują by spłata należności wobec głównej grupy wierzycieli wynosiła 63 proc., a wierzycieli finansowych
w 54 proc. W przypadku wierzycieli handlowych spółka założyła wypłatę 54,2 proc. należności głównych w
formie 24 rat kwartalnych, przy jednoczesnym umorzeniu wierzytelności odsetkowych. Wierzyciele z kolei
zakładają wypłatę 67 proc. należności głównych w formie 24 rat kwartalnych. Spółka zakłada zaspokojenie
wszystkich wierzytelności nieprzekraczających 50 tys. zł. (PAP Biznes)

Action

Spółka Action zbliża się do końca postępowania sanacyjnego
Na wtorkowej konferencji prasowej Prezes Action Piotr Bieliński poinformował, że postępowanie sanacyjne
wchodzi w ostatnią fazę, a w styczniu powinny być znane wyniki głosowania wierzycieli nad układem. Władze
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spółki spodziewają się, że po jego zatwierdzeniu spółka będzie mogła łatwiej prowadzić interesy. Prezes
dodatkowo zapewnił, że spółka jest bardzo dobrze przygotowana do dalszego rozwoju. Bieliński poinformował,
że Action wzmacnia segment VAD, rozwija sprzedaż produktów własnych oraz e-commerce. Spółka w dalszym
ciągu będzie poszukiwała możliwości do dalszego obniżenia kosztów. Prezes spółki zapowiada, że w czwartym
kwartale 2018 roku Action wykaże zysk brutto
W pierwszym półroczu 2018 roku grupa kapitałowa Action miała 780,5 mln zł przychodów (794,3 mln zł rok
wcześniej), 2,1 mln straty EBITDA (minus 35,7 mln zł rok temu) oraz 7,4 mln zł straty netto przypadającej
akcjonariuszom spółki (43,5 mln zł straty przed rokiem). Rentowność marży brutto po sześciu miesiącach tego
roku wynosiła 7,9 proc. wobec 7,2 proc. przed rokiem.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej po półroczu wynoszą minus 9,3 mln zł, podczas gdy rok
temu były dodatnie i sięgnęły 81 mln zł. Dyrektor finansowy Action Andrzej Biały poinformował, że negatywne
przepływy to efekt odbudowywania stanów magazynowych na początku 2018 roku. (PAP Biznes)
Atal

Atal sprzedał 508 mieszkań w III kw.
Atal sprzedał w III kw. 2018 roku 508 mieszkań. Łącznie od początku roku sprzedaż dewelopera sięgnęła 1.799
lokali. Atal zakłada, że w całym roku podpisze ok. 2,5 tys. umów deweloperskich.
W lipcu Atal sprzedał 183 mieszkania, w sierpniu 174 mieszkania, a we wrześniu 151 mieszkań.
W III kw. 2017 roku Atal sprzedał 677 mieszkań, co oznacza, że sprzedaż w tym roku spadła o 25%.
Narastająco, od początku 2018 roku, sprzedaż spadła natomiast o 11,9% Podczas trzech kwartałów 2017 roku
Atal sprzedał 2.041 lokali. (PAP)

Biomed Lublin

Biomed Lublin uzyskał blisko 15 mln zł dotacji na utworzenie centrum badawczo-rozwojowego
Spółka Biomed Lublin poinformowała, że uzyskała dotację w wysokości blisko 15 mln zł od Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju na utworzenie centrum badawczo-rozwojowego innowacyjnych i wysoko
wyspecjalizowanych produktów leczniczych. Planowana wartość inwestycji to 25 mln zł. Spółka w najbliższym
czasie przedstawi scenariusz sfinansowania wkładu własnego wynoszącego 10 mln zł.
Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na czwarty kwartał 2018 roku, zaś jej zakończenie na drugi
kwartał 2020 roku. Preparaty lecznicze wyprodukowane w nowopowstałym centrum mają być wprowadzone
na rynek w pierwszym kwartale roku 2021. (PAP Biznes)

Dino Polska

Spółka otworzyło 120 nowych sklepów w ciągu trzech kwartałów 2018 roku
Dino Polska otworzyło od stycznia do września 2018 roku 120 nowych sklepów. Na koniec września sieć tej
spółki liczyła 895 sklepów. W tym samym okresie 2017 roku Dino Polska otworzyło 90 nowych sklepów, a na
koniec września zeszłego roku miało łącznie 718 marketów.
Powierzchnia sprzedaży sklepów Dino wyniosła na koniec czerwca 2018 roku 343,3 tys. mkw. wobec 273,0 tys.
mkw. rok temu. (PAP)

GetBack

Kolejnych sześć osób zatrzymanych ws. GetBack
Kolejne sześć osób zostało zatrzymanych w środę rano w śledztwie dotyczącym spółki GetBack poinformowała PAP Prokuratura Regionalna w Warszawie.
Wśród zatrzymanych jest m.in. były wiceprezes zarządu spółki GetBack oraz dwóch byłych dyrektorów spółki,
a także były asesor komorniczy i były komornik sądowy. Zatrzymanym osobom prokuratorzy ogłoszą
postanowienia o przedstawieniu zarzutów dotyczące m.in. popełnienia przestępstwa nadużycia zaufania w
obrocie gospodarczym, które doprowadziły do wyrządzenia GetBack szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.
(PAP)

Konsorcjum Stali

Spółka chce skupić do 12,53% akcji własnych za maksymalnie 19 mln PLN
Konsorcjum Stali chce skupić do 738,9 tys. akcji własnych, stanowiących 12,53% kapitału zakładowego spółki,
za maksymalnie 19 mln PLN - podała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 29
października. Projekt uchwały zakłada, że akcje będą kupowane za cenę nie niższą niż 24 PLN i nie wyższą niż
25,3 PLN.
Zgodnie z projektem uchwały, celem skupu miałoby być umorzenie lub odsprzedaż akcji. Upoważnienie zarządu
spółki do zakupu akcji miałoby trwać do końca maja 2019 roku.
Obecnie Konsorcjum Stali posiada 440,6 tys. akcji własnych, stanowiących 7,47% kapitału zakładowego
spółki. (PAP)

4

Document downloaded by POKI_DM@PKOBP.PL

Dziennik
03 października 2018 r.

LC Corp

LC Corp ustanowił program emisji obligacji o wartości do 400 mln PLN
Zarząd LC Corp ustanowił program emisji obligacji o łącznej wartości do 400 mln PLN. W związku z programem
LC Corp podpisał we wtorek umowę z mBankiem. W ramach programu spółka będzie mogła dokonywać
wielokrotnych emisji niezabezpieczonych i zdematerializowanych obligacji na okaziciela.
Celem programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz optymalizacja kosztów działalności spółki.
Program nie wpływa na dotychczasowe założenia spółki dotyczące ogólnego poziomu zadłużenia netto w
relacji do wyniku EBITDA - podała spółka.
Dodano, że poszczególne serie obligacji emitowanych w ramach programu mogą zakładać m.in. wprowadzenie
papierów do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
lub BondSpot. (PAP)

Marvipol

Marvipol Development rozpoczyna budowę aparthotelu w Gdańsku
Marvipol Development podała w komunikacie, że rozpoczyna budowę aparthotelu, w którym to ma powstać
346 lokali. Planowane termin zakończenia inwestycji to maj 2021 roku. Dodatkowo spółka poinformowała, że
podpisała dwie umowy franczyzowe z InterContinental Hotels Group, na podstawie których obiekt będzie
funkcjonował w ramach dwóch sieci Holiday Inn Express oraz Staybridge Suites.
Obecnie spółka realizuje projekt Unique Tower w Warszawie, obejmujący łącznie 506 lokali, w tym 448 na
wynajem. Oddanie do użytku tego projektu planowane jest na początek 2021 roku. (PAP Biznes)

Protektor

Luma Holding podnosi cenę w wezwaniu na akcje Protektora do 5 PLN i wydłuża zapisy
Luma Holding podwyższyła cenę w wezwaniu na akcje Protektora do 5 PLN z 4,2 PLN wcześniej i wydłużyła
jednocześnie przyjmowanie zapisów w wezwaniu do 16 października - poinformował we wtorek pośredniczący
w wezwaniu DM mBanku.
Nową przewidywaną datą zawarcia transakcji zakupu akcji w ramach wezwania jest 19 października, a nowy
termin rozliczenia transakcji w KDPW to 22 października. Pierwotnie zapisy w wezwaniu miały zakończyć się 9
października. (PAP)

Unified Factory

Spółka przygotowuje wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego
Unified Factory rozpoczął prace nad wnioskiem o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. (PAP)

Ursus

Ursus przygotowuje program naprawczy
Ursus poinformował w komunikacie prasowym, że Zarząd spółki pracuje nad programem naprawczym, który
ma przyczynić się do odbudowy pozycji spółki.
Na dzień 30 czerwca 2018 roku zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz pozostałe zobowiązania
finansowe stanowiły 55 proc. sumy bilansowej grupy w stosunku do 39 proc. udziału na dzień 31 grudnia 2017
roku. Obecnie największym akcjonariuszem spółki jest Andrzej Zarajczyk, który w sierpniu oraz we wrześniu
objął prywatną emisję 3,3 mln akcji serii S za 8,25 mln zł (2,5 zł za akcję) i obecnie posiada 41,8 proc. akcji
spółki. Obecnie spółka odnotowuje silny spadek przychodów zarówno ze sprzedaży na rynku krajowym, jak i ze
sprzedaży eksportowej, co w głównej mierze wynika z opóźnień w realizacji wniosków w ramach dopłat
unijnych z programu PROW 2014-2020. Władze spółki uważają, że sytuacja ta powinna poprawić się w
najbliższych kwartałach. Sprzedaż krajowa wyniosła 39 mln zł, co stanowi spadek o 48,2 proc., natomiast
sprzedaż eksportowa wyniosła 22,8 mln zł i zmniejszyła się o 71,2 proc. rdr. Spadek sprzedaży eksportowej
spowodowany był obniżeniem przychodów z tytułu realizacji kontraktów zagranicznych.
Spółka poinformowała, że znaczący wpływ na wynik grupy w kolejnych kwartałach będzie miała realizacja
umów spółki zależnej Ursus Bus dotycząca dostawy 111 sztuk pojazdów o łącznej wartości ok. 186 mln zł. (PAP
Biznes)

Ursus

Ursus i czeski Zetor Tractors rozpoczęły rozmowy o współpracy
Ursus i czeski producent ciągników Zetor Tractors rozpoczęły rozmowy na temat potencjalnej współpracy
międzynarodowej oraz wspólnych działaniach inwestycyjnych. Firmy zawarły we wtorek umowę o poufności
(NDA) w tej sprawie.
Jak podano, podpisanie powyższej umowy jest początkiem realizacji strategii budowy aliansu producentów
ciągników w Europie Środkowo-Wschodniej. (PAP)

Vantage Development

Spółka sprzedała 158 lokali w III kwartale
Vantage Development sprzedał w III kw. 2018 roku 158 lokali, o około 39% mniej niż rok wcześniej. Od
początku roku do końca III kw. sprzedaż Vantage Development wyniosła 622 lokali, o około 15% mniej r/r.
Spółka podała, że w III kw. wydała 288 lokali, a w okresie I-III kw. łącznie było to 758 lokali.
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Zgodnie z polityką rachunkowości spółki przychody ze sprzedaży rozpoznawane są w momencie wydania
lokalu klientom. (PAP)
Vistula

Vistula miała we wrześniu ok. 57,3 mln PLN przychodów, więcej r/r o ok. 10,9%
Vistula Group miała we wrześniu 2018 roku około 57,3 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży,
co oznacza wzrost r/r o ok. 10,9%. W ujęciu narastającym, w okresie styczeń–wrzesień 2018 roku, wartość
przychodów ze sprzedaży wyniosła około 533,4 mln PLN i była wyższa o około 14,6% od osiągniętych rok
wcześniej.
We wrześniu 2018 r. przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula,
Wólczanka, Deni Cler) wyniosły około 33,2 mln PLN i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu
2017 roku o około 6,6%. Od początku roku wartość przychodów ze sprzedaży w tym segmencie wyniosła
około 298,8 mln PLN i była wyższa o około 11,6% r/r.
Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) wyniosły około 22,1
mln PLN i były wyższe o około 23,5% w ujęciu r/r. Narastająco, w okresie styczeń–wrzesień 2018 roku,
przychody w tym segmencie wyniosły około 205,3 mln PLN i były wyższa o około 20,3% r/r.
Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta we wrześniu 2018 roku przez grupę wyniosła około 51,9% i
była niższa od marży osiągniętej w wrześniu 2017 roku o około 2,8 p.p. W ujęciu narastającym
skonsolidowana marża wyniosła około 50,3% co oznacza, że była niższa o 1,1 p.p. r/r.
Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy na koniec września 2018 roku wyniosła 34,6 tys. m kw. i była
wyższa o 8,2% niż rok wcześniej. (PAP)

Kalendarz:

3 października
3 października
4 - 8 października
8 października

Spółka

Wydarzenie

Alumetal
Rumunia
AmRest
Grupa Azoty

NWZ
Posiedzenie Banku Centralnego
Zawieszenie handlu ze względu na zmianę kodu ISIN
NWZ
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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

(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 Instytucjonalnych
Paweł Kodym
Michał Petruczeńko
Ewa Kalinowska
Grzegorz Klepacki
Joanna Makowska
Jacek Gaszewski
Ewald Wyszomirski
Przemysław Lasota
Tomasz Zabrocki

(dyrektor)

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 dnia 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, ana liz 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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