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Najważniejsze informacje:
Energa

Liczba pozyskanych klientów na zasadzie TPA
Energa Operator pozyskała 17.929 klientów i obsługuje 182.552 klientów TPA - podało URE.
Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 201.005, a więc
zwiększyła się od końca XII 2017 r. o 12.774, co stanowi wzrost o 6,8%.
Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec grudnia 2018 r. wyniosła
604.612, a więc zwiększyła się od końca XII 2017 r. o 57.745, co stanowi wzrost o 10,6%. (PAP)

Lotos

Lotos planuje w I półroczu otworzyć 11 nowych restauracji Subway
Grupa Lotos, która obecnie zarządza 24 restauracjami sieci Subway i jest jej największym franczyzobiorcą w
Polsce, planuje w pierwszej połowie 2019 roku otworzyć kolejnych 11 punktów.
Restauracje te spółka otworzyła na własnych stacjach paliwowych, przy czym blisko połowa z nich powstała
przy autostradach i drogach ekspresowych. W samym 2018 roku otwarto 7 punktów.
W pierwszej połowie 2019 roku zaplanowano otwarcia kolejnych 11 punktów restauracji Subway na stacjach
Lotosu. W lutym w Ostrołęce, Giżycku oraz Stalowej Woli, w marcu przy drodze S7 (MOP Suchedniów) i w
Gdańsku, w kwietniu w Pruszczu Gdańskim, Wrocławiu i przy autostradzie A4 (MOP Wysoka), a w maju przy
drodze S3 (MOP Sitno), przy autostradzie A6 z Polski do Niemiec (MOP Kołbaskowo) oraz w Pruszkowie.
Aktualnie oferta gastronomiczna oferowana pod marką własną – Cafe Punkt – dostępna jest w sieci Lotos na
401 stacjach, w tym na 106 stacjach franczyzowych. Cała sieć stacji paliw Lotosu liczy blisko 500 punktów.
(PAP)

PGE

Liczba pozyskanych klientów na zasadzie TPA
PGE Dystrybucja pozyskała w 2018 roku 18.010 klientów na zasadzie TPA - podało URE. PGE Dystrybucja
miała 209.571 klientów, którym dostarczyła prąd po cudzej sieci.
Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 201.005, a więc
zwiększyła się od końca XII 2017 r. o 12.774, co stanowi wzrost o 6,8%.
Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec grudnia 2018 r. wyniosła
604.612, a więc zwiększyła się od końca XII 2017 r. o 57.745, co stanowi wzrost o 10,6%. (PAP)

PGNiG

PGNiG sprzedał w '18 z terminalu w Świnoujściu 18% więcej gazu skroplonego LNG niż w '17
PGNiG sprzedał w 2018 roku z terminalu w Świnoujściu o 18% więcej gazu skroplonego LNG niż w roku 2017
roku.
Rosnąca sprzedaż skroplonego gazu ziemnego to pochodna rosnącego udziału LNG w strukturze importu
PGNiG. Przede wszystkim jednak jest to efekt szybkiego wzrostu popytu na gaz ziemny w postaci skroplonej poinformował Maciej Woźniak, wiceprezes zarządu PGNiG SA ds. handlowych.
Spółka podała, że w 2018 roku z terminalu w Świnoujściu wyjechały 1794 cysterny wypełnione LNG, podczas
gdy rok wcześniej – 1523. W sumie od połowy 2016 roku PGNiG załadowało w terminalu 4000 cystern. (PAP)

PGNiG

PGNiG sprzedał w '18 z terminalu w Świnoujściu 18% więcej gazu skroplonego LNG niż w '17
PGNiG sprzedał w 2018 roku z terminalu w Świnoujściu o 18% więcej gazu skroplonego LNG niż w roku 2017
roku, wyjechały z niego w zeszłym roku 1794 cysterny wypełnione LNG, podczas gdy rok wcześniej było to
1523 cystern.
Skroplony gaz ziemny LNG sprowadzany przez PGNiG do Polski jest w większości regazyfikowany w Terminalu
LNG w Świnoujściu i wprowadzany do sieci gazociągowej. W sumie od połowy 2016 roku PGNiG załadowało w
terminalu 4000 cystern.
PGNiG podał, że systematycznie rośnie wolumen paliwa, które trafia do odbiorców końcowych w postaci
skroplonej tzn. bez regazyfikacji (tzw. LNG małej skali) z wykorzystaniem autocystern i kontenerów
kriogenicznych. W ten sposób gaz może być dostarczony m.in. do klientów, którzy nie mają dostępu do
ogólnopolskiej sieci gazociągowej. Jak podano, według szacunków, PGNiG ma prawie 70% udziałów w polskim
rynku LNG małej skali.
Głównym odbiorcą końcowym LNG w Polsce są tzw. sieci zamknięte, nazywane również sieciami wyspowymi,
tworzone na terenach, które nie mają połączenia z gazociągami sieci ogólnopolskiej. (PAP)
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PKN Orlen

PKN Orlen spodziewa się w '19 mniej postojów w części rafineryjnej i petrochemicznej niż w '18
PKN Orlen spodziewa się w 2019 roku mniej postojów w części rafineryjnej i petrochemicznej niż w 2018 roku.
W pierwszym półroczu 2019 r. spółka planuje w Polsce znaczący postój instalacji DRW oraz HON i Polietylen;
w Orlen Lietuva instalację Visbreakingu; w Czechach instalacje Hydrocrackingu i Visbreakingu. W drugim
półroczu z kolei PKN Orlen zakłada w Polsce znaczący postój instalacji HOG, Odzysku Wodoru i PCW; a w
Czechach instalacji Visbreakingu i DRW.
W czwartym kwartale 2018 roku wykorzystanie mocy rafinerii w Płocku wyniosło 96% (spadek r/r o 8 pp), w
Unipetrolu 94% (wzrost o 13 pp), a w Orlen Lietuva 102% (spadek o 2 pp). Wykorzystanie mocy w instalacjach
petrochemicznych olefin w Płocku wyniosło w trzech ostatnich miesiącach zeszłego roku 55% (spadek r/r o 18
pp), olefin w Unipetrolu 80% (spadek o 9 pp), a BOP 53% (spadek r/r o 22 pp). (PAP)

PKN Orlen

PKN Orlen nie wyklucza wchodzenia na nowe rynki w segmencie detalu
PKN Orlen nie wyklucza, że po ogłoszonym w tym tygodniu wejściu na słowacki rynek detaliczny, rozważy też
wejście na kolejne rynki.
W środę spółka informowała, że stacje paliw PKN Orlen pojawią się na rynku słowackim, gdzie będą
funkcjonować pod marką Benzina. W pierwszym roku działalności marki Benzina na Słowacji możliwe jest
otwarcie do 10 obiektów.
Rynek słowacki jest kolejnym po polskim, czeskim, niemieckim i litewskim, na którym pojawią się stacje Grupy
Orlen.
Pierwsza stacja ma rozpocząć działanie pod nowym szyldem na przełomie marca i kwietnia w Malackach,
nieopodal granicy słowacko-czeskiej. Sieć będzie rozwijana poprzez współpracę franczyzową z mniejszymi
operatorami stacji paliw lub przejęcia. (PAP)

PKN Orlen

Rekomendacja zarządu PKN Orlen co do dywidendy pod koniec marca
Rekomendacja zarządu PKN Orlen dotycząca podziału zysku netto za 2018 roku i wypłaty dywidendy będzie
znana pod koniec marca - poinformowali przedstawiciele spółki podczas telekonferencji z analitykami.
Dodano, że jest też za wcześnie, by mówić, jakiej wielkości mogłaby być dywidenda z zysku za 2018 rok. (PAP)

PKN Orlen

Wynik segmentu detalicznego PKN Orlen z ostatniego kwartału '18 nie do utrzymania w I kw. '19
Wynik segmentu detalicznego PKN Orlen w IV kw. 2018 roku, kiedy spółka zanotowała rekordową EBITDA
LIFO na poziomie 917 mln PLN, był efektem zdarzeń jednorazowych i nie jest do utrzymania w I kw. 2019 roku
- powiedział przedstawiciel PKN Orlen podczas telekonferencji z analitykami.
Chodzi o problemy logistyczne na Renie i przestoje w rafineriach. Były też przeszkody logistyczne w eksporcie
produktów z Niemiec do Polski, co miało wpływ zarówno na marże hurtowe, jak i detaliczne. Można powiedzieć,
że większość poprawy wyniku segmentu detalicznego pochodzi z rynku niemieckiego.
Dodał, że Orlen Deutschland osiągnął znakomite wyniki w IV kwartale. EBITDA LIFO wyniosła 251 mln PLN
podczas gdy rok wcześniej było to 63 mln PLN. (PAP)

PKO BP

PKO Leasing miał 9,2 mld PLN ze sprzedaży w '18; w '19 spodziewa się niższej dynamiki
PKO Leasing miał 9,2 mld PLN ze sprzedaży w 2018 roku, w porównaniu do poziomu 8,1 mld PLN w 2017 roku.
Na wynik ten wpłynęła zmiana przepisów dotycząca samochodów osobowych oraz dobra koniunktura
gospodarcza, która napędziła rynek maszyn i urządzeń - poinformował Przemysław Stańczyk, p.o. prezesa
zarządu PKO Leasing.
Spółka podała, że w segmencie samochodów do 3,5 t zamknie rok z wynikiem na poziomie 4,3 mld PLN, a w
segmencie maszyn i urządzeń 2,5 mld PLN.
Dodał, że w 2019 roku PKO Leasing spodziewa się już niższej dynamiki, co wynika z wysokiego nasycenia
rynku oraz osłabienia aktywności inwestycyjnej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. (PAP)

Tauron

Liczba pozyskanych klientów na zasadzie TPA
Tauron Dystrybucja pozyskał 23.675 klientów i obsługuje 223.895 klientów TPA - podało URE.
Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 201.005, a więc
zwiększyła się od końca XII 2017 r. o 12.774, co stanowi wzrost o 6,8%.
Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec grudnia 2018 r. wyniosła
604.612, a więc zwiększyła się od końca XII 2017 r. o 57.745, co stanowi wzrost o 10,6%. (PAP)
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Sektor bankowy

Sejmowa podkomisja zajmie się tylko prezydenckim projektem ws. wsparcia kredytobiorców
Sejmowa podkomisja ds. ustaw frankowych zdecydowała, że będzie pracowała tyko nad prezydenckim
projektem ustawy o wsparciu kredytobiorców. W porządku czwartkowego posiedzenia były prace nad dwoma
poselskimi oraz dwoma prezydenckimi projektami ustaw ws. kredytobiorców. Przedstawiciele opozycji
domagali się, by podkomisja zajęła się nie tylko prezydencką nowelą, ale także pozostałymi projektami,
znajdującymi się w podkomisji. Z decyzji podkomisji nie byli zadowoleni również obecni na posiedzeniu
przedstawiciele stowarzyszeń frankowych.
Do prezydenckiego projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców zgłoszono w sumie 23 poprawek, z czego
najważniejsza zakłada zwolnienie banków z wdrożonym planem naprawy z konieczności płacenia składek na
konwersję kredytów walutowych. Poprawka ta zakłada wyodrębnienie w ramach Funduszu Konwersji dwóch
subfunduszy – funduszu konwersji kredytów frankowych oraz subfunduszu konwersji wszystkich pozostałych
kredytów w walutach obcych. Ostatnia z przedstawionych poprawek określa termin wejścia w życie ustawy na
1 lipca 2019 roku.
Prezydencki projekt zakłada m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego
wnioskowanie o wsparcie. Zgodnie z propozycją, byłaby to sytuacja, gdy koszty kredytów przekraczają 50%
dochodów (dotąd było 60%). Ponadto zwiększona miałaby zostać wysokość możliwego comiesięcznego
wsparcia z 1,5 tys. do 2 tys. złotych, wydłużony okres możliwego wsparcia z 18 do 36 miesięcy (co w sumie
dawałoby kwotę 72 tys. zł) oraz wydłużony okres bezprocentowej spłaty otrzymanego z Funduszu wsparcia z 8
do 12 lat. Możliwe byłoby także umorzenie części zobowiązań z tytułu wsparcia, szczególnie w sytuacji
regularnego spłacania rat. (PAP)

Sektor bankowy

Banki z wdrożonym planem naprawy mają być zwolnione ze składek na konwersję kredytów
Poprawka do prezydenckiego projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców zakłada zwolnienie banków, z
wdrożonym planem naprawy, z konieczności płacenia składek na konwersję kredytów walutowych. Zakłada
ona wyodrębnienie w ramach Funduszu Konwersji dwóch subfunduszy – funduszu konwersji kredytów
frankowych oraz subfunduszu konwersji wszystkich pozostałych kredytów w walutach obcych. Konsekwencją
wyodrębniona subfunduszy ma być określenie wysokości wpłat kredytodawców proporcjonalnie do wartości
posiadanego przez nich portfela we frankach lub do innych walut oddzielnie.
Zgodnie z proponowaną poprawką, w przypadku, gdy środki wpłacone przez banki na subfundusz nie zostaną
przez niego wykorzystane na wsparcie konwersji w okresie pół roku od zakończenia kwartału, w którym
dokonał od wpłaty, Rada Funduszu podejmuje uchwałę o podziale niewykorzystanych środków. Ich
dokonywany jest pomiędzy bankami, które wniosły wpłaty za ten okres i wystąpiły o przyznanie środków na
wsparcie konwersji w wysokości nie niższej niż 80% wniesionych wpłat. Podział tych środków dokonywany ma
być proporcjonalnie do wysokości wpłat wniesionych przez banki w danym kwartale.
Zgodnie z poprawką, zwolnionymi z opłat mają być między innymi także SKOK-i, które objęte są programem
postępowania naprawczego. (PAP)

Sektor detaliczny

Obroty w handlu detalicznym w grudniu '18 wzrosły o 4,1% r/r - GUS
Obroty w handlu detalicznym, niewyrównane sezonowo, w grudniu 2018 r. wzrosły o 4,1% r/r, po wzroście o
6,4% w listopadzie - podał Główny Urząd Statystyczny. (PAP)

Sektor deweloperski

Na koniec grudnia w budowie było 796,0 tys. mieszkań, o 4,9% więcej r/r – GUS
Na koniec grudnia 2018 r. w budowie było 796,0 tys. mieszkań, o 4,9% więcej niż przed rokiem - podał GUS.
(PAP)

Sektor energetyczny

KE wzywa 15 krajów UE, w tym Polskę, do wdrożenia przepisów o efektywności energetycznej
Komisja Europejska uruchomiła w czwartek procedurę o naruszenie prawa unijnego wobec 15 krajów UE, w
tym Polski, wzywając do prawidłowego wdrożenia przepisów unijnej dyrektywy dotyczącej efektywności
energetycznej. Zgodnie z tą dyrektywą wszystkie państwa UE są zobowiązane do bardziej efektywnego
korzystania z energii – od produkcji po zużycie energii końcowej.
Państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na argumenty Komisji. Jeżeli nie podejmą
one działań w ciągu tych dwóch miesięcy, Komisja może rozpocząć drugi etap procedury naruszeniowej, tj.
skierować do nich tzw. uzasadnione opinie w tej sprawie. Na końcu tej procedury KE może skierować też pozew
do Trybunału Sprawiedliwości UE przeciwko tym krajom.
W czwartek w Brukseli KE przedstawiła pakiet decyzji dotyczących procedur o naruszenie prawa unijnego w
krajach członkowskich.(PAP).
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Sektor energetyczny

Min Energii zapowiada w I kw. nowelę ustawy o OZE, chce obniżki opłaty zastępczej
Min Energii zapowiada przygotowanie w I kwartale noweli ustawy o OZE, w której m.in. obniży poziom opłaty
zastępczej - wynika z harmonogramu prac legislacyjnych rządu. (PAP)

Sektor wydobywczy

Produkcja węgla kamiennego w grudniu spadła o 5,5% r/r - GUS
Produkcja węgla kamiennego w grudniu 2018 r. w Polsce spadła o 5,5% r/r i wyniosła 4.751 tys. ton - podał
Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu m/m produkcja węgla spadła o 14,4%
W okresie styczeń-grudzień produkcja wyniosła 63.649 tys. ton, o 3,3% mniej r/r. (PAP)

Adiuvo Investments

Adiuvo Investments ustaliło cenę emisyjną akcji serii P na 9 PLN
Zarząd Adiuvo Investments ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 9 PLN.
Spółka podała, że Marek Orłowski oraz spółki Orenore i Morluk (akcjonariusze dominujący) podpisali z
Bogusławem Bobulą, Maciejem Zającem oraz Aleksandrą Ellert jako inwestorami umowy, określające m.in.
warunki zaangażowania kapitałowego inwestorów w spółkę.
Zgodnie z umową inwestorzy obejmą łącznie 1,39 mln akcji serii P. Wpłaty z tytułu objęcia akcji mają zostać
dokonane do końca stycznia 2019 roku.

Ambra

Ambra podtrzymuje plany wzrostu wraz ze zwyżką rynku wina w Polsce
Ambra, która przewiduje 6% zwyżkę rynku wina w Polsce, podtrzymuje zapowiedzi, że w roku obrotowym
2018/2019 chce rosnąć w zbliżonym tempie – poinformował PAP Biznes Piotr Kaźmierczak, wiceprezes spółki.
Dodał, że na rynku utrzymuje się trend wyboru przez klientów produktów z wyższej półki.
W roku obrotowym 2017/2018 (zakończonym 30.06.2018) przychody Ambry wzrosły o 7,6% do 495,7 mln
PLN. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej zwiększył się r/r o 39,4% do 32,2 mln
PLN. Wynik operacyjny wzrósł o 35,7% do 57 mln PLN.
W pierwszym kwartale, tj. od 1 lipca do 30 września 2018 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 7,4% r/r, do
112,7 mln PLN. Marża ze sprzedaży zwiększyła się o 3,2 mln PLN, czyli o 6,9% do 48,9 mln PLN. Wolniejsze
tempo wzrostu marży niż przychodów spółka tłumaczyła m.in wzrostem cen zakupu wina ze słabszych zbiorów
2017 roku i zapowiadała wprowadzenie podwyżek cen wina w swojej ofercie.
Podwyżki cen zostały wprowadzone w celu skompensowania wyższych cen wina i wynagrodzeń - powiedział
Kaźmierczak, nie podając skali dokonanych podwyżek.
W październiku 2018 roku spółka wprowadziła nową markę importera i dystrybutora mocnych alkoholi
premium Distillers Limited. Sklepy Centrum Wina mają dzielić powierzchnię handlową z nowym projektem.
Wiceprezes poinformował, że spółka zaczyna rebranding, który zakończony zostanie do końca czerwca 2019
roku.
W ciągu pięciu lat od uruchomienia Distillers Limited Ambra oczekuje zwiększenia rocznej sprzedaży o 20-30
mln PLN. (PAP)

Ciech

Ciech utworzył rezerwy na podatek dochodowy i odsetki w kwocie 67,2 mln PLN
Zarząd Ciechu zdecydował o utworzeniu w jednostkowym sprawozdaniu finansowym rezerwy na podatek
dochodowy w wysokości 43,7 mln PLN oraz rezerwy na odsetki za zwłokę w kwocie 23,5 mln PLN. Rezerwy te
będą również rozpoznane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok.
Utworzone rezerwy będą miały wpływ na wynik finansowy emitenta i jego grupy. (PAP)

Enea

Liczba pozyskanych klientów na zasadzie TPA
Enea Operator pozyskała 709 klientów i obsługuje 113.694 klientów TPA - podało URE.
Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 201.005, a więc
zwiększyła się od końca XII 2017 r. o 12.774, co stanowi wzrost o 6,8%.
Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec grudnia 2018 r. wyniosła
604.612, a więc zwiększyła się od końca XII 2017 r. o 57.745, co stanowi wzrost o 10,6%. (PAP)

Getin Noble Bank,
Idea Bank

Połączenie z Idea Bankiem pozytywne dla profilu kredytowego Getin Noble Bank - Moody's
Agencja ratingowa Moody's ocenia, że planowane połączenie Getin Noble Banku z Idea Bankiem będzie
pozytywne dla profilu kredytowego Getinu ("credit positive").
Aktualny rating Moody's dla GNB to "B2", z perspektywą negatywną. (PAP)
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Ronson

Akcjonariusze Ronsona zdecydowali o przeznaczeniu do 2 mln PLN na buyback
Akcjonariusze Ronson
Development podjęli uchwałę o przeznaczeniu do 2 mln PLN na wykup do 2,5 mln akcji własnych,
stanowiących nie więcej niż 1,53% kapitału zakładowego. Jak podano, upoważnienie zarządu do nabywania
akcji obowiązuje jeden rok.
Według uchwały, cena nabycia akcji nie będzie niższa od wartości nominalnej wynoszącej od 0,02 euro i nie
wyższa niż wartość księgowa wynosząca 2,1 PLN. (PAP)

Spółki zagraniczne:
Intel

Po mieszanych wynikach za IV kwartał akcje Intela tanieją 7%
Amerykański koncern technologiczny Intel opublikował wyższy od oczekiwań analityków zysk na akcję za
czwarty kwartał 2018 roku, ale niższe od prognoz były przychody. W efekcie kurs akcji spółki na początku
handlu pozasesyjnego spadał o 7%.
Zysk na akcję Intela z wyłączeniem pewnych zdarzeń jednorazowych wyniósł w ostatnich trzech miesiącach
zeszłego roku 1,28 USD, podczas gdy rynek oczekiwał 1,22 USD na akcję. Przychody spółki wyniosły 18,66 mld
USD, wobec oczekiwanych przez analityków 19,01 mld USD.
Intel zwrócił uwagę w komentarzu, że przychody firmy były wyższe niż rok wcześniej o 9%. Inwestorów te
wyjaśnienia nie przekonały i na początku handlu pozasesyjnego akcje Intela taniały o 7%. Jednym z powodów
negatywnej reakcji na wyniki może mieć brak "stałego" prezesa spółki.
Brian Krzanich, poprzedni szef Intela, został zmuszony do ustąpienia przed siedmiomam miesiącami. W jego
miejsce tymczasowym prezesem został Bob Swan, kierujący finansami Intela.(PAP Biznes)

Kalendarz:

28 stycznia
29 stycznia

Spółka

Wydarzenie

Ciech
Stelmet

NWZ
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

(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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