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KNF zaktualizował indywidualny bufor kapitałowy dla wypłaty dywidendy przez Pekao SA. Dane
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te naszym zdaniem nie zmieniają perspektyw dywidendowych dla spółki i oceniamy informacje
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jako neutralną.
WIG 20 otw.
Doniesienia prasowe wskazują, że niemiecka grupa mediowa Bauer zamierza sprzedać część WIG 20 zam.
internetową w postaci portalu Interia. Portal ten zajmuje 6 miejsce w Polsce, a więc jest FW20 otw.
atrakcyjnym celem do przejęcia. Przejęciem mogą być zainteresowane zarówno Agora jak i FW20 zam.
Wirtualna Polska. Informacje te z punktu widzenia obu spółek oceniamy neutralnie. (BM PKO
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Od kilku sesji kurs konsoliduje się pod oporem w okolicach 205,00 PLN. Jego przełamanie
powinno przełożyć się na kontynuację umocnienia w stronę 209,00 PLN a nawet 214,10 –
215,30 PLN. W przypadku silniejszego ruchu nie można wykluczyć osiągnięcia 220,80 –
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WIG30:
ING BSK

KNF zwolniła ING BSK z indywidualnego narzutu stress-testowego
Komisja Nadzoru Finansowego określiła indywidulany narzut "ST" dla ING Banku Śląskiego wykorzystywany w
polityce dywidendowej na poziomie zero proc.
Jak podano w komunikacie, w wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych
prowadzonych przez Urząd KNF, określono, że indywidualny wskaźnik ST dla ING Banku Śląskiego S.A., z
uwzględnieniem korekt nadzorczych, wynosi 0,00%.
Bank podał, że indywidualny narzut mierzy wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny.
Definiowany jest, jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym "TCR" w scenariuszu
referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym na koniec 2021 roku, z uwzględnieniem korekt nadzorczych.
(PAP)

mBanku

Indywidualny narzut dla mBanku wykorzystywany w polityce dywidendowej to 2,11 p.p.
Komisja Nadzoru Finansowego wyznaczyła dla mBanku indywidualny narzut (ST) wykorzystywany w polityce
dywidendowej, mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny na 2,11 p.p. KNF
wyznaczyła narzut w ramach założeń polityki dywidendowej dla mBanku na 2020 r.
Jak podano w komunikacie kryteria do wypłaty dywidendy do 50% i 75% wypracowanego zysku za rok ubiegły
są tożsame z opublikowanymi w komunikacie KNF dotyczącym stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń
polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających oraz zakładów
ubezpieczeń i reasekuracji z dnia 3 grudnia 2019 roku.
Kryteria do wypłaty dywidendy do 100% wypracowanego zysku za rok ubiegły, dodatkowo uwzględniają
wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny.
Jak wyjaśniono, wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny definiowana jest, jako
różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym (TCR) w scenariuszu referencyjnym i TCR w
scenariuszu szokowym (na koniec prognozy - 2021 r.). Do wyznaczania wskaźnika wzięto pod uwagę wyniki
testów warunków skrajnych z uwzględnieniem pełnego wdrożenia MSSF9 i braku wypłaty dywidendy. (PAP)

Pekao

KNF określiła kryteria do wypłaty dywidendy przez Pekao za 2019 rok
Komisja Nadzoru Finansowego określiła indywidualne założenia polityki dywidendowej dla Banku Pekao.
Precyzują one warunki, po spełnieniu których Pekao będzie mógł wypłacić do 50, do 75 lub do 100% zysku
netto za 2019 rok.
Kryteria do wypłaty dywidendy na poziomie do 100% zysku za rok 2019 uwzględniają wrażliwość Banku Pekao
na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny ("parametr ST"). Wrażliwość ta została określona jako różnica
pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym (TCR) w scenariuszach referencyjnym i szokowym na koniec
okresu prognozy tj. na koniec 2021 r. Do wyznaczenia wskaźnika wzięto pod uwagę wyniki testów warunków
skrajnych z uwzględnieniem pełnego wdrożenia MSSF9 i braku wypłaty dywidendy. W wyliczeniach KNF
uwzględnił korekty nadzorcze.
Zgodnie z pismem KNF parametr ST dla Banku Pekao wyniósł 2,26 punktu procentowego.
Biorąc pod uwagę kryteria oraz uwzględniając dane dotyczące wielkości buforów kapitałowych Banku Pekao i
jego grupy kapitałowej na 30 września 2019 r., aby wypłacić do 50% zysku za rok 2019, Bank Pekao musi
posiadać co najmniej współczynnik kapitału podstawowego Tier I ("CET1") na poziomie 10,65%, współczynnik
kapitału Tier I ("T1") na poziomie 12,15%, a TCR na poziomie 14,15%, natomiast grupa kapitałowa banku musi
posiadać co najmniej CET1 na poziomie 10,66%, T1 na poziomie 12,16%, a TCR na poziomie 14,16%
W przypadku chęci wypłaty akcjonariuszom do 75% zysku za rok 2019, Bank Pekao musi posiadać co najmniej
CET1 na poziomie 12,15%, T1 na poziomie 13,65%, a TCR na poziomie 15,65%, natomiast grupa kapitałowa
banku musi posiadać co najmniej CET1 na poziomie 12,16%, T1 na poziomie 13,66%, a TCR na poziomie
15,66%.
Jeśli Pekao chciałoby wypłacić w formie dywidendy 100% zysku za rok 2019, bank musi posiadać co najmniej
CET1 na poziomie 14,41%, T1 na poziomie 15,91%, a TCR na poziomie 17,91%, natomiast grupa kapitałowa
musi posiadać co najmniej CET1 na poziomie 14,42%, T1 na poziomie 15,92%, a TCR na poziomie 17,92%.
(PAP)
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PKO BP

KNF wyznaczyła bufor stress testowy PKO BP na poziomie 0,10 p.p.
Komisja Nadzoru Finansowego wyznaczyła dodatkowy narzut z tytułu wrażliwości PKO BP na niekorzystny
scenariusz makroekonomiczny w wysokości 0,10 p.p. Wysokość narzutu, określona przez KNF w styczniu 2019
r., wynosiła 0,66 p.p. (PAP)
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Pozostałe informacje:
Podatki

Prezydent popisał nowelę dot. 10-proc. podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe i alkoholowe
Prezydent Andrzej Duda popisał nowelizację ustawy o akcyzie, podnoszącą o 10% wysokość tego podatku w
odniesieniu do napojów alkoholowych i produktów tytoniowych.
Kancelaria Prezydenta RP wyjaśniła, że zgodnie nowelizacją stawki podatku akcyzowego będą wyższe o około
10% w stosunku do dotychczas obowiązujących w odniesieniu do: napojów alkoholowych, wyrobów
tytoniowych, suszu tytoniowego i wyrobów nowatorskich.
Podano, że w przypadku alkoholu etylowego nastąpi podwyżka z 5704,00 PLN/hl 100% vol. do kwoty 6275,00
PLN/hl 100% vol. W przypadku piwa nastąpi podwyżka z 7,79 PLN/hl stopnia Plato do kwoty 8,57 PLN/hl
stopnia Plato, a wobec wina - podwyżka z 158,00 PLN/hl do kwoty 174,00 PLN/hl.
Podatek od napojów fermentowanych (z wyłączeniem cydru i perry o mocy alkoholowej do 5% obj.) wzrośnie z
158,00 PLN/hl do kwoty 174,00 PLN/hl, a od tzw. wyrobów pośrednich - z 318,00 PLN/hl do kwoty 350,00
PLN/hl.
Podatek liczony dla papierosów wzrośnie z 206,76 PLN za każde 1000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny
detalicznej, na 228,10 PLN za każde 1000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej; w przypadku tytoniu
do palenia - z 141,29 PLN/kg i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej na 155,79 PLN/kg i 32,05% maksymalnej
ceny detalicznej. Zmiana dotycząca cygar i cygaretek przewiduje wzrost z 393,00 PLN/kg na 433,00 PLN/kg.
Zgodnie z komunikatem, akcyza na susz tytoniowy wzrośnie z 229,32 PLN/kg na 252,25 PLN/kg, natomiast w
przypadku wyrobów nowatorskich - z 141,29 PLN/kg i 31,41% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży
tytoniu do palenia na 155,79 PLN/kg i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.
Jak dodano wprowadzono również podatek akcyzowy na płyn do papierosów elektronicznych w wysokości
0,55 PLN za każdy mililitr.
Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. (PAP)

Sektor energetyczny

Sasin spodziewa się zatwierdzenia taryf na sprzedaż energii jeszcze w grudniu
Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin spodziewa się zatwierdzenia taryf na sprzedaż energii w grupie G
jeszcze grudniu 2019. URE, w połowie grudnia zatwierdził taryfę na sprzedaż energii jedynie dla Tauron
Sprzedaż. (PAP)

Sektor paliwowy

Gazprom i Naftohaz kontynuują rozmowy ws. kontraktu na tranzyt gazu
Przedstawiciele rosyjskiego Gazpromu i ukraińskiej firmy Naftohaz w niedzielę kontynuowali w Wiedniu
rozmowy ws. zawarcia kontraktu na tranzyt gazu z Rosji przez Ukrainę od 2020 roku.
W sobotę późnym wieczorem szef Naftohazu Andrij Kobolew poinformował, że w rozmowach poczyniono
pewne postępy, ale nie osiągnięto ostatecznego porozumienia.
W ubiegłą sobotę minister energetyki Ukrainy Ołeksij Orżel poinformował, że tranzyt rosyjskiego gazu przez
ukraińskie rurociągi na zachód zostanie utrzymany, a kontrakt w tej sprawie zostanie przedłużony o pięć lat.
W zawartym porozumieniu ramowym zapisano, że nowy kontrakt ma obowiązywać przez pięć lat i w przyszłym
roku Rosja ma przesłać przez Ukrainę co najmniej 65 mld metrów sześciennych gazu, a w kolejnych latach po
40 mld.
Obecnie obowiązujący kontrakt na tranzyt rosyjskiego gazu wygasa z końcem bieżącego roku. Kijów obawiał
się, że jeśli do tego czasu nie dojdzie do porozumienia z Moskwą, Rosja wstrzyma lub ograniczy przesyłanie
gazu przez terytorium Ukrainy.
Orżel wyjaśnił, że kontrakt zostanie podpisany do końca roku, z możliwością przedłużenia go o kolejnych 10 lat.
Porozumienie w sprawie tranzytu gazu z Rosji przez Ukrainę do Europy zachodniej podpisano 20 grudnia w
Berlinie, po spotkaniu na szczeblu ministerialnym. Uczestniczyli w nim: wiceprzewodniczący Komisji
Europejskiej Marosz Szefczovicz, ministrowie energetyki Rosji i Ukrainy, Aleksandr Nowak i Orżel, prezes
Gazpromu oraz ze strony ukraińskiej Jurij Witrenko. Porozumienie zawarto przy udziale niemieckich
mediatorów, w tym ministra gospodarki i energetyki Petera Altmaiera. (PAP)

Sektor paliwowy

Nord Stream 2 zostanie uruchomiony do końca 2020 r. - rosyjski minister energetyki
Rosyjski minister energetyki Aleksandr Nowak zapowiedział w piątek, że gazociąg Nord Stream 2 z Rosji do
Niemiec przez Morze Bałtyckie zostanie uruchomiony do końca 2020 roku. Potwierdził zarazem, że do
dokończenia budowy tej magistrali Rosja wykorzysta własny statek.
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Nie wymienił jego nazwy, ale Reuters podaje, że jest to Akademik Czerski, który obecnie znajduje się na
Dalekim Wschodzie. Statki szwajcarsko-holenderskiej firmy Allseas, które dotąd układały rury bałtyckiego
gazociągu, zostały wycofane ze względu na amerykańskie sankcje, grożące podmiotom zaangażowanym w
budowę Nord Stream 2.
W środę sam prezydent Władimir Putin oznajmił, że Rosja ma statek, który może dokończyć układanie
gazociągu, dzięki czemu jego budowa zostanie sfinalizowana, mimo sankcji USA, jedynie z kilkumiesięcznym
opóźnieniem.
Akademik Czerski uczestniczy teraz w zagospodarowywaniu złoża Jużnokirinskiego, które ma być zapleczem
surowcowym dla planowanego gazociągu Siła Syberii-3. Gaz z tego znajdującego się na Morzu Ochockim złoża
potencjalnie ma popłynąć do Chin. Złoże jest zagospodarowywane w ramach projektu Sachalin-3, również
objętego sankcjami przez Waszyngton.
Prezydent USA Donald Trump podpisał niedawno ustawę o budżecie Pentagonu na 2020 rok w rekordowej
wysokości 738 mld dol. Wpisano w nią m.in. sankcje na firmy budujące Nord Stream 2.
Sankcje wobec firm układających Nord Stream 2, a także rurociąg Turecki Potok, dotyczą operatorów statków
prowadzących prace na głębokościach 30 metrów poniżej poziomu morza i większych. Obejmują zakaz wjazdu
na terytorium Stanów Zjednoczonych oraz zamrożenie środków. W konsultacji z resortem finansów
Departament Stanu USA ma 60 dni na przedstawienie Kongresowi listy podmiotów, które obejmą sankcje.
Nord Stream 2 AG, spółka budująca gazociąg NS2, poinformowała w poniedziałek, że jest on ukończony w 93
procentach, do ułożenia pozostaje 160 km rurociągu. (PAP)
Amica

Amica chce w 2020 roku skupić się na rozwoju marki Fagor
Grupa Amica ma już pierwsze zamówienia dużego sprzętu AGD pod marką Fagor i planuje w 2020 roku skupić
się na jej rozwoju. Dodał, że ostatnio grupa przeprowadzała akwizycje w odstępie dwóch lat i taki scenariusz
jest możliwy w przyszłości.
Członek zarządu spółki Michał Rakowski, poinformował że pomimo iż w 2020 roku spółka będzie skupiona
przede wszystkim nas Fagorze to analizy potencjalnych celów akwizycyjnych trwają cały czas. Przypomniał on,
że w ramach aktualizacji strategii do 2023 roku spółka planuje skupić się na Europie.
Rakowski poinformował, że spółka nie planuje wejść na rynek amerykański ponieważ nie jest w stanie na nim
zyskownie zaistnieć. Dodał, że możliwość ekspansji poza Europę jest w dalszym ciągu analizowana ale zakłada,
że konkretniejsze kroki w tym zakresie zostaną zrealizowane w ramach kolejnej strategii.
Zaktualizowana pod koniec listopada strategia grupy Amica do 2023 roku zakłada m.in. wejście do pierwszej
trójki producentów sprzętu grzejnego w Europie. Jej realizacja ma odbywać się poprzez zwiększanie mocy
produkcyjnych, możliwe są również akwizycje.
Amica we wrześniu podpisała z hiszpańską firmą Fagor umowę licencyjną dotyczącą korzystania z marki Fagor
przez kolejne 30 lat. Zakres licencji obejmuje duży sprzęt AGD, tj. w szczególności piekarniki do zabudowy, płyty
do zabudowy, kuchnie wolnostojące, okapy, kuchenki mikrofalowe, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki oraz
zmywarki.
Członek zarządu poinformował, że spółka może pochwalić się już przyjęciem pierwszych zamówień dużego
sprzętu AGD pod marką Fagor, które spłynęły z rynku hiszpańskiego i francuskiego, i będą realizowane w
lutym 2020 roku.
Dodał, że Amica ma już opracowaną strategię marketingową marki i gotowe portfolio produktowe. W pierwszej
kolejności spółka planuje się skupiać na rozwoju tej marki na Półwyspie Iberyjskim i we Francji. Rakowski
dodał, że ma ona również potencjał na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.
Według szacunku spółki przychody z rynku hiszpańskiego wyniosą w roku 2019 około 15 mln PLN, co udało
się wypracować w modelu greenfield dzięki marce Amica. W 2020 roku za sprawą marki Fagor, spółka
zamierza notować wielokrotnie wyższe wartości.
Grupa Amica od 2015 roku jest właścicielem działającego na rynku brytyjskim dystrybutora AGD, spółki CDA.
Od 2017 roku do Amiki należy też francuski dystrybutor sprzętu AGD spółka Sideme.
Zaktualizowana strategia Amiki zakłada m.in. osiągnięcie 4 mld PLN przychodów i 8% marży EBITDA w 2023
roku. Produkcja piekarników i kuchni wolnostojących ma zwiększyć się do 1,9 mln sztuk z 1,38 mln w 2018
roku. (PAP)
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Amica

Amica chce w 2020 roku zwiększyć nakłady na inwestycje do ok. 95 mln PLN
Grupa Amika chce w 2020 roku zwiększyć nakłady na inwestycje do około 95 mln PLN z 60 mln PLN w 2019
roku.
Członek zarządu spółki Michał Rakowski poinformował, że w ramach planowanego budżetu na rozwój mocy
produkcyjnych z 6 tys. do 6,5 tys. sztuk dziennie powinno trafić około 25 mln PLN, na automatyzację 15 mln
PLN, na IT około 25 mln PLN, inwestycje odtworzeniowe około 10 mln PLN oraz rozwój produktów, czyli kolejne
10 mln PLN.
Spółka planuje rozpocząć projekt kogeneracyjny obejmujący blok gazowy zapewniający pokrycie 30%
zapotrzebowania na energię elektryczną w fabryce we Wronkach. Wartość projektu to 4,2 mln PLN, w tym 1,9
mln PLN otrzymamy z dotacji NFOŚiGW. Jak poinformował Rakowski uruchomienie kogeneracji powinno
nastąpić do końca 2020 roku.
Członek zarządu szacuje, że tegoroczne inwestycje zamkną się kwotą rzędu 60 mln PLN.
Grupa Amica w zaktualizowanej strategii planuje w latach 2020-2023 przeznaczyć na inwestycje około 500
mln PLN, przy czym rozkład nakładów w poszczególnych latach nie będzie liniowy.
Rakowski zaznaczył, że przełomowym rokiem pod kątem inwestycji będzie 2021. Wówczas to spółka
podejmować będzie decyzje odnośnie zwiększenia mocy produkcyjnych do 8 tys. sztuk dziennie. Budżet w 2021
powinien wynieść około 100 mln PLN. Dodał on, że nasilenie inwestycji planowane jest na lata 2022-2023 gdy
będzie widać już efekty podejmowanych inicjatyw rozwojowych.
W latach 2013-2018 nakłady inwestycyjne grupy wyniosły blisko 400 mln PLN.
Zaktualizowana strategia Amiki zakłada m.in. osiągnięcie 4 mld PLN przychodów i 8% marży EBITDA w 2023
roku. Produkcja piekarników i kuchni wolnostojących ma zwiększyć się do 1,9 mln sztuk z 1,38 mln w 2018
roku.
Po trzech kwartałach 2019 roku przychody Grupy Amica wzrosły o 5% do 2,189 mld PLN. EBITDA zwiększyła
się o 7% 149,3 mln PLN, a marża EBITDA wzrosła o 0,1 punktu% do 6,8%. (PAP)

Atende

Atende sprzeda STGE pozostałe udziały w Sputnik Software za 16,2 mln PLN
Atende zawarł z STGE umowę sprzedaży 60% udziałów w Sputnik Software za 16,2 mln PLN.
Z komunikatu
wynika, że STGE (kontrolowana przez dwóch członków zarządu Sputnik Software) przed zawarciem umowy
posiadała 40% udziałów w spółce. STGE ma zapłacić kwotę 8 mln PLN w terminie trzech dni roboczych od dnia
zawarcia umowy, a kwotę 8,2 mln PLN do 31 stycznia 2020 r.
Jak poinformowano celem transakcji jest realizacja przez emitenta zysku z inwestycji w Sputnik Software.
Wartość księgowa udziałów będących przedmiotem sprzedaży wynosi 6,5 mln PLN. W wyniku transakcji
spółka zanotuje 9,7 mln PLN zysku.
Sputnik Software zajmuje się produkcją oprogramowania oraz świadczeniem usług dla sektora publicznego.
(PAP)

J.W. Construction

J.W. Construction skupiła 4.405.231 akcji za łączną cenę 13,2 mln PLN
J.W. Construction skupiła w celu umorzenia 4.405.231 akcji własnych, stanowiących ok. 4,96% udział w
kapitale zakładowym, za łączną cenę 13,2 mln PLN.
Spółka informowała na początku grudnia, że chce skupić do 7 mln akcji własnych po 2,99 PLN za akcję.
Przyjmowanie zapisów odbyło się w dniach 9-18 grudnia. (PAP)

Orion Investment

Akcjonariusze spółki Orion Investment ogłaszają przymusowy wykup po 8,30 PLN za akcję
Porozumienie akcjonariuszy Orion Investment ogłasza przymusowy wykup 532.546 akcji spółki, stanowiących
4,92% kapitału zakładowego. Przymusowy wykup rozpocznie się 27 grudnia 2019 r., a dzień wykupu ustalono
na 2 stycznia 2020 r.
Podmiotem pośredniczącym w przymusowym wykupie jest DM BOŚ. (PAP)
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Dziennik
30 grudnia 2019 r.

Kalendarz:

30 grudnia
31 grudnia
31 grudnia
31 grudnia

Spółka

Wydarzenie

Livechat
Giełda w Pradze
Giełda w Wiedniu
Giełda w Warszawie

Ex-div
Dzień bez sesji
Dzień bez sesji
Dzień bez sesji
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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 Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (dalej: „BM PKO BP”), działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów BM 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 BM PKO BP.
Publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, jednak BM PKO BP nie gwarantuje, że informacje zawarte w Publikacji są w pełni dokładne i kompletne.
BM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Publikacji.
BM 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.
BM 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 BM 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
Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego”, jak również umową o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o
charakterze ogólnym przez BM PKO BP. Podmiotem sprawującym nadzór nad BM 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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