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Najważniejsze informacje:

Indeksy GPW

WIG otw.
JSW - JSW podtrzymuje cel produkcji węgla w '18; szuka możliwości poszerzenia bazy
WIG zam.
zasobowej
obrót (mln PLN)
JSW - JSW zakłada, że do końca lipca podejmie decyzję ws. aktywów Prairie Mining
WIG 20 otw.
WIG 20 zam.
JSW - JSW jest bliska uzgodnienia ceny kupna PBSz
FW20 otw.
KGHM - Marcin Chludziński nowym prezesem KGHM, Radosław Stach i Katarzyna
FW20 zam.
Kreczmańska–Gigol wiceprezesami
mWIG40 otw.
Alumetal - Alumetal podtrzymuje cele na '18, choć pojawiło się więcej wyzwań - prezes
mWIG40 zam.

zmiana
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2 158,1
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2 124,0
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4 273,2

-0,3%
0,3%
-7,0%
-0,1%
0,6%
0,0%
0,6%
-1,0%
0,0%

Apator - Oferta Apatora za 26,8 mln PLN najkorzystniejsza w sześciu zadaniach przetargu PSG
Największe wzrosty

CEZ - CEZ wypłaci 33 CZK dywidendy na akcję

Pfleiderer Group
Tauron
PHN
CCC
Lotos

Ciech - Ciech wypłaci 7,50 PLN dywidendy na akcję
Dom Development - Deweloper wprowadza do sprzedaży 273 lokale w Warszawie
Eurocash - Eurocash złożył do UOKiK wniosek ws. zgody na przejęcie spółki Partner
Livechat - Spółka wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 0,44 PLN na akcję
Rawlplug - Rawlplug wypłaci 0,33 PLN dywidendy na akcję

Największe spadki

ZE PAK - ZE PAK wypłaci 1,20 PLN dywidendy na akcję za '17

ATAL
Budimex
Dino
Echo
Stelmet

IMC - IMC rozważa wypłatę śródrocznej dywidendy w wysokości ok. 13 mln USD
Mex Polska - Mex Polska wypłaci 0,17 PLN dywidendy na akcję za '17
Orion Investment - Spółka wypłaci 0,22 PLN dywidendy na akcję za '17

Polimex-Mostostal - Polimex ma list intencyjny z GE Power ws. współpracy przy Elektrowni
Ostrołęka C
Najwyższe obroty
Quantum Software - Quantum Software wypłaci 2,22 PLN dywidendy na akcję
PZU
Erste Group
KAZ Minerals
PKN Orlen
OMV

Rafako - Oferta konsorcjum z Rafako o wartości 687 mln PLN wybrana przez Gaz-System

Wydarzenia dnia:
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Indeksy zagraniczne
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Tauron: korekta wzrostowa
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Nadchodzące wydarzenia:
KGHM - ZWZ (26 czerwca)
PGE - ZWZ (26 czerwca
Trakcja - ZWZ (26 czerwca)
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ABC data - Last day with dividend right (27 czerwca)

Waluty i surowce
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Mid-term Indicator
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TauronAzoty
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ruchu powrotnego do przełamanego, górnego ograniczenia
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kanału spadkowego, w ubiegłym tygodniu silnie odbił, sugerując
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Najważniejsze informacje:
JSW

JSW podtrzymuje cel produkcji węgla w '18; szuka możliwości poszerzenia bazy zasobowej
JSW podtrzymuje tegoroczny cel produkcji węgla na poziomie 15,4 mln ton, pomimo szacowanego na 380 tys.
ton ubytku wydobycia związanego z majowym wstrząsem na Zofiówce. Nadwyżka wydobycia w I półroczu ma
zrekompensować tę stratę. Spółka zamierza zintensyfikować prace zmierzające do zabezpieczenia dostępu do
zasobów węgla koksowego w innych rejonach – poinformował prezes Daniel Ozon.
JSW poinformowała, że rozważa wyodrębnienie w swoich strukturach nowej kopalni, która mogłaby objąć złoże
Bzie Dębina 1-Zachód oraz Bzie Dębina 2-Zachód zlokalizowane aktualnie w obszarze górniczym kopalni
Borynia - Zofiówka - Jastrzębie. Szacowane zasoby operatywne w tych złożach wynoszą 185,2 mln ton, przy
czym węgiel typu 35 stanowi około 95% zasobów. (PAP)

JSW

JSW zakłada, że do końca lipca podejmie decyzję ws. aktywów Prairie Mining
JSW zakłada, że do końca lipca podejmie decyzję w sprawie aktywów Prairie Mining - poinformował prezes
Daniel Ozon.
Od kilku tygodni, łącznie z doradcami, JSW prowadzi audyt tych koncesji i bada stan ich sytuacji prawnej powiedział Ozon. Dodał, że nie jest ona prosta m.in. z powodu sporów z zarządem Bogdanki w sprawie Jana
Karskiego. Według Ozona możliwe są różne scenariusze: współpraca z Prairie Mining, przejęcie jednego lub obu
projektów albo całkowita rezygnacja z tych koncesji.
Ozon poinformował, że teoretycznie po złoże Dębieńsko-1 JSW może sięgnąć z kopalni Szczygłowice. Zasoby
całkowite tego złoża szacowane są na 301 mln ton, a zasoby wykazane do pozyskania na 93 mln ton.
Planowany okres eksploatacji wynosi około 50 lat.
Ozon powiedział też, że temat obligacji jest analizowany. (PAP)

JSW

JSW jest bliska uzgodnienia ceny kupna PBSz
JSW jest bliska uzgodnienia ceny kupna Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Liczy, że w ciągu kilku tygodni
negocjacje cenowe zostaną zakończone – poinformował prezes JSW Daniel Ozon. Dodał, że finalizowane są
także rozmowy z partnerami handlowymi PBSz.
W styczniu tego roku JSW złożyła warunkową wiążącą ofertę przejęcia 95,01% Przedsiębiorstwa Budowy
Szybów. Właścicielem ok. 95% akcji PBSz jest grupa Kopex.
W listopadzie 2017 r. Ozon szacował, że wartość transakcji może wynieść między 200 a 300 mln PLN. (PAP)

KGHM

Marcin Chludziński nowym prezesem KGHM, Radosław Stach i Katarzyna Kreczmańska–Gigol
wiceprezesami
Rada nadzorcza KGHM powołała Marcina Chludzińskiego na prezesa spółki, a Katarzynę Kreczmańską–Gigol
oraz Radosława Stacha na stanowiska wiceprezesów. Kreczmańska–Gigol została powołana na stanowisko
wiceprezesa ds. finansowych, a Stach na stanowisko wiceprezesa ds. produkcji. Marcin Chludziński od stycznia
2016 r. był prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu.
Prezesa i wiceprezesów powołano z dniem zakończenia WZ KGHM zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
za rok 2017 rok na okres trzech lat. Walne w tej sprawie zwołano na 26 czerwca 2018 r.
KGHM podał, że rada nadzorcza postanowiła unieważnić postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
wiceprezesa ds. rozwoju oraz wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych.(PAP)

Alumetal

Alumetal podtrzymuje cele na '18, choć pojawiło się więcej wyzwań - prezes
Grupa Alumetal podtrzymuje założone w programie opcji menedżerskich cele finansowe na 2018 rok, a więc
uzyskanie 117,4 mln PLN EBITDA i 86,2 mln PLN znormalizowanego zysku netto oraz plan ponad 200 tys. ton
wolumenu sprzedaży, choć w trakcie roku pojawia się więcej wyzwań niż zakładano - poinformował PAP Biznes
prezes Szymon Adamczyk. Wskazał na zamieszanie na rynku związane z wprowadzeniem przez USA ceł na
alumiunium.
Adamczyk wskazał też na obniżenie marży benchmarkowej w segmencie rynku spółki, ale - jak powiedział - jest
to zgodne z przewidywaniami. W skali całego roku celem spółki będzie sprzedaż na poziomie ponad 200 tys.
ton. W przyszłym roku wolumen może być jeszcze trochę wyższy - dodał prezes.
Poinformował, że wolumeny produkcji w zakładzie na Węgrzech są satysfakcjonujące, a zakład zaczął
kontrybuować pozytywnie do wyników grupy. W skali roku sprzedana produkcja z tego zakładu, zdaniem
prezesa, powinna przekroczyć 45 tys. ton.
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Alumetal, zgodnie z budżetem i harmonogramem, kończy prace związane z rozbudową zakładu stopów
wstępnych w Gorzycach. Obecnie uruchamia produkcję testową. (PAP)
Apator

Oferta Apatora za 26,8 mln PLN najkorzystniejsza w sześciu zadaniach przetargu PSG
Oferta Apator Metrix, spółki zależnej Apatora, została wybrana jako najkorzystniejsza w sześciu zadaniach
będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa. Wartość
oferty wynosi 26,8 mln PLN. Realizacja dostaw ma nastąpić w terminie 19 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Apator podał, że warunki przetargu przewidują prawo opcji, polegające na możliwości zwiększenia zamówienia
maksymalnie o 40%. Potencjalna maksymalna wartość kontraktu wynosi 37,5 mln PLN. (PAP)

CEZ

CEZ wypłaci 33 CZK dywidendy na akcję
Walne Zgromadzenie CEZ przegłosowało wypłatę 33 CZK dywidendy na akcję za 2017 rok. Na dywidendę trafi
tym samym łącznie 17,8 mld CZK. Dzień wypłaty dywidendy został ustalony na 1 sierpnia 2018 r. Za 2016 rok
spółka wypłaciła również 33 CZK dywidendy na akcję. (PAP)

Ciech

Ciech wypłaci 7,50 PLN dywidendy na akcję
Akcjonariusze Ciechu zdecydowali, że spółka przeznaczy na dywidendę 395,2 mln PLN, czyli 7,50 PLN na akcję.
Decyzja walnego jest zgodna z propozycją rady nadzorczej i wyższa od propozycji zarządu, który
rekomendował wcześniej 5,7 PLN dywidendy na akcję.
Na dywidendę trafi zysk netto wypracowany przez spółkę w roku 2017 w wysokości 243,9 mln PLN oraz kwota
151,3 mln PLN przeniesiona z utworzonego z zysków kapitału zapasowego.
Dzień dywidendy ustalono na 2 lipca, a dzień jej wypłaty na 31 sierpnia 2018 r. (PAP)

Dom Development

Deweloper wprowadza do sprzedaży 273 lokale w Warszawie
Dom Development wprowadza do sprzedaży 273 lokale na warszawskim Żoliborzu. Termin planowanego
przekazania gotowych mieszkań to IV kwartał 2019 roku. (PAP)

Eurocash

Eurocash złożył do UOKiK wniosek ws. zgody na przejęcie spółki Partner
Eurocash złożył do UOKiK wniosek o zgodę na koncentrację w związku z planowanym zakupem udziałów w
spółce Partner Sp. z o.o., która prowadzi 26 sklepów pod szyldem Lewiatan. Spółka podała, że po planowanym
nabyciu tych udziałów, planuje dalej rozwijać sklepy sieci Partner pod szyldem Lewiatana.
Sprzedającym udziały jest spółka Asteria Holding Sp. z o.o., której jednym z udziałowców jest Wojciech
Kruszewski, wieloletni prezes Lewiatan Holding. (PAP)

Livechat

Spółka wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 0,44 PLN na akcję
Zarząd Livechat Software uzyskał zgodę rady nadzorczej na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej
dywidendy. Łącznie na ten cel trafi 11,33 mln PLN, czyli 0,44 PLN na akcję. Dzień ustalenia prawa
akcjonariuszy do zaliczki to 16 lipca, a jej wypłata ma nastąpić 23 lipca 2018 roku.
Spółka wypłaciła już zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017/2018 - w styczniu
tego
roku.
Wartość
tej
zaliczki
na
akcję
także
wyniosła
0,44
PLN.
W lipcu 2017 roku akcjonariusze Livechat zadecydowali o wypłacie 1,41 PLN dywidendy na akcję zysku za rok
obrotowy 2016/17. Łącznie na ten cel trafiło ok. 36,3 mln PLN. (PAP)

Rawlplug

Rawlplug wypłaci 0,33 PLN dywidendy na akcję
ZWZ Rawlplugu zdecydowało, że na dywidendę z zysku netto za 2017 rok trafił 10,74 mln PLN, czyli 0,33 PLN.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 8 sierpnia, a jej wypłata nastąpi 24 sierpnia. Z zysku netto za 2016 i
2015 rok Rawlplug wypłacił również po 0,33 PLN dywidendy na akcję. (PAP)

ZE PAK

ZE PAK wypłaci 1,20 PLN dywidendy na akcję za '17
Akcjonariusze ZE PAK zdecydowali, że spółka wypłaci dywidendę za 2017 rok w wysokości 60,99 mln PLN,
czyli 1,20 PLN na akcję. Pozostała część zysku w wysokości 29,65 mln PLN przeznaczona zostanie na zasilenie
kapitału zapasowego.
Dzień dywidendy ustalono na 1 sierpnia. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach po 0,6 PLN na
akcję: 16 sierpnia i 30 października. (PAP)

IMC

IMC rozważa wypłatę śródrocznej dywidendy w wysokości ok. 13 mln USD
IMC rozważa możliwość wypłacenia śródrocznej dywidendy w wysokości około 13 mln USD. Decyzja o jej
wypłacie zostanie podjęta przez zarząd, gdy gotowy będzie raport biegłego rewidenta i będzie ona
opublikowana na początku września 2018 r. (PAP)
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Mex Polska

Mex Polska wypłaci 0,17 PLN dywidendy na akcję za '17
Walne Zgromadzenie spółki Mex Polska zdecydowało wypłacie dywidendy w wysokości 0,17 PLN na akcję.
Łącznie na ten cel trafi 1,3 mln PLN, w tym cały zysk netto za 2017 rok w wysokości 1,25 mln PLN i 0,05 mln
PLN z kapitału zapasowego. Dniem dywidendy jest 6 lipca, a termin jej wypłaty 30 września 2018 roku.
W 2017 roku spółka wypłaciła 0,32 PLN dywidendy na akcję, a rok wcześniej 0,33 PLN na akcję. (PAP)

Orion Investment

Spółka wypłaci 0,22 PLN dywidendy na akcję za '17
Walne zgromadzenie Orion Investment przegłosowało, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy łącznie 2,38
mln PLN, czyli 0,22 PLN na akcję. Kwota ta stanowi 32,3% skonsolidowanego zysku netto. Akcjonariusze
ustalili dzień dywidendy na 20 września, a dzień jej wypłaty na 9 października 2018 roku. (PAP)

Polimex-Mostostal

Polimex ma list intencyjny z GE Power ws. współpracy przy Elektrowni Ostrołęka C
Polimex-Mostostal podpisał z GE Power sp. z o.o. list intencyjny dotyczący współpracy przy realizacji budowy
Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW. Spółka podała, że w liście wyrażono intencję do zawarcia umowy
podwykonawczej w zakresie jednej lub kilku z następujących opcji: prace budowlane, dostawa konstrukcji
stalowych oraz montaż konstrukcji stalowych. W drodze odrębnego uzgodnienia spółki mogą podjąć także
współpracę m.in. w zakresie prac projektowych.
List intencyjny obowiązuje do 30 września 2018 r. albo do momentu doręczenia drugiej stronie oświadczenia w
przedmiocie odstąpienia od negocjacji. (PAP)

Quantum Software

Quantum Software wypłaci 2,22 PLN dywidendy na akcję
Walne Zgromadzenie Quantum Software zdecydowało, że na dywidendę trafi 2,92 mln PLN, co daje 2,22 PLN
dywidendy na akcję. Dniem dywidendy jest 16 sierpnia, a termin jej wypłaty to 30 sierpnia 2018 roku. Z zysku
za 2016 r. Quantum Software wypłacił 1,46 PLN dywidendy na akcję. (PAP)

Rafako

Oferta konsorcjum z Rafako o wartości 687 mln PLN wybrana przez Gaz-System
Oferta konsorcjum z Rafako została wybrana przez Gaz-System jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę
odcinka gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń. Wartość oferty konsorcjum to łącznie 687 mln PLN netto, z czego
udział Rafako wynosi 50%. Liderem konsorcjum jest Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa. Termin
realizacji zadania to 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. (PAP)
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Kalendarz:

25 czerwca
25 czerwca
25 czerwca
26 czerwca
26 czerwca
26 czerwca
27 czerwca
27 czerwca
27 czerwca
27 czerwca
27 czerwca
28 czerwca
28 czerwca
28 czerwca
28 czerwca
28 czerwca
28 czerwca
28 czerwca
29 czerwca
29 czerwca

Spółka

Wydarzenie

Bogdanka
Dom Development
Kęty
KGHM
PGE
Trakcja
Comarch
Energa
LC Corp
ABC data
Asseco SEE
Stelmet
Amica
Cyfrowy Polsat
Grupa Azoty
Lotos
ABC data
Asseco SEE
Famur
PCM

ZWZ
Ex-div
Ex-div
ZWZ
ZWZ
ZWZ
ZWZ
ZWZ
ZWZ
Ostatni dzień z prawem do dywidendy
Ostatni dzień z prawem do dywidendy
Raport kwartalny
ZWZ
ZWZ
ZWZ
ZWZ
Ex-div
Ex-div
ZWZ
ZWZ
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KONTAKTY
Biuro Analiz Rynkowych
Artur Iwański
Robert Brzoza
Tomasz Kasowicz
Piotr Łopaciuk
Stanisław Ozga
Andrzej Rembelski
Adrian Skłodowski
Jaromir Szortyka
Alicja Zaniewska
Małgorzata Żelazko

(dyrektor BAR, sektor wydobywczy)
(sektor finansowy, strategia)
(sektor paliwowy, sektor chemiczny)
(przemysł, budownictwo, inne)
(sektor energetyczny, sektor deweloperski)
(sektor spożywczy i rolniczy)
(handel hurtowy i detaliczny)
(sektor finansowy)
(analizy rynkowe)
(telekomunikacja, media)

(022) 521 79 31
(022) 521 51 56
(022) 521 79 41
(022) 521 48 12
(022) 521 79 13
(022) 521 79 03
(022) 521 87 23
(022) 580 39 47
(022) 580 33 68
(022) 521 52 04

artur.iwanski@pkobp.pl
robert.brzoza@pkobp.pl
tomasz.kasowicz@pkobp.pl
piotr.lopaciuk@pkobp.pl
stanislaw.ozga@pkobp.pl
andrzej.rembelski@pkobp.pl
adrian.sklodowski@pkobp.pl
jaromir.szortyka@pkobp.pl
alicja.zaniewska@pkobp.pl
malgorzata.zelazko@pkobp.pl

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

(director)
(sales)
(sales)
(head of sales trading)
(sales trader)
(sales trader)
(sales trader)
(sales trader)
(trader)
(trader)

(022) 521 79 19
(022) 521 52 46
(022) 521 82 14
(022) 521 91 33
(022) 521 82 12
(022) 521 91 40
(022) 521 82 10
(022) 521 65 41
(022) 521 91 50
(022) 521 48 93

wojciech.zelechowski@pkobp.pl
robert.noworyta@pkobp.pl
michal.sergejev@pkobp.pl
krzysztof.kubacki@pkobp.pl
marcin.borciuch@pkobp.pl
piotr.dedecjus@pkobp.pl
tomasz.ilczyszyn@pkobp.pl
igor.szczepaniec@pkobp.pl
maciej.kaluza@pkobp.pl
joanna.wilk@pkobp.pl

Biuro Klientów Instytucjonalnych
Wojciech Żelechowski
Robert Noworyta
Michał Sergejev
Krzysztof Kubacki
Marcin Borciuch
Piotr Dedecjus
Tomasz Ilczyszyn
Igor Szczepaniec
Maciej Kałuża
Joanna Wilk

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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