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Indeksy GPW

WIG otw.
Wczoraj amerykański indeks spółek technologicznych Nasdaq100 zyskał ponad 1% i tym
WIG zam.
samym ustanowił nowy historyczny rekord notowań. Mocne zachowanie tego indeksu było
zbieżne z pozytywnym sentymentem inwestorów do indeksu WIG Games, który zyskał 1,6%. Z obrót (mln PLN)
najważniejszych spółek z indeksu warto wspomnieć o rekomendacji braku dywidendy w 11 bit WIG 20 otw.
studios. Z kolei CD Projekt zarekomendował wypłatę z zysku w wysokości 1,05 zł na akcję, co WIG 20 zam.
FW20 otw.
oznacza stopę dywidendy około 0,5%. (DM PKO BP)
FW20 zam.
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kontynuacji wzrostów. Minimalny zasięg ruchu należy szacować na 211,24 zł, ale
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WIG30:
CD Projekt

Zarząd CD Projekt proponuje wypłatę 1,05 PLN dywidendy na akcję z zysku za '18
Zarząd CD Projekt rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy z zysku netto za 2018 rok 100,9 mln PLN,
co daje 1,05 PLN dywidendy na akcję. Przed rokiem CD Projekt nie wypłacał dywidendy.
Jednocześnie
zarząd spółki wnioskuje o wyznaczenie dnia dywidendy na 31 maja, a dnia wypłaty dywidendy na 13 czerwca.
Ostateczną decyzję o sposobie podziału zysku za 2018 rok podejmie walne zgromadzenie. (PAP)

KGHM

Sprzedaż miedzi KGHM w marcu '19 wyniosła 63,9 tys. ton, wzrost o 22% rdr
Produkcja miedzi płatnej w grupie KGHM wyniosła w marcu 2019 r. 60,3 tys. ton, co oznacza wzrost rok do
roku o 24% Sprzedaż miedzi w grupie w tym okresie wyniosła 63,9 tys. ton i była wyższa o 22% niż przed
rokiem.
Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 63,9 tys. ton i była wyższa o 22% niż przed rokiem. Głównym powodem była
wyższa sprzedaż miedzi zrealizowana przez KGHM Polska Miedź oraz KGHM International.
Spółka podała, że produkcja srebra płatnego przez grupę KGHM w marcu wyniosła 128,7 ton, czyli wzrosła o
51% rok do roku. Sprzedaż srebra wzrosła o 93% do 122 ton.
Produkcja metali szlachetnych (TPM) przez grupę KGHM wyniosła 17,4 tys. uncji, czyli wzrosła rdr o 44%
Sprzedaż TPM wyniosła 17,3 tys. uncji, czyli wzrosła o 40% rok do roku.
Produkcja molibdenu wyniosła 1,1 mln funtów wobec 1,5 mln funtów rok wcześniej. Sprzedaż molibdenu
wyniosła 1,1 mln funtów i była mniejsza o 17% w porównaniu do marca 2018 roku.
Produkcja miedzi elektrolitycznej w spółce KGHM Polska Miedź wyniosła 49,1 tys. ton wobec 38,3 tys. ton rok
wcześniej, w tym produkcja ze wsadów własnych wzrosła do 35 tys. ton z 28,5 tys. ton. Wydobycie miedzi w
koncentracie KGHM Polska Miedź spadło natomiast do 34,2 tys. ton z 36,1 tys. ton. Sprzedaż miedzi wzrosła o
24% rdr do 53,5 tys. ton.
W KGHM International produkcja miedzi płatnej spadła w marcu do 6,21 tys. ton z 6,28 tys. ton, a sprzedaż
metalu była wyższa o 46% i wyniosła 6,5 tys. ton.
W chilijskiej kopalni Sierra Gorda (dane dla 55% udziałów KGHM) produkcja miedzi płatnej wyniosła 5 tys. ton
(4,2 tys. ton w marcu 2018 r.). Sprzedaż miedzi spadła o 17% do 4 tys. ton. (PAP)

PKN Orlen

Konsensus prognoz na pierwszy kwartał 2019 r. dla PKN Orlen
Wyniki PKN Orlen w I kw. 2019 roku vs. konsensus PAP
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(PAP Biznes)

PKN Orlen

PKN Orlen na koniec marca miał 1.783 stacji paliw
Spośród należących do Orlenu stacji, 47 funkcjonowało pod logo Bliska (na koniec 2018 r. było to 52
placówek). Lotos miał na koniec marca 493 stacji wobec 495 na koniec 2018, z czego 195 pod logo Optima
(na koniec zeszłego roku były to 197 lokalizacji).
Do koncernów zagranicznych należało 1.512 stacji, tak jak na koniec 2018 roku. Liczba stacji niezależnych
operatorów spadła do ok. 3.760 z 3.779. Sieci sklepowe posiadały 192 stacji, tak jak na koniec 2018 roku.
(PAP)
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Pozostałe informacje:
Handel detaliczny

Sprzedaż detaliczna w kwietniu wzrośnie o ok. 6% realnie
Sprzedaż detaliczna w marcu 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 1,8% (w cenach stałych, wobec wzrostu o
5,6% w lutym 2019 r.). Przed rokiem wzrost wyniósł 8,8% (rdr), co rzutuje na słabszy wynik tego roku.
Dodatkowo Wielkanoc 2018 r. przypadała na początek kwietnia, stąd przedświąteczna realizacja sprzedaży
została przeniesiona na marzec. W efekcie tego GUS oczekuje odbicia sprzedaży w kwietniu br. (ok. 6%). (PAP)

Sektor paliwowy

Cena importowanej ropy do Polski w PLN wzrosła w '18 o 28%
W 2018 r. cena ropy importowanej do Polski wyrażona w PLN wzrosła średnio o 28% rdr, w podobnej skali jak
w 2017 r. W wyniku jedoczesnego wzrostu wielkości dostaw i ich cen, wartość importu ropy zwiększyła się do
52,3 mld PLN.
Do Polski dostarczono 212 mln baryłek, co oznacza wzrost o 35,5 mln baryłek (tj. o 20%) co oznacza, że w
2018 r. import ropy naftowej osiągnął rekordowy poziom.
NBP odnotowuje, że kontynuowany był proces dywersyfikacji dostaw ropy do Polski. Według NBP w 2018 r.
dostawy ropy naftowej pochodziły z 10 krajów, w tym z Rosji (67% importu ropy, spadek o 10 pkt.% rdr),
Kazachstanu (13%), Arabii Saudyjskiej (7%). (PAP)

Sektor wydobywczy

Import węgla w 2018 r. wzrósł o 53% rdr
W 2018 r. import węgla do Polski wzrósł o 6,8 mln ton do 19,7 mln ton, czyli o 53% rdr. Do wzrostu importu,
obok dużego popytu, przyczyniło się obniżenie wydobycia w krajowych kopalniach. W strukturze importu
dominuje węgiel energetyczny. Węgiel koksowy stanowił w 2018 r. 18% importu węgla, a antracyt 2%
NBP podał, że największym dostawcą węgla w ubiegłym roku była Rosja, z której pochodziło 13,4 mln ton, tj.
68% importu. (PAP)

ATM

ATM Grupa chce wypłacić 0,22 PLN dywidendy na akcję
Zarząd ATM Grupa zarekomenduje ZWZ wypłatę 0,22 PLN dywidendy na akcję. Ponadto zarząd ATM Grupa
zaproponuje 1 czerwca jako dzień dywidendy oraz 7 czerwca jako dzień wypłaty dywidendy. (PAP)

Biomed Lublin

Biomed Lublin wydłużył umowę dystrybucyjną z Alpen Pharma o 10 lat
Biomed Lublin podpisał aneks do umowy z 2007 roku zawartej ze szwajcarską spółką Alpen Pharma, na mocy
którego okres obowiązywania umowy dystrybucyjnej został przedłużony o 10 lat, do 31 grudnia 2032 roku.
Przedmiotem umowy dystrybucyjnej jest zobowiązanie Alpen Pharma do nabywania od Biomed Lublin leku
Distreptaza oraz dystrybucja i marketing tego produktu na zasadzie wyłączności na następujących rynkach:
Ukraina, Uzbekistan, Mongolia, Mołdawia, Gruzja, Białoruś, Kirgizja, Kazachstan, Tadżykistan, Azerbejdżan.
Umowa przewiduje również możliwość współpracy w zakresie produktu Onko BCG na terytorium Ukrainy oraz
szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 na terytorium Ukrainy i Uzbekistanu.
Strony umowy ustaliły w aneksie minimalne ilości dostaw leku Distreptaza na wymienionych rynkach, które
podlegają corocznemu wzrostowi. Biomed Lublin nie podał szczegółów.
Ponadto strony zadeklarowały chęć rozszerzenia współpracy dotyczącej leku Distreptaza w ramach umowy
dystrybucyjnej na następujące rynki: Bośnia-Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Rumunia,
Serbia, Słowacja oraz Malezja i Iran.
Dodanie któregokolwiek z powyższych rynków do umowy dystrybucyjnej wymagać będzie odrębnego aneksu.
(PAP)

Celon Pharma

WZ Celon Pharma zdecydowało o wypłacie 0,24 PLN dywidendy na akcję za '18
Walne zgromadzenie Celon Pharma zdecydowała o wypłacie w formie dywidendy za 2018 rok łącznie 10,8 mln
PLN, czyli 0,24 PLN na akcję. Pozostała część zysku, w kwocie ok. 18,9 mln PLN, trafi na kapitał zapasowy
spółki.
Dniem dywidendy będzie 30 kwietnia, a jej wypłata nastąpi 13 maja 2019. (PAP)

Elektrobudowa ,
PKN Orlen

PKN Orlen chce ugody z Elektrobudową, oczekuje zapłaty 15,1 mln PLN z odsetkami
PKN Orlen złożył wniosek do Elektrobudowy jako wykonawcy projektu Metatezy z propozycją ugody i zapłaty
przez Elektrobudowę na rzecz płockiego koncernu kwoty 15,1 mln PLN wraz z odsetkami.
Elektrobudowa realizowała na zlecenie PKN Orlen kontrakt na projektowanie, dostawy oraz budowę w
systemie pod klucz Instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. (PAP)
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Elektrobudowa

Instytucje finansujące Elektrobudowę złożyły projekt porozumienia ze spółką
Instytucje finansujące Elektrobudowę złożyły wstępny projekt umowy w sprawie finansowania działalności
spółki. Projekt określa model finansowania i udostępniania spółce limitów kredytowych i sum gwarancyjnych
do lipca 2019 roku.
Projekt został złożony przez reprezentanta Banku Handlowego, mBanku, Banku Pekao, ING Banku Śląskiego,
PKO BP, Haitong Banku oraz BNP Paribas Bank Polska.
Elektrobudowa poinformowała, że do chwili obecnej nie brała udziału w sporządzaniu treści projektu umowy,
rozpoczyna jego szczegółową analizę, w związku z czym projekt umowy może mieć charakter nieostateczny.
Rozmowy prowadzone są w związku z obniżeniem przez banki dostępnych limitów kredytowych i
gwarancyjnych, co spowodowane było dokonaną przez te instytucje oceną ryzyka kredytowego w związku z
pogorszeniem niektórych wskaźników finansowych spółki, na co w głównej mierze wpływ miały śródroczne
wyniki finansowe 2018 roku, w tym przedłużająca się budowa instalacji Metatezy dla PKN Orlen i rezerwy z nią
związane, pomniejszenie środków finansowych w związku wypłatą dywidendy oraz zmniejszenie prognozy
wyników finansowych.
W ramach zaproponowanego projektu instytucje finansujące przewidują kluczowe założenia, zakładające m.in.
dokapitalizowanie spółki, w kwocie której wysokość będzie przedmiotem dalszych rozmów poprzez pozyskanie
finansowania od głównych akcjonariuszy lub osoby trzeciej poprzez podwyższenie kapitału zakładowego lub
udostępnienie pożyczek podporządkowanych.
Zarząd Elektrobudowy zapewnia, że dokładał będzie starań w celu wprowadzenia do modelu rozwiązań
korzystnych dla spółki, w tym m.in. wprowadzenia odnawialnego charakteru linii gwarancyjnych oraz jak
najszybszego wypracowania modelu finansowania docelowego, w którym tego typu bariery rozwoju zostaną
zniesione.
Na 31 grudnia 2018 roku limit kredytowy w instytucjach finansujących wynosił 57,7 mln PLN, z czego
wykorzystanie sięgało 18,6 mln PLN. Na 15 kwietnia 2019 roku łączna wartość limitów kredytowych dla spółki
wynosiła 39,5 mln PLN, przy czym spółka wykorzystała limit w kwocie 31,2 mln PLN. (PAP)

Forte

Forte szacuje, że w I kw. miało 319 mln PLN przychodów i 24 mln PLN zysku operacyjnego
Forte szacuje, że przychody grupy w pierwszym kwartale 2019 roku wzrosły o 8% do 319 mln PLN przed
rokiem, zysk operacyjny zwiększył się o 54% do 24 mln PLN, a EBITDA wzrosła o 65,21% do 38 mln PLN.
Spółka podała, że wartość 319 mln PLN przychodów uwzględnia sprzedaż płyty wiórowej w wysokości 12 mln
PLN.
Forte poinformowało, że poziom wskaźnika zadłużenia finansowego netto grupy na koniec I kwartału 2019
roku nie przekraczał poziomów uzgodnionych z instytucjami finansującymi grupę. (PAP)

Inter Cars

Inter Cars chce wypłacić 0,71 PLN dywidendy na akcję z zysku za '18
Inter Cars chce przeznaczyć 10,06 mln PLN z zysku netto za 2018 rok na wypłatę dywidendy. Pozostała część
zeszłorocznego zysku w wysokości 218,6 mln PLN ma być przeznaczona na kapitał zapasowy. Proponowanym
dniem dywidendy jest 28 czerwca, a jej wypłatę zaplanowano na 12 lipca.
Ostateczną decyzję o podziale zysku netto za 2018 rok podejmie walne zgromadzenie Inter Cars. (PAP)

Introl

Introl szacuje, że w '18 miał 1,4 mln PLN zysku netto i 455,7 mln PLN przychodów
Grupa Introl szacuje, że miała w 2018 roku 1,4 mln PLN zysku netto, 18,4 mln PLN EBITDA, przy przychodach
na poziomie 455,7 mln PLN. Zysk brutto ze sprzedaży szacowany jest na 80,2 mln PLN
Jak podał Introl, na osiągnięte wyniki w 2018 roku wpłynęła m.in. strata spółki Smart In w wysokości 22,6 mln
PLN netto, m.in. w związku ze spisaniem prac badawczo-rozwojowych na kwotę 8,0 mln PLN, odpisów
aktualizujących dotyczących aktywów związanych z realizacją kontraktów dla spółki Qumak, która ogłosiła
upadłość na łączną kwotę 5,2 mln PLN.
Negatywny wpływ EBITDA Smart In na skonsolidowaną EBITDA grupy Introl wyniósł minus 17,6 mln PLN.
Introl szacuje, że w 2018 roku przychody w segmencie usług AKPiA wzrosły o 35,1 mln PLN, czyli o 22% rdr,
przy porównywalnej średniej marży, co spowodowało zanotowanie wyższej marży brutto na tym segmencie o
blisko 10,6 mln PLN. Z kolei wzrost przychodów w segmencie dystrybucja z doradztwem o 16,0 mln PLN, czyli
o 13,5% rdr, spowodował zanotowanie wyższej marży brutto w tym segmencie o ponad 3,3 mln PLN.
Introl przedstawi raport roczny za 2018 r. 26 kwietnia. (PAP)

4

Document downloaded by POKI_DM@PKOBP.PL

Dziennik
24 kwietnia 2019 r.

Krezus

KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Krezusa
Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowanie administracyjne wobec spółki Krezus w przedmiocie
nałożenia kary pieniężnej w związku z nieprzekazaniem w 2018 r. przez spółkę do publicznej wiadomości
informacji poufnych.
Chodzi o informacje dotyczące przekazania aktywów Krezus do podmiotów powiązanych; przystąpienia przez
Krezus do długu podmiotu powiązanego; zmiany zabezpieczeń w związku ze zwiększeniem kwoty kredytu w
rachunku bieżącym; okoliczności, w wyniku których Krezus nie miał możliwości finansowania transakcji zakupu
akcji spółki Walcownia Metali „Dziedzice”; utraty kontroli nad spółką zależną Krezus Energia Wiatrowa;
okoliczności związanych z istotnym ograniczeniem osiągania przychodów mających wpływ na znaczący
spadek prowadzonej działalności i wyników finansowych w IV kwartale 2018 roku. (PAP)

Kruk

Kruk chce wypłacić 5 PLN dywidendy na akcję
Zarząd Kruka rekomenduje, by spółka wypłaciła 5 PLN dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy miałaby
nastąpić w całości z kapitału zapasowego.
Jak podano, zarząd spółki nie wyklucza rekomendacji wypłaty dywidendy w kolejnych latach, a decyzja o jej
wydaniu będzie ustalana każdorazowo biorąc pod uwagę nadrzędne plany i perspektywy rozwoju,
zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji, a także aktualny poziom zadłużenia i sytuację finansową grupy.
(PAP)

Ropczyce

Ropczyce wypłacą 1,3 PLN dywidendy na akcję za '18
Akcjonariusze Zakładów Magnezytowych Ropczyce zdecydowali, że spółka wypłaci 1,3 PLN dywidendy na
jedną akcję z zysku za 2018 r. Na dywidendę trafi łącznie 5,66 mln PLN. Dniem ustalenia prawa do dywidendy
jest 7 maja, a dniem jej wypłaty 21 maja 2019 roku. (PAP)

Sfinks Polska

Sfinks Polska chce ponowić emisję akcji s. P
Zarząd Sfinks Polska postanowił przystąpić do działań zmierzających do ponownego przeprowadzenia emisji
akcji serii P w związku z niedojściem do skutku poprzedniej emisji. Zarząd zamierza 29 kwietnia podjąć uchwałę
o emisji tych akcji. Planowany termin zakończenia subskrypcji to 30 czerwca 2019 r.
W lutym Sfinks Polska zawarł ze swoim głównym akcjonariuszem i prezesem - Sylwestrem Cackiem umowę
objęcia 6 mln akcji serii P spółki za łącznie 6 mln PLN. Cacek nie objął jednak tych akcji, tłumacząc, że
głównym powodem niedokonania wpłaty zgodnie z umową było przesunięcie terminu zamknięcia istotnej
transakcji zbycia aktywów, która umożliwiłaby mu dokonanie zapłaty. Jednocześnie zadeklarował gotowość
dotrzymania umowy i objęcia akcji w przyszłości.
16 kwietnia spółka zawarła z BOŚ aneksy do umów kredytu, na mocy których do umowy wprowadzone zostało
m.in. dodatkowe zabezpieczenie kredytu w postaci weksla własnego spółki in blanco, poręczonego przez
Sylwestra Cacka. Poręczenie zostało udzielone do czasu przedstawienia bankowi dowodu potwierdzającego
wpłatę na rachunek spółki kwoty nie mniejszej niż 5,5 mln PLN tytułem wykonania uchwały o podwyższeniu
kapitałów własnych poprzez emisję nowych akcji, objętych przez Sylwestra Cacka i przedstawienia bankowi
prawomocnego postanowienia sądu o zarejestrowaniu uchwały. (PAP)

Trakcja

Trakcja utworzy odpisy, które obniżą wynik grupy za 2018 r. o 24,2 mln PLN
Trakcja utworzy odpis aktualizujący, który obniży wynik finansowy grupy za 2018 rok i wartość aktywów
trwałych w jej bilansie o 24,2 mln PLN
Jak podała spółka, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości inwestycji w jednostce zależnej AB
Kauno Tiltai i na utratę wartości firmy (tzw. "goodwill") przypisanej do ośrodka wypracowującego środki
pieniężne, w którego skład wchodzą spółki zależne z grupy AB Kauno Tiltai, zdecydowano o utworzeniu odpisu
aktualizującego wartości inwestycji w jednostkach zależnych w jednostkowym bilansie spółki w wysokości
10,75 mln PLN oraz odpisu aktualizującego wartość firmy w skonsolidowanym bilansie grupy Trakcja w
wysokości 24,2 mln PLN.
Odpis aktualizujący wartość inwestycji wpłynie na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego za rok 2018
oraz obniżenie wartości aktywów trwałych w jednostkowym bilansie spółki na koniec grudnia 2018 roku o
kwotę 10,75 mln PLN.
Z kolei odpis aktualizujący wartość firmy obniży skonsolidowany wynik finansowy za rok 2018 oraz obniży
wartość aktywów trwałych w skonsolidowanym bilansie o kwotę 24,2 mln PLN. (PAP)

Coca-Cola

Porównywalny zysk na akcję Coca-Cola w I kw. '19 wyniósł 0,48 USD
Porównywalny zysk na akcję Coca-Cola w I kw. 2019 r. wyniósł 0,48 USD. Rynek oczekiwał 0,46 USD. Spółka
potwierdziła prognozy na 2019 rok podkreślając, że jest pewna ich osiągnięcia. (PAP)
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Procter & Gamble

Zysk kwartalny Procter & Gamble wyniósł 1,06 USD vs oczekiwane 1,03 USD
Zysk na akcję z działalności podstawowej Procter & Gamble, największej na świecie spółki w branży produktów
konsumpcyjnych, w III kw. roku podatkowego 2019 wyniósł 1,06 USD. Rynek oczekiwał 1,03 USD za akcję.
Sprzedaż netto wyniosła w III kw. roku fiskalnego 16,46 mld USD wobec prognozowanych 16,36 mld USD.
P&G podwyższyła prognozę wzrostu sprzedaży do 1% vs do -1% poprzednio. (PAP)

Twitter

Przychody Twittera i liczba kluczowych użytkowników w I kw.
Przychody Twittera w I kw. wyniosły 787 mln USD. Oczekiwano 775 mln USD. Liczba dziennych użytkowników
z ekspozycją na reklamy (MDAU) również przebiła konsensus (128,4 mln) i wyniosła 134 mln.
Liczba miesięcznych aktywnych użytkowników portalu wyniosła natomiast 330 mln w I kw., o 9 mln więcej niż
kwartał wcześniej.
Zysk na akcję spółki, po wyłączeniu pewnych kategorii, wyniósł 37 centów, ponad dwukrotnie więcej od
oczekiwań. (PAP)
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Orange Polska
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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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