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Najważniejsze informacje:

Indeksy GPW

WIG otw.
LPP - LPP wypłaci 73,3 mln PLN dywidendy za 2017 rok
WIG zam.
KGHM - Produkcja miedzi w grupie KGHM wyniosła w IV 47,7 tys. t, spadła 12% r/r
obrót (mln PLN)
KGHM - KGHM ocenia, że w średniej i dłuższej perspektywie nie można wykluczyć wypłaty WIG 20 otw.
WIG 20 zam.
dywidend
FW20 otw.
Orange Polska - Spółka wydzierżawi infrastrukturę firmie Nexera za ponad 100 mln PLN
FW20 zam.
Grupa Azoty - Grupa Azoty ocenia, że będą rosły ceny nawozów, chemikaliów i plastików
mWIG40 otw.
PKP Cargo - PKP Cargo przygotowuje się do szczytu przewozowego; aktualizacja strategii do mWIG40 zam.
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Neuca - Neuca wypłaci 6,40 PLN dywidendy na akcję
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Polnord - Polnord ma przedwstępne umowy kupna dwóch działek w Warszawie pod budowę PKP Cargo
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Cyfrowy Polsat
Grupa Azoty
Handel detaliczny - Obroty w handlu detalicznym w IV wzrosły o 4,3% r/r - GUS

Sektor budowlany - W końcu IV w budowie było 771,7 tys. mieszkań, o 4,1% więcej r/r - GUS
Największe spadki

AC - AC wypłaci 2,5 PLN dywidendy na akcję z zysku za '17
AC - Akcjonariusze AC przyjęli program motywacyjny na lata 2018-2019
ATM - ATM Grupa wypłaci 0,22 PLN dywidendy na akcję
BOŚ Bank - KNF zaakceptowała program postępowania naprawczego BOŚ Banku
Dębica - Altus TFI chce, by Dębica wypłaciła 8,66 PLN dywidendy na akcję za '17
i2 Development - KNF zatwierdziła prospekt i2 Development dot. programu emisji obligacji
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Najważniejsze informacje:
LPP

LPP wypłaci 73,3 mln PLN dywidendy za 2017 rok
Akcjonariusze LPP zdecydowali, że grupa wypłaci 73,3 mln PLN dywidendy z zysku za 2017 rok. Pozostała
kwota zysku, w wysokości 420,1 mln PLN trafi na kapitał zapasowy. Dniem dywidendy jest 24 sierpnia, a
dniem jej wypłaty 14 września 2018 roku. Spółka podała, że według stanu na dzień podjęcia uchwały na jedną
akcję LPP przypada z tytułu dywidendy kwota 40 PLN.
Zarząd LPP wskazał jednocześnie, iż spółka w ramach programu motywacyjnego, w przypadku powzięcia
odpowiedniej uchwały przez radę nadzorczą zaoferuje uczestnikom programu motywacyjnego nabycie od
spółki łącznie 117 akcji LPP (z puli akcji własnych). W przypadku realizacji tych uprawnień przed dniem
dywidendy 117 akcji nabędzie prawo do dywidendy. Nie wpłynie to jednak na wartość dywidendy na jedną
akcję (40 PLN).
Z zysku netto za 2016 rok spółka przeznaczyła na dywidendę 65,5 mln PLN. Z zysku osiągniętego w 2015 roku
LPP wypłaciła ok. 59,9 mln PLN dywidendy. (PAP)

KGHM

Produkcja miedzi w grupie KGHM wyniosła w IV 47,7 tys. t, spadła 12% r/r
Produkcja miedzi płatnej w grupie KGHM wyniosła w kwietniu 47,7 tys. ton, czyli spadła 12% r/r. Sprzedaż
miedzi tym okresie wyniosła 48 tys. ton i była wyższa r/r o 1% - wynika ze wstępnych wyników produkcyjnych
i sprzedażowych spółki. KGHM podał, że spadek produkcji miedzi w grupie dotyczył przede wszystkim produkcji
miedzi w KGHM Polska Miedź i jest skutkiem postoju remontowego Huty Miedzi „Głogów II”, który rozpoczął
się 8 kwietnia.
Produkcja zagraniczna miedzi płatnej kształtuje się na nieznacznie niższym poziomie (spadek 3% r/r), głównie
ze względu na niższe wydobycie rudy oraz spadek zawartości Cu w rudzie przerabianej w kopalni Sierra Gorda.
Produkcja srebra w grupie wyniosła 87,8 t, czyli spadła o 17% r/r. KGHM podał, że spadek związany jest ze
zmniejszeniem produkcji miedzi elektrolitycznej, a tym samym mniejszą ilością szlamów anodowych
zawierających srebro.
Produkcja TPM w grupie wyniosła 15,2 tys. troz, i jest niższa r/r o 17% Spadek dotyczył KGHM Polska Miedź (o
7%) oraz kopalni zagranicznych (o 25%) ze względu na eksploatację rudy ubogiej w metale szlachetne w
Zagłębiu Sudbury, przy wzroście produkcji TPM w kopalni Robinson (o 26%). Produkcja molibdenu w grupie
wyniosła 1,0 mln funtów i była istotnie, 68%, niższa niż rok wcześniej, co było skutkiem niższej zawartości
molibdenu w przerabianej rudzie w kopalni Sierra Gorda.
Sprzedaż miedzi płatnej w grupie KGHM w kwietniu 2018 wyniosła 48,0 tys. ton i była wyższa o 0,7 tys. ton
(1%) w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. Spółka podała, że w kwietniu odnotowano pierwszą w
roku bieżącym sprzedaż miedzi w polskich koncentratach Cu (ok. 4,5 tys. ton).
Sprzedaż srebra w grupie wyniosła 98,1 ton i była niższa r/r o 6%, ze względu na mniejszą wielkość produkcji,
sprzedaż TPM w grupie wyniosła 9,2 tys. troz i była niższa o 62%, a sprzedaż molibdenu wyniosła 1,3 mln
funtów i była niższa o 20%. (PAP)

KGHM

KGHM ocenia, że w średniej i dłuższej perspektywie nie można wykluczyć wypłaty dywidend
KGHM ocenia, że w krótkim okresie niezbędne jest wzmocnienie bilansu spółki, ale w średniej i dłuższej
perspektywie nie można wykluczyć wypłaty dywidend - poinformował Tomasz Poźniak, dyrektorem ds. relacji
inwestorskich KGHM.
Zarząd KGHM rekomenduje przekazanie całości wypracowanego zysku w 2017 r. na kapitał zapasowy spółki.
Wniosek zarządu uzyskał pozytywną ocenę rady nadzorczej spółki.
KGHM miał w 2017 r. na poziomie skonsolidowanym 1,57 mld PLN zysku netto przypadającego
akcjonariuszom jednostki dominującej, a na poziomie jednostkowym 1,32 mld PLN zysku netto.
W 2017 roku KGHM wypłacił 200 mln PLN dywidendy z zysków z lat ubiegłych. Dywidenda na akcję wyniosła
1 PLN. W 2016 roku KGHM wypłacił 1,5 PLN dywidendy na akcję, czyli łącznie 300 mln PLN. (PAP)

Orange Polska

Orange Polska wydzierżawi infrastrukturę firmie Nexera za ponad 100 mln PLN
Orange Polska wydzierżawi firmie Nexera swoją infrastrukturę na potrzeby transmisji danych oraz
rozlokowania słupów telekomunikacyjnych. Zgodnie z komunikatem, wartość długoterminowej umowy
hurtowej przekracza 100 mln PLN.
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Nexera to hurtowy operator światłowodowej sieci dostępowej. Firma jest wspólnym przedsięwzięciem
Infracapital, europejskiego funduszu infrastrukturalnego, i Nokii, producenta rozwiązań służących m.in.
dostawcom usług komunikacyjnych.
W połowie 2017 r. spółki celowe Infracapital i Nokii, działające pod marką Nexera, wygrały konkursy w
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na budowę dostępowej sieci światłowodowej w 13
obszarach w środkowej i północno-wschodniej Polsce.
Do 2020 roku na tych obszarach ma zostać wybudowana sieć światłowodowa, która obejmie zasięgiem ponad
450 tys. gospodarstw domowych. Nexera będzie właścicielem i operatorem sieci, na które będzie świadczyć
usługi hurtowe operatorom detalicznym. (PAP)
Grupa Azoty

Grupa Azoty ocenia, że będą rosły ceny nawozów, chemikaliów i plastików
Grupa Azoty widzi w ostatnim czasie trend podnoszenia cen przez europejskich producentów nawozów,
chemikalii i plastików. Ceny podnosi też polska spółka, która liczy, że w większości segmentów uda się jej w ten
sposób pokryć rosnące koszty surowców i gazu - poinformował wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński.
Wiceprezes Grupy Azoty spodziewa się, że w przypadku plastików i chemikaliów wzrost cen surowca uda się w
całości przełożyć na ceny produktów, natomiast nie jest oczywiste, czy tak samo będzie w przypadku nawozów.
(PAP)

PKP Cargo

PKP Cargo przygotowuje się do szczytu przewozowego; aktualizacja strategii do końca roku
Grupa PKP Cargo przygotowuje się do szczytu przewozowego w drugiej połowie roku. Spółka obserwuje
sytuację dużego zapotrzebowania m.in. na przewozy kamienia, kruszyw, materiałów budowlanych z powodu
dużych inwestycji infrastrukturalnych. Grupa podjęła działania w sprawie pozyskania wagonów w drodze
najmu, ale i ciężkich lokomotyw spalinowych. Najpóźniej do końca roku chce zaktualizować strategię rozwoju,
nie wyklucza przejęć - poinformowali w piątek przedstawiciele grupy.
W I kwartale 2018 r. grupa PKP Cargo przewiozła 29,4 mln ton ładunków (+7,4% r/r) oraz wykonała pracę
przewozową w wysokości 7,6 mld tkm (+6,9% r/r). Przewozy paliw stałych, w tym węgla stanowiły 49%
przetransportowanego wolumenu towarów oraz 37% pracy przewozowej wykonanej przez grupę. Praca
przewozowa w zakresie węgla kamiennego spadła o 13,3% r/r do 2,4 mld tkm. Z kolei kruszywa i materiały
budowlane miały 21% udziału w całkowitej pracy przewozowej. Praca przewozowa wzrosła o 104,3% r/r do
1,56 mld tkm. (PAP)

PKP Cargo

PKP Cargo nie wyklucza podniesienia prognoz na ten rok
PKP Cargo liczy, że po drugim kwartale tego roku podniesie tegoroczne prognozy wyników finansowych poinformował prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz. Prognoza PKP Cargo zakłada, że przychody z działalności
operacyjnej wzrosną o 8,9% w 2018 roku, do 3 mld 913 mln PLN, a zysk netto spółki wzrośnie o 71,1%, do
160,8 mln PLN, zaś nakłady inwestycyjne będą o 99% wyższe niż w roku 2017 i wyniosą 1 mld 17,6 mln PLN.
Spółka zakłada też, że w 2018 przewiezie 125,9 mln ton ładunków, co da udział w polskim rynku przewozów w
wysokości 53,9% według pracy przewozowej. Udział będzie wyższy o 2,3 pkt.% wobec 2017 r. (PAP)

Neuca

Neuca wypłaci 6,40 PLN dywidendy na akcję
Walne zgromadzenie Neuki zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 6,40 PLN na akcję - wynika z
podjętych uchwał. Łącznie na ten cel trafi 29,6 mln PLN. Dzień dywidendy ustalono na 7 czerwca, a wypłata
nastąpi 20 czerwca 2018 r. W 2017 roku akcjonariusze Neuki zdecydowali o wypłacie 26,3 mln PLN dywidendy
za 2016 rok, czyli 5,75 PLN na akcję. (PAP)

Polnord

Polnord ma przedwstępne umowy kupna dwóch działek w Warszawie pod budowę 258 lokali
Polnord zawarł przedwstępne umowy na zakup dwóch działek w rejonie ulicy Lazurowej w Warszawie. Spółka
planuje wybudowanie w ramach tego projektu 258 lokali mieszkalnych i 276 miejsc postojowych. Łączna
powierzchnia nieruchomości wynosi 13.329 m kw. i umożliwia realizację zespołu budynków wielorodzinnych
wraz z garażami podziemnymi o powierzchni użytkowej ok. 16.815 m kw.
Jak poinformowała spółka, dysponuje obecnie bankiem ziemi, który umożliwia zabudowę o powierzchni
użytkowej ok. 300 tys. m kw. Mimo tego cały czas aktywnie poszukuje nowych nieruchomości inwestycyjnych,
w szczególności gruntów położonych w atrakcyjnych punktach największych polskich miast, zwłaszcza
Warszawy i Trójmiasta. Polnord zakłada, że średnio w kwartale będzie wydawać ok. 10 mln PLN na zakup
działek odtwarzających bank ziemi.
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W ubiegłym roku grupa Polnord zakontraktowała sprzedaż 1.389 i wprowadziła na rynek 1.595 lokali
mieszkalnych. W tym roku spółka zapowiada wprowadzenie do sprzedaży 1.727 mieszkań w ramach 13
projektów w największych polskich miastach. (PAP)
Handel detaliczny

Obroty w handlu detalicznym w IV wzrosły o 4,3% r/r - GUS
Obroty w handlu detalicznym, niewyrównane sezonowo, w kwietniu wzrosły o 4,3% r/r, po wzroście o 8,0% w
marcu - podał GUS. (PAP)

Sektor budowlany

W końcu IV w budowie było 771,7 tys. mieszkań, o 4,1% więcej r/r - GUS
W końcu kwietnia w budowie było 771,7 tys. mieszkań, o 4,1% więcej niż przed rokiem - podał GUS. (PAP)

AC

AC wypłaci 2,5 PLN dywidendy na akcję z zysku za '17
Walne zgromadzenie AC podjęło uchwałę w sprawie wypłaty przez spółkę 2,5 PLN dywidendy na akcję z zysku
za 2017 rok. Do akcjonariuszy trafi łączne 24,5 mln PLN. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 18
czerwca, a jej wypłata odbędzie się 29 czerwca.
We wrześniu 2017 roku spółka wypłaciła za 2016 rok 2,7 PLN dywidendy na akcję. Na dywidendę trafiło
łącznie 26,2 mln PLN. (PAP)

AC

Akcjonariusze AC przyjęli program motywacyjny na lata 2018-2019
Akcjonariusze AC przyjęli podczas piątkowego walnego zgromadzenia program motywacyjny dla kluczowych
pracowników spółki na lata 2018-2019. W ramach programu uprawnione osoby będą mogły objąć łącznie do
196 tys. akcji. Warunkiem objęcia akcji będzie m.in. wypracowanie przez spółkę 50,6 mln PLN EBITDA w 2018
roku i 55,6 mln PLN EBITDA w 2019 r. W każdym z lat programu kadra spółki będzie mogła objąć po 98 tys.
warrantów, uprawniających do akcji nowej emisji. Cena emisyjna akcji ma wynieść 11 PLN.
W odniesieniu do 84 tys. warrantów, które będą przeznaczone dla osób związanych stosunkiem umownym ze
spółką, obowiązywać ma warunek osiągnięcia przez spółkę odpowiednio 50,6 mln PLN i 55,6 mln PLN EBITDA
w 2018 i 2019 roku.
Z kolei przyznanie 14 tys. warrantów rocznie, przeznaczone dla osób, które wiąże stosunek pracy ze spółką
podporządkowaną AC, ma być uzależnione od osiągnięcia zysku EBITDA ustalonego przez radę nadzorczą AC.
Rada ma podjąć uchwałę w tej sprawie nie później niż 30 czerwca roku, którego dotyczy określona transza
programu motywacyjnego. (PAP)

ATM

ATM Grupa wypłaci 0,22 PLN dywidendy na akcję
Akcjonariusze ATM Grupa zdecydowali o wypłacie 0,22 PLN dywidendy na akcję. Łącznie do akcjonariuszy trafi
18,55 mln PLN dywidendy. Dniem dywidendy będzie 7 czerwca, a jej wypłata nastąpi 15 czerwca. W 2017 roku
spółka również wypłaciła 0,22 PLN na akcję. (PAP)

BOŚ Bank

KNF zaakceptowała program postępowania naprawczego BOŚ Banku
Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała program postępowania naprawczego Banku Ochrony
Środowiska z uwzględnieniem uwag i informacji Komisji. Bank podał, że okres realizacji działań
restrukturyzacyjnych realizowanych przez bank w ramach programu zostaje określony na lata 2018 - 2021.
(PAP)

Dębica

Altus TFI chce, by Dębica wypłaciła 8,66 PLN dywidendy na akcję za '17
Altus TFI zgłosił projekt uchwały na walne zgromadzenie Dębicy, w którym proponuje, by spółka wypłaciła 8,66
PLN dywidendy na akcję. Zarząd spółki rekomendował wcześniej wypłatę 6,50 PLN dywidendy na akcję z zysku
za 2017 r. Projekt uchwały zgłoszony przez Altus TFI zakłada przeznaczenie na dywidendę 119,53 mln PLN ze
119,57 mln PLN zysku wypracowanego przez spółkę w 2017 roku. Z kolei zgodnie z propozycją zarządu spółki
na dywidendę trafić miałoby 89,7 mln PLN. Altus TFI proponuje, by dniem ustalenia prawda do dywidendy był
14 września, a dniem jej wypłaty 14 grudnia.
W 2017 roku Dębica wypłaciła z zysku za 2016 r. 32,4 mln PLN dywidendy, czyli 2,35 PLN na akcję. (PAP)

i2 Development

KNF zatwierdziła prospekt i2 Development dot. programu emisji obligacji
KNF zatwierdziła prospekt i2 Development, sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji, emitowanych w
ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100 mln PLN. Obligacje będą oferowane w
trybie oferty publicznej i będą niezabezpieczone.
Spółka podawała wcześniej, że obligacje będą emitowane w jednej lub większej liczbie serii w okresie nie
dłuższym niż 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez KNF prospektu emisyjnego. (PAP)
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Idea Bank

Idea Bank uzna wszystkie "zasadne" reklamacje klientów ws. obligacji GetBack - Czarnecki
Idea Bank uzna wszystkie "zasadne" reklamacje swoich klientów dotyczące ich inwestycji w obligacje GetBack,
dokonywane za pośrednictwem banku - poinformował główny akcjonariusz Idea Banku, Leszek Czarnecki.
Dodał, że Idea Bank był jednym z dużych dystrybutorów obligacji GetBacku, ale nie ujawnił, jakiej wartości
obligacje zostały sprzedane za pośrednictwem sieci banku.
Leszek Czarnecki jest właścicielem 461 mln akcji Idea Banku, dających 78,4% głosów na walnym zgromadzeniu
banku. (PAP)

Orzeł Biały

Rada nadzorcza spółki Orzeł Biały rekomenduje wypłatę 18,6 mln PLN dywidendy
Rada nadzorcza Orła Białego uważa, że spółka powinna wypłacić 18,6 mln PLN dywidendy z zysku za 2017
rok. Wcześniej zarząd spółki rekomendował, by ubiegłoroczny zysk przeznaczono na pokrycia strat z lat
ubiegłych oraz kapitał zapasowy. W ocenie rady, dywidenda w wysokości 18,6 mln PLN może zostać pokryta z
zysku netto spółki za rok 2017 w kwocie 16,1 mln PLN oraz z kapitału zapasowego w kwocie 2,6 mln PLN.
Zarząd spółki, w swojej rekomendacji zawartej w raporcie rocznym za 2017 rok, proponował by zysk netto Orła
Białego za 2017 rok w wysokości 16,1 mln PLN przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 3,3
mln PLN, a pozostałą kwotę 12,7 mln PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy. (PAP)

Quantum Software

Quantum Software chce wypłacić 2,22 PLN dywidendy na akcję
Quantum Software chce wypłacić w formie dywidendy łącznie 2,92 mln PLN, co daje 2,22 PLN dywidendy na
akcję - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 22 czerwca. Proponowany dzień
dywidendy to 16 sierpnia, a termin wypłaty to 30 sierpnia 2018 r. Z zysku za 2016 r. Quantum Software
wypłacił 1,46 PLN dywidendy na akcję. (PAP)

Quercus TFI

Quercus TFI może stracić na obligacjach GetBack 20 mln PLN brutto - Buczek
Quercus TFI w wariancie negatywnym może stracić na obligacjach GetBacku 20 mln PLN brutto, czyli 16 mln
PLN netto - ocenia prezes i główny akcjonariusz Quercusa Sebastian Buczek. Liczy, że GetBack można jeszcze
uratować, ale jest to coraz trudniejsze. Jego zdaniem warunkami niezbędnymi do ratowania GetBacku jest
szybkie zatwierdzenie postępowania układowego, zredukowanie zadłużenia, sprzedaż zbędnych aktywów,
pozyskanie inwestora branżowego, a także wycofanie się przez GetBack z części "niestandardowych" umów,
które spółka zawarła w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Fundusze zarządzane przez Quercus TFI miały na początku 2018 roku w swoich portfelach obligacje GetBacku
o wartości nominalnej 80 mln PLN. W kwietniu zarząd Quercusa zdecydował o wykupieniu tych obligacji po
wartości nominalnej wraz z odsetkami i przeniesieniu ich do nowego funduszu R1 FIZ. Środki na tę operację po
połowie wyłożył Quercus TFI oraz sam Sebastian Buczek.
Quercus TFI odczuwa też inny skutek kłopotów z papierami GetBacku. W kwietniu z jego funduszy odpływy
netto sięgnęły bowiem 360 mln PLN. (PAP)

Śnieżka

Śnieżka wypłaci 2,2 PLN dywidendy na akcję za '17
Akcjonariusze Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka zdecydowali, że spółka wypłaci 2,2 PLN dywidendy na akcję z
zysku netto za 2017 rok. Wcześniej zarząd spółki rekomendował wypłatę 2 PLN dywidendy na akcję. Łącznie na
dywidendę przeznaczone zostanie 27,8 mln PLN.
Dniem, w którym zostanie ustalone prawo do dywidendy, będzie 12 czerwca. Wypłata dywidendy nastąpi 26
czerwca. Z zysku netto za 2016 rok Śnieżka wypłaciła 3,20 PLN dywidendy na akcję, a za 2015 rok dywidenda
na akcję sięgnęła 3,15 PLN. (PAP)
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Kalendarz:

28 maja
28 maja
28 maja
28 maja
28 maja
28 maja
29 maja
29 maja
29 maja
29 maja
29 maja
29 maja
29 maja
29 maja
29 maja
30 maja
30 maja
31 maja
31 maja

Spółka

Wydarzenie

Asseco Poland
Apator
Enea
BZ WBK
Wielton
Erste Bank
ABC data
Ciech
Echo
Immofinanz
JSW
BZ WBK
BZ WBK
Wielton
Erste Bank
Amica
Polnord
Giełda w Warszawie
Giełda w Wiedniu

Raport kwartalny
ZWZ
NWZ
Ostatni dzień z prawem do dywidendy
Ostatni dzień z prawem do dywidendy
Ostatni dzień z prawem do dywidendy
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
ZWZ
NWZ
Ex-div
Ex-div
Ex-div
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Dzień bez sesji
Dzień bez sesji

6

Document downloaded by POKI_DM@PKOBP.PL

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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