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Komentarz dnia:

Indeksy GPW

WIG otw.
Komisja Europejska ogłosiła, że potrzebuje więcej czasu na wydanie decyzji dotyczącej przejęcia
WIG zam.
Lotosu przez PKN Orlen. Ustalony termin na wydanie decyzji to 13 grudnia 2019. Naszym
obrót (mln PLN)
zdaniem możliwa jest zgoda KE ale pod pewnymi warunkami. Po połączeniu w obecnym
WIG 20 otw.
kształcie na rynku hurtowej sprzedaży paliw w kraju praktycznie byłby monopol (tylko Lotos i WIG 20 zam.
PKN posiadają rafinerie w Polsce), a w odniesieniu do sprzedaży detalicznej nowa sieć będzie FW20 otw.
cztery razy większa niż kolejny konkurent, co oznacza brak silnej konkurencji. Naszym zdaniem FW20 zam.
informacja na tym etapie jest neutralna dla obu spółek. (DM PKO BP)
mWIG40 otw.
mWIG40 zam.

WIG30:
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Pekao - Bank Pekao chce otworzyć 500 tys. kont osobistych w ‘19
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ATM Grupa pokonała krótkoterminowy opór na poziomie ostatniego, lokalnego maksimum,
Forte
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WIG30:
Pekao

Bank Pekao chce otworzyć 500 tys. kont osobistych w ‘19
Prezes Banku Pekao Michał Krupiński poinformował, że bank planuje w 2019 roku otworzyć 500 tys. nowych
kont osobistych.
W pierwszym półroczu 2019 roku Bank Pekao otworzył 208 tys. nowych kont dla klientów indywidualnych,
czyli 19% więcej niż w pierwszej połowie 2018 roku.
W czerwcu prezes informował, że po 2018 roku, kiedy bank otworzył ok. 400 tys. kont, w 2019 roku Pekao
otworzy ich więcej, a w 2020 roku akwizycja miała być jeszcze większa i wynieść 500 tys. (PAP)

Pekao

Koszty ryzyka Pekao w ’19 40-45 pb, bank podtrzymuje cel 3 mld PLN zysku w ’20
Bank Pekao planuje, że w 2019 roku koszty ryzyka banku będą na poziomie 40-45 pb. Bank podtrzymuje cel
osiągnięcia 3 mld PLN zysku w 2020 roku.
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w okresie drugiego kwartału 2019 roku 177,2 mln PLN, a
rynek oczekiwał tymczasem o 19% niższych odpisów na poziomie 149,1 mln PLN. Rezerwy wzrosły 43% rdr i
62% kdk.
Koszty ryzyka w I połowie 2019 roku wyniosły 38 pb, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 35 pb. W
samym II kwartale wyniosły one 47 pb. (PAP)

Pekao

Pekao podtrzymuje, że zysk netto banku w '19 będzie wyższy rdr
Pekao podtrzymuje, że zysk netto, jaki osiągnie w 2019 roku będzie wyższy niż osiągnięty w 2018 roku, a cel 3
mld PLN zysku w 2020 roku wspierany będzie przez spodziewane efekty działań transformacyjnych.
Wiceprezes banku Tomasz Kubiak poinformował, że koszty ryzyka banku w 2020 roku powinny być poniżej 50
pb.
Po I połowie 2019 roku zysk netto grupy Pekao wynosi 824,4 mln PLN, podczas gdy rok wcześniej był na
poziomie 932,1 mln PLN.
Prezes Michał Krupiński podtrzymał, że bank nie rozważa żadnych akwizycji. Pytany o spodziewane orzeczenia
TSUE powiedział, że ma nadzieję, że będzie one wyważone i nie wywoła perturbacji w sektorze. (PAP)

PGNiG

Drugi transport LNG z USA w ramach długoterminowego kontraktu w 2020 r.
Drugi transport amerykańskiego LNG, w ramach długoterminowego kontraktu, trafi w przyszłym roku do
gazoportu w Świnoujściu. Dodał, że w międzyczasie będę trafiały do Polski kolejne dostawy w ramach tzw.
okazyjnych kontraktów jednorazowych.
Woźniak zaznaczył, że zanim dotrze drugi transport z USA, to w międzyczasie będę trafiały do Polski kolejne
dostawy LNG w ramach tzw. kontraktów jednorazowych.
Przypomniał też, że kolejne ładunki LNG w ramach długoterminowego kontraktu z USA, będą narastały w ciągu
następnych trzech lat. Wiceprezes PGNiG zaznaczył, że obecnie będzie to kilka statków, po czym w roku 2023,
kiedy wszystkie cztery umowy na dostawy gazu ze Stanów Zjednoczonych ruszą w pełnym wymiarze, wtedy
będzie to kilkadziesiąt statków rocznie. (PAP)

PKN Orlen, Lotos

KE wszczyna szczegółowe postępowanie w sprawie przejęcia Lotosu przez PKN Orlen
Komisja Europejska wszczyna szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie planowanego przejęcia
Lotosu przez PKN Orlen. Komisja ma obecnie 90 dni roboczych na podjęcie decyzji. Wszczęcie szczegółowego
dochodzenia nie przesądza o jego wyniku.
Jak podano, na obecnym etapie Komisja obawia się, że proponowana transakcja doprowadziłaby do
ograniczenia konkurencji na kilku rynkach, na których podmiot powstały w wyniku połączenia prowadziłby
działalność. W szczególności Komisja obawia się, że proponowana transakcja może prowadzić do wyższych
cen i mniejszego wyboru dla klientów biznesowych i konsumentów końcowych kilku produktów, zwłaszcza na
stacjach paliw i na lotniskach.
Komisja przeprowadzi teraz szczegółowe postępowanie wyjaśniające dotyczące skutków transakcji, aby ustalić,
czy potwierdzą się wstępnie stwierdzone problemy w zakresie konkurencji.
Zgodnie ze wstępnymi wnioskami z analizy Komisji, jeśli chodzi o hurtową sprzedaż paliw, proponowana
transakcja doprowadziłaby do powstania monopolu na poziomie poza rafineriami, ponieważ doszłoby do
połączenia jedynych dwóch przedsiębiorstw posiadających w tym kraju rafinerie.
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Jeśli chodzi o dostawy detaliczne paliw silnikowych, proponowana transakcja miałaby - w ocenie Komisji doprowadzić do usunięcia bardzo silnego konkurenta PKN Orlen, który już teraz jest największym podmiotem
na tym rynku w Polsce.
W ocenie Komisji, jeżeli chodzi o produkty uboczne, transakcja doprowadziłaby do usunięcia bardzo silnego
zintegrowanego konkurenta i wzmocniła pozycję PKN Orlen w zakresie dostaw bitumu w Polsce, Czechach, na
Litwie, Słowacji, Łotwie i w Estonii, a także w zakresie dostaw smarów w Polsce.
Jak podano, Komisja obawia się też, że podmiot powstały w wyniku połączenia miałby możliwość i motywację
do zaprzestania zaopatrywania swoich konkurentów działających na rynku niższego szczebla, a tym samym do
wyłączenia ich z rynków. (PAP)
PKN Orlen, Lotos

Orlen liczy, że dalsze rozmowy z KE ws. przejęcia Lotosu pozwolą na wypracowanie optymalnych rozwiązań
na rynku
PKN Orlen liczy, że dalsze rozmowy z Komisją Europejską w sprawie przejęcia Grupy Lotos pozwolą na
wypracowanie optymalnych rozwiązań na rynku w kontekście jego konkurencyjności. Komisja ma podjąć
decyzję w sprawie przejęcia do 13 grudnia.
Prezes Orlenu Daniel Obajtek stwierdził, że połączenie obu spółek jest skomplikowanym procesem, dlatego
stanowisko Komisji nie jest zaskoczeniem. Dodał on, że ważne jest teraz, aby udało się wypracować takie
warunki które będą akceptowalne dla wszystkich stron. Prezes liczy, że dzięki merytorycznej i konstruktywnej
współpracy stron uda się sfinalizować prace jeszcze w tym roku. Podkreślił też, że spółka idzie zgodnie z
procedurami Komisji Europejskiej, tak aby znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. (PAP)

Pozostałe informacje:
Sektor finansowy

Efektywność inwestycji PPK może wypychać oszczędzających z systemu
KNF w raporcie poświęconym działalności PPE ocenia, że efektywność inwestycji PPK może wypychać
oszczędzających z powstającego właśnie systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych
Od 1 lipca pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób wchodzą do systemu Pracowniczych Planów
Kapitałowych. Co kolejne pół roku system PPK będzie wprowadzany w coraz mniejszych przedsiębiorstwach.
KNF wskazuje na olbrzymie przywiązanie Polaków do oszczędzania na lokatach bankowych, co wynika z
nieakceptowania choćby krótkoterminowych strat kapitału. Dotychczasowe doświadczenia związane z OFE nie
wskazują na to, aby Polacy mieli masowo zaufać kolejnym instytucjom, za pośrednictwem których będą
inwestowane ich oszczędności.
KNF pisze, że za dobre rozwiązanie należy uznać ustawowe ograniczenie kosztów, jakie mogą być ponoszone
przez uczestników tak PPE, jak i PPK, bowiem koszty, tak jak i inwestycje mają bezpośredni wpływ na osiąganą
przez zarządzających stopę zwrotu.
KNF wskazuje, że kluczowe będzie edukowanie i budowanie świadomości społecznej dotyczącej zarówno
kwestii gromadzenia oszczędności, jak również przybliżanie reguł działania rynków finansowych i produktów
inwestycyjnych. (PAP)

Sektor rolny

Straty suszowe szacowane w coraz większej liczbie gmin
W ostatnim tygodniu o ok. 300 wzrosła liczba gmin, w których szacowane są straty spowodowane suszą.
Obecnie specjalne komisje powoływane przez wojewodów oceniają straty w 1.403 gminach.
Dodano, że na polach pracuje już 1.433 takich komisji. Najwięcej, komisji powołano w województwach:
wielkopolskim - 226, mazowieckim 182, łódzkim - 177, podlaskim – 159, lubelskim – 118, zachodniopomorskim
– 108, kujawsko-pomorskim – 108 i dolnośląskim – 106.
Według resortu rolnictwa, suszą jest dotkniętych ponad 2 mln hektarów. Całkowita wielkość strat będzie znana
po zakończeniu prac wszystkich komisji.
Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) poinformował w ostatnim swoim raporcie obejmującym
okres od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r., że susza dotknęła wszystkie województwa, niedobór wody występuje w
coraz większej liczbie gmin. Susza objęła wszystkie monitorowane uprawy; największy deficyt wody był w woj.
lubuskim i wielkopolskim. (PAP)
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11 bit studios

Data premiery gry "Children of Morta" na PC ustalona na 3 września
Data premiery gry "Children of Morta" w wersji na komputery PC została ustalona na 3 września, a 15
października gra zadebiutuje na konsolach Xbox One, PS4 i Nintendo Switch. Producentem "Children of Morta"
jest amerykańskie studio Dead Mage, a 11 bit studios świadczy usługi wydawnicze.
Spółka wierzy, że uda się im osiągnąć wynik zbliżony do wydanej w 2018 roku gry "Moonlighter" stworzonej
przez studio Digital Sun. Gra ta trafiła do ponad 1 mln graczy, co w znaczący sposób przełożyło się na wyniki
spółki w ostatnich kwartałach.
Dodano, że podstawą optymistycznych oczekiwań związanych z premierą "Children of Morta" jest m.in. wysoka
tzw. wishlista gry na platformie dystrybucji Steam, czyli liczba osób zainteresowanych zakupem tytułu.
W komunikacie dodano, że jeszcze w tym roku na rynek mogą trafić pierwsze informacje związane z kolejnym
tytułem, dla którego 11 bit studios będzie świadczyło usługi wydawnicze. (PAP)

Action

Action złożył w sądzie propozycje układowe
Action złożył w Sądzie Rejonowym w Warszawie propozycje układowe, które zostały uzgodnione z częścią
wierzycieli oraz będą przedmiotem głosowania nad układem.
W maju zarząd spółki przedstawił nowe propozycje układowe, opierając się na uzgodnieniach z częścią
wierzycieli. Pod koniec lipca Action ustalił z częścią wierzycieli treść porozumienia, na podstawie którego
uzgodniona została treść propozycji układowych, mających być przedmiotem głosowania nad układem.
Jak wówczas podano, zarząd Action liczy, że cały proces będzie trwał nie dłużej niż do końca bieżącego roku.
Propozycje uwzględniają spłatę głównej grupy wierzycieli w 61% kwoty głównej oraz umorzenie odsetek, z
zastrzeżeniem, że wierzyciele ci uzyskają od Action co najmniej 50 tys. PLN. Spłata wierzytelności miałaby
nastąpić w formie 29 kwartalnych rat.
Wierzyciele finansowi mieliby zostać spłaceni w 57,5% wierzytelności głównej, przy czym 40,35% kwoty
należności głównej ma zostać spłacone pieniężnie, 9,65% poprzez konwersję długów na nowe akcje Action, a
7,5% kwoty należności pieniężnie w drodze dodatkowej raty układowej.
Według propozycji, drobni wierzyciele oraz wierzyciele, wobec których spółka posiada zobowiązania, o których
mowa w art. 160 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego, mają otrzymać spłatę wierzytelności w całości w
ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego następującym po kwartale, w którym uprawomocni się
postanowienie o zatwierdzeniu układu w Postępowaniu Sanacyjnym.
Propozycje zakładają ponadto spłatę wierzycieli dywidendowych w 45,26%. Wierzytelności te mają być przez
spółkę uregulowane po spłacie innych grup. Chodzi o niewypłaconą dotąd dywidendę spółki za rok 2015 walne zgromadzenie Action uchwaliło w czerwcu 2016 roku wypłatę 1 PLN dywidendy na akcję.
We wrześniu 2018 roku zarząd Action złożył w sądzie propozycje układowe, które zakładały m.in. spłatę w 20
ratach kwartalnych wierzytelności wobec głównej grupy wierzycieli w 48,6%, a wobec wierzycieli finansowych
w 37,9%.
W październiku 2018 r. wierzyciele Action złożyli w Sądzie Rejonowym w Warszawie własne propozycje
układowe. Zarząd spółki przedstawione propozycje uznaje za niewykonalne. Wierzyciele w swoich propozycjach
zakładali m.in. spłatę głównej grupy wierzycieli w 63%, a wierzycieli finansowych w 54%. (PAP)

Asbis

Wyniki Asbisu w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP
2Q2019

wyniki

kons.

różnica

r/r

q/q

YTD 2019

rdr

Przychody
EBITDA
EBIT
zysk netto j.d.

370,9
5,8
5,3
0,9

354,7
4
3,3
0,8

0,046
0,448
0,597
0,213

-0,199
0,324
0,389
-0,237

-0,111
0,082
0,146
-0,453

788,2
11,3
9,9
2,6

-0,184
0,084
0,081
-0,11

marża EBITDA
marża EBIT
marża netto

0,016
0,014
0,003

0,011
0,009
0,002

0,44
0,49
0,03

0,62
0,6
-0,01

0,28
0,32
-0,16

0,0143
0,0125
0,0033

0,35
0,31
0,03

(PAP Biznes)
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Elektrobudowa

Elektrobudowa rozpoczyna negocjacje ze spółką Zarmen dotyczące dokapitalizowania
Elektrobudowa rozpoczyna negocjacje ze spółką Zarmen dotyczące dokapitalizowania. Spółka planuje także
prowadzić rozmowy z innymi potencjalnymi inwestorami.
Spółka podała, że w odpowiedzi na otrzymaną w środę ofertę objęcia akcji w ramach podwyższenia kapitału
zakładowego o nową emisję akcji rozpocznie negocjacje z Zarmen dotyczące potencjalnej transakcji
dokapitalizowania, w tym jej parametrów cenowych, struktury transakcji oraz warunków współpracy
operacyjnej z inwestorem.
Na początku sierpnia Elektrobudowa informowała o planach zwołania WZ, które miałoby zdecydować o
podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji w przedziale 32-66% udziału w
podwyższonym o emisję kapitale. Emisja miałaby być skierowana do inwestorów branżowych lub finansowych
(w tym dotychczasowych akcjonariuszy). (PAP)

Inter Cars

Grupa Inter Cars miała w lipcu 764,8 mln PLN przychodów, więcej rdr o 14,4%
Skonsolidowane przychody grupy Inter Cars w lipcu 2019 roku wyniosły 764,8 mln PLN, co oznacza wzrost rdr
o 14,4%. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 4,94 mld PLN przychodów, o 12,6% więcej niż rok
wcześniej.
Sprzedaż Inter Cars wyniosła w lipcu 555 mln PLN (wzrost rdr o 7,9%), z czego sprzedaż w Polsce to 391,9 mln
PLN (wzrost rdr o 10,9%).
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą w lipcu wyniosła 333,4 mln PLN (więcej rdr o 18,2%).
Narastająco od początku roku sprzedaż Inter Cars wyniosła 3,67 mld PLN (wzrost rdr o 8,7%), z czego sprzedaż
w Polsce to 2,59 mld PLN (wzrost rdr o 9,8%).
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą po siedmiu miesiącach 2019 roku wyniosła 2,05 mld PLN (więcej
rdr o 16,3%). (PAP)

Kęty

Zysk netto Grupy Kęty w II kw. wyniósł 75,6 mln PLN, wobec szacowanych wcześniej ok. 77 mln PLN
Zysk netto Grupy Kęty w drugim kwartale 2019 roku wyniósł 75,6 mln PLN wobec szacowanych wcześniej ok.
77 mln PLN. Przychody grupy w tym okresie wyniosły 831,8 mln PLN, zysk operacyjny wyniósł 101,3 mln PLN,
a EBITDA 135,5 mln PLN.
Na koniec czerwca grupa szacowała, że zysk netto w drugim kwartale 2019 roku wyniesie ok. 77 mln PLN,
przychody wyniosą ok. 820 mln PLN, zysk operacyjny ok. 102 mln PLN, a EBITDA wyniesie ok. 135 mln PLN.
W analogicznym okresie 2018 roku grupa miała 748,8 mln PLN przychodów, 94,5 mln PLN EBIT, 71,7 mln PLN
zysku netto oraz 126,5 mln PLN EBITDA.
Sprzedaż segmentu opakowań giętkich (na zewnątrz grupy) wyniosła w minionym kwartale 192,8 mln PLN
wobec 170 mln PLN rok wcześniej. Przychody segmentu wyrobów wyciskanych (na zewnątrz grupy) wyniosły
w tym czasie 263,2 mln PLN (255,1 mln PLN rok wcześniej), a segmentu systemów aluminiowych (na zewnątrz
grupy) 375,8 mln PLN (323,6 mln PLN rok wcześniej).
Zysk netto segmentu opakowań giętkich wzrósł do 23 mln PLN z 14 mln PLN, a segmentu systemów
aluminiowych do 39,7 mln PLN z 37 mln PLN. Zysk netto segmentu wyrobów wyciskanych spadł z kolei rdr do
18,7 mln PLN z 27 mln PLN.
Zadłużenie netto grupy na koniec czerwca wyniosło 1.337 mln PLN wobec 1.104 mln PLN na koniec marca
2019 roku.
Grupa miała na koniec czerwca 201,6 mln PLN środków pieniężnych wobec 158,5 mln PLN na koniec marca.
(PAP)

LC Corp

Cel sprzedaży przez LC Corp ok. 2 tys. lokali w '19 raczej nieosiągalny
Cel sprzedaży w 2019 roku około 2 tys. lokali przez LC Corp jest już raczej nieosiągalny. Powodem są
przedłużające się procedury administracyjne i przesunięcia terminów wprowadzenia inwestycji do sprzedaży.
Jak ocenił prezes Dariusz Niedośpiał, zainteresowanie klientów rynkiem mieszkaniowym wciąż jest bardzo duże.
Grupa LC Corp sprzedała w pierwszym półroczu 618 lokali wobec 990 lokali przed rokiem. Prezes Dariusz
Niedośpiał poinformował, że spadek sprzedaży wynika z przesunięć związanych z wprowadzeniem nowej oferty
mieszkań do sprzedaży. W drugiej połowie roku spółka ma zamiar wprowadzić na rynek 17 projektów, w
ramach których powstanie ponad 2,3 tys. mieszkań
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LC Corp informował w opublikowanym w kwietniu sprawozdaniu finansowym, że zakłada sprzedaż około 2 tys.
lokali w całym 2019 roku.
Grupa raportuje jako sprzedaż wyłącznie zawarte umowy deweloperskie oraz te umowy rezerwacyjne, w
których umówiono termin zawarcia umowy. Spółka nie raportuje jako sprzedaży innych umów rezerwacyjnych.
W takim rozumieniu spełnienie celu 2 tys. umów, ze względu na przedłużanie procedur administracyjnych i
przesunięcia w terminie wprowadzenia inwestycji do sprzedaży, jest już raczej nieosiągalne. Spowoduje to
wyłącznie przesunięcie oferty na kolejny okres.
Prezes ocenia, że zainteresowanie klientów rynkiem mieszkaniowym wciąż jest bardzo duże. Wskazał, że
obecnie największym zagrożeniem dla popytu są rosnące ceny mieszkań i ograniczona podaż. Dodał, że na
rynku wciąż występuje duża presja wzrostu kosztów wykonawstwa i cen działek, choć w mniejszym wymiarze
niż w poprzednich latach. (PAP)
LiveChat Software

LiveChat Software wypłaci łącznie 1,95 PLN dywidendy na akcję z zysku za 18/19
Walne zgromadzenie LiveChat Software zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za rok obrotowy
2018/2019 w łącznej kwocie 50,21 mln PLN, czyli 1,95 PLN na akcję. Uwzględniając wypłacone w styczniu i
sierpniu zaliczki, do wypłaty pozostała kwota 22,4 mln PLN, czyli 0,87 PLN na akcję.
Dzień dywidendy ustalono na 14 sierpnia, a jej wypłata ma nastąpić 21 sierpnia.
Pozostała część jednostkowego zysku spółki, w kwocie 6,77 mln PLN, trafi na kapitał zapasowy.
Z zysku za rok obrotowy 2017/2018 LiveChat wypłacił 1,77 PLN dywidendy na akcję. Łącznie na ten cel trafiło
wówczas ok. 45,58 mln PLN. (PAP)

PlayWay

Play2Chill z grupy PlayWay liczy na debiut na NC w marcu ‘20
Producent gier Play2Chill z grupy PlayWay liczy na debiut na rynku NewConnect w marcu 2020 roku.
Spółka planuje wydanie w czwartym kwartale tego roku gry „Counter Terrorist Agency”. Jak podał prezes,
obecnie na portalu Steam lista osób oczekujących na zakup gry (wishlist) wynosi ok. 20 tys. Budżet
produkcyjny gry ma zamknąć się kwotą 550 tys. PLN.
W czwartym kwartale 2020 roku do sprzedaży ma trafić wyprodukowana i wydana przez spółkę gra „Motor
Mechanic”. Budżet gry ma wynieść 1 mln PLN, a obecnie na jej zakup oczekuje (wishlist) ok. 10 tys. osób.
Jak poinformował w środę Róziecki, notowany na GPW PlayWay jest właścicielem ok. 52% udziałów Play2Chill.
W czerwcu PlayWay informował, że kupił 61% udziałów spółki za 211 tys. PLN. (PAP)

Synektik

Oferty Synektika o wartości 11,1 mln PLN najkorzystniejsze w trzech przetargach PCZ w Otwocku
Oferty Synektika o łącznej wartości 11,1 mln PLN netto okazały się najkorzystniejsze w trzech postępowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku.
Pierwsze postępowanie dotyczy modernizacji i doposażenia poradni onkologicznej i kardiologicznej oraz
przychodni rejonowej w zakresie POZ (4,6 mln PLN netto).
Drugie postępowanie obejmuje modernizację i doposażenie poradni chirurgicznej, dermatologicznej,
endokrynologicznej oraz przychodni rejonowej z zapleczem laboratoryjnym i RTG w zakresie POZ (2,5 mln PLN
netto).
Trzecia oferta została z kolei złożona w postępowaniu dotyczącym modernizacji i doposażenia poradni
neurologicznej, urologicznej, ginekologiczno-położniczej z mammografią, laryngologicznej dla dorosłych,
laryngologicznej dla dzieci, okulistycznej oraz poradni leczenia zeza (4 mln PLN netto).
Maksymalny termin realizacji zamówień to 31 maja 2020 roku. (PAP)

Torpol

Torpol ma umowę z PKP PLK o wartości ok. 406,8 mln PLN brutto
Torpol podpisał z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę na prace projektowe i budowlane na stacji Łódź Kaliska.
Wynagrodzenie w ramach umowy wynosi ok. 406,8 mln PLN brutto. Wartość umowy netto to 330,7 mln PLN.
Termin realizacji inwestycji wynosi 38 miesięcy. (PAP)
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Kalendarz:

8 sierpnia
8 sierpnia
8 sierpnia
9 sierpnia
9 sierpnia
9 sierpnia

Spółka

Wydarzenie

Asbis
Asseco SEE
Raiffeisen
Forte
OTP
Trakcja

Raport
Raport
Raport
NWZ
Raport
NWZ

kwartalny
kwartalny
kwartalny
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

(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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