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PKN Orlen - Sprzedaż asfaltu przez PKN Orlen wzrosła o 3% do blisko 1,5 mln ton w '18
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S. energetyczny - KE informuje o możliwych wyjątkach w dyrektywie dotyczącej Nord Stream 2
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S. finansowy - Publikacja projektu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w ciągu maks. 3 tyg.
S. finansowy – 21.02 KFP rozpatrzy sprawozdanie z prac podkomisji ds. projektów frankowych
Bank Handlowy - Zysk netto grupy B. Handlowego w IV kw. '18 wyniósł 152,2 mln PLN
Echo Investment - Echo Investment rozpoczyna rewitalizację pofabrycznego kompleksu w Łodzi
ING BSK - Wdrożenie MSSF 16 obniży łączny współczynnik kapitałowy ING BSK o ok. 10 pb
ING BSK - ING BSK oczekuje, że portfel kredytowy banku będzie rósł szybciej niż na rynku

Największe spadki

ING Bank Śląski - Pierwsza emisja listów zastawnych przez ING Bank Hipoteczny w '19

Kruk
Dino
Forte
LPP
Pfleiderer Group

Rainbow Tours - Spółka ma umowę z PFR TFI ws. finansowania rozwoju greckiej spółki zależnej

Wydarzenia dnia:

kurs

zmiana

149.70
95.15
24.00
7,800.00
28.75

-4.0%
-4.0%
-3.8%
-3.8%
-3.2%

kurs

obrót

31.82
20.48
11,400.00
45.36
102.10

123
70
66
65
63

14 lutego - Digi - Raport kwartalny
14 lutego - Handlowy - Raport kwartalny

Najwyższe obroty

14 lutego - Stock Spirits - WZA

Erste Group
Nornickel
OTP Bank
OMV
PKN Orlen

Nadchodzące wydarzenia:
15 lutego - Hrvatski Telekom - Raport kwartalny

15 lutego - ABC data - Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez MCI
Indeksy zagraniczne
Venture Projects

ING: kontynuacja wzrostów
225

220

215

210

205

200

195

190

185

180

BUX
RTS
PX50
DJIA
NASDAQ
S&P 500
DAX XETRA
FTSE
CAC 40
NIKKEI
HANG SENG

zmiana
40,221.2
1,190.8
1,058.1
25,543.3
7,420.4
2,753.0
11,167.2
7,190.8
5,074.3
21,144.5
28,497.6

-0.7%
-2.0%
0.1%
0.5%
0.1%
0.3%
0.4%
0.8%
0.4%
1.3%
1.2%

175

170

Waluty i surowce

zmiana

165

WIBOR 3m (%)

98.29

0.0%

EUR/PLN

4.335

0.0%

USD/PLN

3.840

0.2%

EUR/USD

1.129

-0.2%

miedź (USD/t)

6,120.0

0.3%

miedź (PLN/t)

23,502.6

0.5%

63.61

1.9%

160

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
15

22

29

5
12
February

19

26

5
12
March

19

26

3
9
April

16

23

30
May

14

21

28

4
June

11

18

25

2
9
July

16

23

30
6
13
Augus t

20

27

3
10
17
Septem ber

24

1
8
October

15

22

29

5
13 19
Novem ber

26

3
10
17
Decem ber

27
7
2019

14

21

28

4
11
February

18

25

4
March

ING kontynuuje wzrosty po przełamaniu długoterminowej linii trendu spadkowego pod
koniec ubiegłego roku i średnioterminowego oporu w ubiegłym tygodniu. Minimalny zasięg
ruchu należy szacować na 202,30 zł, ale kurs może sięgnąć 209,80 zł lub nawet okolic
216,00 zł.
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Najważniejsze informacje:
PGNiG

Zysk netto PGNiG spadł w IV kw. do 390 mln PLN, konsensus zakładał 920 mln PLN zysku
Skonsolidowany zysk netto PGNiG w czwartym kwartale 2018 roku spadł do 390 mln PLN z 460 mln PLN
przed rokiem.
Skonsolidowany wynik EBITDA w czwartym kwartale wyniósł 1,35 mld PLN wobec 1,32 mld PLN przed rokiem.
Analitycy spodziewali się wyniku EBITDA na poziomie 1,97 mld PLN. Wynik EBITDA zawiera 240 mln PLN
odpisu aktualizującego majątek trwały. EBITDA segmentu poszukiwanie i wydobycie wzrosła do 1,06 mld PLN
wobec 830 mln PLN przed rokiem. W całym 2018 roku EBITDA tego segmentu wyniosła 5,01 mld PLN wobec
3,87 mld PLN rok wcześniej.
EBITDA segmentu obrót i magazynowanie w czwartym kwartale była ujemna i wyniosła -330 mln PLN (wobec
-250 mln PLN przed rokiem). W całym zeszłym roku EBITDA tego segmentu sięgnęła -830 mln PLN wobec -440
mln PLN w 2017 roku. EBITDA segmentu dystrybucja spadła do 420 mln PLN z 530 mln PLN przed rokiem, a
narastająco wyniosła 2,39 mld PLN wobec 2,49 mld PLN w 2017 roku. Z kolei EBITDA segmentu wytwarzanie
wyniosła w czwartym kwartale 290 mln PLN wobec 240 mln PLN rok wcześniej, a w całym 2018 roku sięgnęła
790 mln PLN wobec 840 mln PLN rok wcześniej.
Wynik EBIT grupy wyniósł w trzech ostatnich miesiącach zeszłego roku 600 mln PLN wobec 650 mln PLN
przed rokiem oraz 1,29 mld PLN konsensusu. Przychody skonsolidowane PGNiG w czwartym kwartale
wyniosły 12,79 mld PLN i były zgodne z oczekiwaniami analityków.
Pełny raport z wynikami finansowymi za 2018 rok grupa PGNiG przedstawi 14 marca.
4Q2018
Przychody
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Pod koniec stycznia PGNiG podał, że Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez grupę PGNiG w
czwartym kwartale 2018 r. wyniósł 8,60 mld m sześc. wobec 8,02 mld m sześc. w analogicznym okresie
poprzedniego roku. PGNIG szacuje, że wydobycie gazu ziemnego w czwartym kwartale 2018 r. wyniosło 1,19
mld m sześc., tyle samo co rok wcześniej. Z kolei import gazu ziemnego wyniósł 2,95 mld m sześc. gazu, wobec
3,67 mld metrów sześciennych rok wcześniej. Import z kierunku wschodniego wyniósł 1,10 mld m sześc. wobec
2,54 mld m sześc. rok wcześniej.
W 2018 roku grupa sprzedała łącznie 29,06 mld m sześc. gazu wobec 26,79 mld m sześc. w 2017 roku. (PAP)
PKN Orlen

Sprzedaż asfaltu przez PKN Orlen wzrosła o 3% do blisko 1,5 mln ton w '18
Sprzedaż asfaltu przez PKN Orlen wzrosła o 3% do blisko 1,5 mln ton w 2018 roku. Wyprodukowane w grupie
asfalty zostały zastosowane w 44 krajach.
W 2019 roku spółka zamierza kontynuować politykę priorytetowego zaopatrzenia rynku krajowego, przy
utrzymaniu aktywności na rynkach zagranicznych. (PAP)

PKN Orlen

Zarzuty niegospodarności w wielkich rozmiarach dla b. prezesa i dyrektorów PKN Orlen
Zarzuty popełnienia przestępstw niegospodarności w wielkich rozmiarach na szkodę spółki PKN Orlen
przedstawiła Prokuratura Regionalna w Łodzi byłemu prezesowi koncernu Jackowi K. oraz dwóm jego b.
dyrektorom – Michałowi S. i Leszkowi K. Szkody koncernu miały wynieść ponad 3,4 mln PLN.
Przedstawione członkom byłego kierownictwa spółki zarzuty dotyczą wyrządzenia szkody majątkowej w mieniu
spółki PKN Orlen w związku z organizacją i nieprawidłowym rozliczeniem jednego z eventów organizowanych
na zlecenie koncernu paliwowego. Chodzi o rozliczenia za kwoty należne za bilety zorganizowanego na
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Stadionie Narodowym festiwalu motoryzacyjnego Verva Street Racing z 2014 roku. Wysokość szkody ujęta w
zarzutach przedstawionych podejrzanym przekracza 3,4 mln PLN.
Rzecznik prasowy łódzkiej prokuratury Krzysztof Bukowiecki poinformował, że wszyscy podejrzani usłyszeli
zarzuty niegospodarności w wielkich rozmiarach. Dodatkowo prokurator zarzucił b. prezesowi PKN Orlen
Jackowi K., że nie dopełnił ciążących na nim obowiązków, w tym nie podjął właściwych działań, nie wdrożył
odpowiednich rozwiązań formalnych i organizacyjnych, nie monitorował i nie kontrolował właściwego
rozliczania poszczególnych usług, w tym eventowo-sponsoringowych realizowanych przez firmy zewnętrzne.
Wszystkim grozi kara od roku do 10 lat więzienia. (PAP)
PKN Orlen

Będą wnioski o areszt dla b. prezesa PKN Orlen i dyrektorów
Prokuratura Regionalna w Łodzi wystąpi do sądu z wnioskami o tymczasowe aresztowanie byłego prezesa
PKN Orlen SA Jacka K. oraz dwóch byłych dyrektorów Michała S. i Leszka K., podejrzanych o wyrządzenie
spółce szkody w wysokości ponad 3,4 mln PLN. Mają one zostać rozpatrzone przez sąd w czwartek.
Rzecznik prasowy łódzkiej prokuratury Krzysztof Bukowiecki poinformował, że decyzja o skierowaniu wniosków
o tymczasowe aresztowanie wobec trzech zatrzymanych b. członków kierownictwa PKN Orlen SA zapadła po
złożeniu przez nich wyjaśnień podczas przesłuchań. (PAP)

Tauron

Tauron zakłada, że kształt regulacji ws. cen energii będzie neutralny dla kondycji grupy
Tauron zakłada, że kształt regulacji w sprawie cen energii będzie neutralny dla kondycji grupy.
Tauron podał, że wdraża zapisy ustawy z 28 grudnia 2018 roku dotyczącej cen energii. Wiceprezes spółki Kamil
Kamiński poinformował, że od początku roku trwają prace dedykowanego zespołu, którego zadaniem jest
opracowanie metod i harmonogramu wdrożenia ustawy z 28 grudnia 2018 roku dotyczącej cen energii.
Prowadzone są analizy wpływu ustawy na działalność Tauronu, z zastrzeżeniem, że ich ukończenie uzależnione
jest od terminu publikacji aktów wykonawczych. W tej chwili spółka zakłada, że kształt regulacji będzie
neutralny dla kondycji grupy Tauron.
Z początkiem tego roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych
ustaw, która zakłada ustabilizowanie cen sprzedaży energii dla odbiorców końcowych w 2019 r., przy
jednoczesnym zrekompensowaniu spółkom energetycznym strat z tego tytułu. Jak dotąd, resort energii nie
opublikował do tej ustawy rozporządzenia. Minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział ostatnio
nowelizację ustawy, która uwzględniłaby uwagi Komisji Europejskiej. (PAP)

Tauron

Priorytetem stabilność finansowa i dokończenie kluczowych inwestycji
W roku największej intensywności nakładów inwestycyjnych, Tauron koncentruje się na zachowaniu
stabilności finansowej. W ramach pracy nad budżetem, spółka rozważa ograniczenie części wydatków.
Wiceprezes Tauronu ds. finansowych Marek Wadowski zaznaczył, że na rok 2020 planowany jest już mniejszy
wysiłek inwestycyjny i większe przychody z ukończonych inwestycji. 2019 r. to ostatni rok wysokich nakładów
inwestycyjnych, związanych głównie z budową bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzono III oraz z kończeniem
elektrociepłowni gazowej w Stalowej Woli. Wadowski zwrócił uwagę, że w ostatnim roku budowy zadłużenie
jest najwyższe, a efektów finansowych jeszcze nie ma.
Wiceprezes Tauronu dodał, już dzisiaj widać, iż potencjalne tegoroczne wydatki powinny być obniżone o ok. 1,4
mld PLN w stosunku do oczekiwań zgłoszonych przez spółki należące do grupy kapitałowej Tauron.
Na rok 2020 planowany jest już mniejszy wysiłek inwestycyjny i większe przychody z ukończonych inwestycji.
Największym projektem Tauronu będzie modernizacja należących do TAURON Wytwarzanie bloków 200 MW za
ok. 700 mln PLN, aby dostosować je do konkluzji BAT (zaostrzone normy emisji), co jest konieczne by
uczestniczyć od 2021 r. w rynku mocy.
W późniejszych latach ważnym kierunkiem rozwoju będzie energetyka odnawialna. Tauron negocjuje zakup
farm wiatrowych o mocy ok. 200 MW, co w przypadku pozytywnego zakończenia tego procesu oznaczałoby
dwukrotne zwiększenie mocy wiatrowych grupy jeszcze w 2019 r..
Tauron przewiduje, że w 2019 r. koszt produkcji energii elektrycznej, nie tylko w spółce, ale i w całej polskiej
energetyce będzie wysoki z powodu cen węgla i uprawnień do emisji CO2. (PAP)

Sektor energetyczny

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w I wzrosła o 6,28% rdr
Produkcja energii elektrycznej w Polsce w styczniu wyniosła 15.693 GWh, co oznacza wzrost o 6,28% rdr. W
styczniu zużycie energii w Polsce wyniosło 15.876 GWh energii elektrycznej, tj. o 3,32% więcej rdr. (PAP)
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Sektor energetyczny

KE informuje o możliwych „wyjątkach” w dyrektywie dotyczącej Nord Stream 2
KE wyraziła zadowolenie z kompromisu zawartego z PE i krajami UE w sprawie nowelizacji dyrektywy gazowej
dotyczącej Nord Stream 2. W komunikacie informuje jednak o możliwych „wyjątkach” dla gazociągów od
stosowania przepisów w ramach „ścisłych procedur”.
Według źródeł PAP, kompromis w sprawie dyrektywy jest zbliżony do mandatu ustalonego przez ambasadorów
państw członkowskich w ostatni piątek. Wtedy to, po miesiącach impasu w pracach nad przepisami, dali oni
„zielone światło” do rozmów z europarlamentem i KE nad ostatecznym kształtem przepisów. Wprowadzili
jednak do projektu niemiecko-francuską poprawkę zawężającą stosowanie unijnego prawa do gazociągów na
morzach.
KE informuje jednak o możliwych zwolnieniach z przepisów dla gazociągów. KE poinformowała, że wyjątki
będą możliwe tylko w ramach ścisłych procedur, w których Komisja odgrywa decydującą rolę. Taki wyjątek w
ramach regulacji unijnych otrzymał wcześniej Nord Stream 1. Podobnego scenariusza w kwestii Nord Stream 2
obawiają się kraje przeciwne budowie drugiego rosyjsko-niemieckiego gazociągu.
Komisja wskazywała jednak - jak mówił europoseł - że w przypadku Nord Stream 2 kraj UE, do którego będzie
docierał gazociąg - Niemcy - będzie negocjował zastosowanie tej dyrektywy. Na te negocjacje ma mieć wpływ
Komisja Europejska. (PAP)

Sektor finansowy

Publikacja projektu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w ciągu maks. 3 tyg.
Marcin Obroniecki, zastępca dyrektora departamentu rozwoju rynku finansowego w Ministerstwie Finansów
poinformował, że Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego może zostać opublikowany już w ciągu
najbliższych kilku dni, maksymalnie dwóch lub trzech tygodni. (PAP)

Sektor finansowy

21 lutego KFP rozpatrzy sprawozdanie z prac podkomisji ds. projektów frankowych
W czwartek 21 lutego Komisja Finansów Publicznych rozpatrzy sprawozdanie z prac podkomisji ds. projektów
frankowych. Po koniec stycznia podkomisja ds. projektów frankowych przyjęła i skierowała do komisji
finansów prezydencki projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji. Podkomisja
zaakceptowała 23 poprawki do projektu, zaproponowane przez szefa podkomisji Tadeusza Cymańskiego (PiS).
Jedna z nich zakłada, że z tzw. Funduszu Konwersji zostaną wyłączone banki znajdujące się w postępowaniu
naprawczym.
W sierpniu 2017 roku prezydent złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy z 2015 roku o wsparciu
kredytobiorców, znajdujących się w trudnej sytuacji, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Zakłada on m.in.
dwukrotne podniesienie minimum dochodowego, umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie, w stosunku do
ustawy z 2015 roku. Zakłada też, że ze składek banków powstanie Fundusz Restrukturyzacyjny, który rocznie
może kosztować sektor do 3,2 mld PLN.
Według wcześniejszych informacji projekt ten jako jedyny otrzymał pozytywną opinię rządu. (PAP)

Bank Handlowy

Zysk netto grupy B. Handlowego w IV kw. '18 wyniósł 152,2 mln PLN, poniżej oczekiwań
Zysk netto grupy Banku Handlowego w czwartym kwartale 2018 roku spadł do 152,2 mln PLN ze 163,4 mln
PLN rok wcześniej. Zysk okazał się 6% poniżej oczekiwań rynku, analitycy prognozowali wynik na poziomie
162,1 mln PLN.
W 2018 roku grupa wypracowała zysk netto w wysokości 638,9 mln PLN, który był o 19% wyższy w stosunku
do zysku za 2017 rok.
Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 279,1 mln PLN i okazał się zgodny z oczekiwaniami
analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 282,8 mln PLN (w przedziale oczekiwań 278-286 mln PLN).
Wynik z prowizji w IV kw. wyniósł 134,4 mln PLN i był 2% powyżej szacunków rynku, który spodziewał się
132,3 mln PLN (oczekiwania wahały się od 129 mln PLN do 135,1 mln PLN).
Koszty w ostatnim kwartale 2018 roku wyniosły 277,8 mln PLN, czyli były na poziomie oczekiwanym przez
rynek (279,9 mln PLN).
Saldo odpisów w okresie czwartego kwartału wyniosło 11,8 mln PLN, a rynek oczekiwał wyższych odpisów, na
poziomie 22,8 mln PLN. (PAP)

Echo Investment

Echo Investment rozpoczyna rewitalizację pofabrycznego kompleksu w Łodzi
Echo Investment rozpoczyna rewitalizację dawnej fabryki Karola Scheiblera na Księżym Młynie w Łodzi.
Inwestycja będzie realizowana na powierzchni 7,7 hektarów, na których powstać ma ok. 90 tys. m kw.
powierzchni m. in. mieszkaniowej, biurowej i usługowej. Spółka ma pozwolenie na budowę pierwszego etapu.
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Rozpoczęcie prac zaplanowano na kwiecień, a pierwsi mieszkańcy będą mogli się wprowadzić na początku
2021 roku. Zgodnie z komunikatem, projekt tworzyć będzie łącznie 20 budynków. (PAP)
ING Bank Śląski

Wdrożenie MSSF 16 obniży łączny współczynnik kapitałowy ING BSK o ok. 10 pb
ING Bank Śląski ocenia, że wdrożenie standardu rachunkowości MSSF 16 obniży łączny współczynnik
kapitałowy banku o około 10 pb. Zmiany dotyczą głównie umów najmu i leasingu floty samochodowej. Na 1
stycznia aktywa trwałe banku zwiększą się o około 500 mln PLN, co będzie miało negatywny wpływ na
skonsolidowany współczynnik Tier I i łączny współczynnik kapitałowy o około 10 pb.
Łączny współczynnik kapitałowy banku w 2018 r. wyniósł 15,6% (PAP)

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski oczekuje, że w '19 portfel kredytowy banku będzie rósł szybciej niż na rynku
ING Bank Śląski oczekuje, że portfel kredytowy banku w 2019 roku będzie nadal rósł szybciej niż na rynku,
który to jednak powinien wzrosnąć słabiej niż w 2018 roku. ING spodziewa się, że w 2019 roku kredyty na
rynku wzrosną o 5,2%, podczas gdy w 2018 roku wzrosły o 7,7%
Bank podał w środę, że jego portfel kredytowy brutto wzrósł w 2018 roku o 16 mld PLN do 104 mld PLN, co
dało 18% dynamikę rok do roku, podczas gdy rynek wzrósł w tym czasie o 8% Sprzedaż kredytów
hipotecznych w 2018 roku wyniosła 8,5 mld PLN (wzrost 27% rdr), a pożyczek gotówkowych 5,2 mld PLN, co
stanowiło wzrost o 21% rdr.
Bank podał, że 4% sprzedaży kart kredytowych i kredytów gotówkowych trafia do nowych klientów. W
segmencie przedsiębiorców do takich klientów trafia 10% produkcji kredytów, a w segmencie korporacyjnym
28% przyznanych limitów kredytowych. (PAP)

ING Bank Śląski

Pierwsza emisja listów zastawnych przez ING Bank Hipoteczny w '19
ING Bank Śląski planuje, że do pierwszej emisji listów zastawnych przez ING Bank Hipoteczny dojdzie w 2019
roku i będzie to emisja w euro. Prezes Banku poinformował, że bank jest obecnie w trakcie transferu
pierwszych portfeli kredytowych do ING Banku Hipotecznego.
W styczniu 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na rozpoczęcie działalności przez ING Bank
Hipoteczny. Komisja zezwoliła na utworzenie banku hipotecznego w styczniu 2018 roku.
Obecnie działalność w zakresie finansowania zakupu nieruchomości jest prowadzona przez ING Bank Śląski.
Pod koniec 2018 roku wartość portfela kredytów hipotecznych banku wyniosła 33,4 mld PLN. (PAP)

Rainbow Tours

Rainbow Tours ma umowę z PFR TFI ws. finansowania rozwoju greckiej spółki zależnej
Rainbow Tours i grecka spółka zależna White Olive zawarły umowę inwestycyjną z Funduszem Ekspansji
Zagranicznej FIZAN, zarządzanym przez PFR TFI. Na podstawie umowy fundusz obejmie nowe akcje White Olive
za 9 mln euro.
Jak podano w komunikacie, inwestycja funduszu polegać będzie na wspólnym - z Rainbow Tours - objęciu
nowo emitowanych akcji White Olive. Rainbow Tours ma objąć akcje w części zapewniającej nie mniej niż
50,1% kapitału zakładowego. Fundusz z kolei obejmie nowe akcje greckiej spółki, dające nie więcej niż 49,9%
kapitału zakładowego i pokryje je wkładem pieniężnym o wartości 9 mln euro.
Środki zostaną przeznaczone na pozyskanie dwóch obiektów, co ma powiększyć portfolio White Olive do
prawie 800 pokoi. White Olive dysponuje obecnie trzema hotelami z łącznie 470 pokojami.
Realizacja przez fundusz inwestycji uzależniona jest od ziszczenia się, w ciągu sześciu miesięcy od zawarcia
umowy, warunków zawieszających. Jednym z nich jest przeprowadzenie wyceny White Olive, potwierdzającej
aktualną wartość rynkową wszystkich istniejących akcji spółki.
Horyzont czasowy inwestycji został określony na 4-10 lat liczonych od dnia objęcia i opłacenia akcji spółki.
Zgodnie z umową, Rainbow Tours i fundusz mogą podjąć w przyszłości negocjacje w sprawie dalszego
podwyższenia kapitału zakładowego White Olive, przy czym kwota ewentualnego dodatkowego wkładu
pieniężnego funduszu nie będzie większa niż 3,5 mln euro.
Rainbow Tours i fundusz zobowiązały się także do niesprzedawania akcji White Olive przez czas trwania
umowy. Obecnie Rainbow Tours ma 100% akcji spółki White Olive. (PAP)
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Dziennik
14 lutego 2019 r.

Kalendarz:

14 lutego
14 lutego
14 lutego
15 lutego
15 lutego
19 lutego

Spółka

Wydarzenie

Digi
Handlowy
Stock Spirits
Hrvatski Telekom
ABC data
Novaturas

Raport kwartalny
Raport kwartalny
WZA
Raport kwartalny
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez MCI Venture Projects
Raport 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

(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 Instytucjonalnych
Paweł Kodym
Michał Petruczeńko
Ewa Kalinowska
Grzegorz Klepacki
Joanna Makowska
Jacek Gaszewski
Ewald Wyszomirski
Przemysław Lasota
Tomasz Zabrocki

(dyrektor)

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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