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Najważniejsze informacje:
PGNiG

Udział gazu sprowadzonego z Rosji w strukturze importu PGNiG do lipca spadł do 75%
Udział gazu sprowadzanego z Rosji w strukturze importu PGNiG od stycznia do lipca 2018 r. spadł do 75%,
czyli o 2 pkt proc. r/r, natomiast udział LNG w strukturze importu wzrósł do 19%, czyli o 6 pkt. proc.
PGNiG podał, że również w ujęciu ilościowym nastąpił wzrost importu LNG w porównaniu z gazem z Rosji.
PGNiG sprowadziło w okresie styczeń-lipiec 2018 roku o ok. 0,6 mld m sześc. więcej gazu LNG, tj. o 60% więcej
r/r. Natomiast import gazu z Rosji wzrósł r/r o niecałe 0,4 mld m sześc., czyli o ok. 6%.
Konsumpcja gazu w Polsce wzrosła z 15 mld m sześc. w 2015 r. do 17 mld m sześc. w 2017 r. Oprócz
wydobycia gazu w Polsce, które pokrywa około 25% zapotrzebowania polskiego rynku, PGNiG importuje gaz z
coraz większej liczby państw. PGNiG przygotowuje się do rozpoczęcia zaopatrywania polskiego rynku w gaz
wydobywany na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, którego transport gazociągiem BalticPipe przez Morze
Północne, Danię i Morze Bałtyckie rozpocznie się pod koniec 2022 r. Ponadto, w ramach przygotowywanych
kontraktów wieloletnich, PGNiG będzie dysponował od 2022 r. corocznie portfelem ponad 4 mln ton LNG z
USA (ok. 5,5 mld m sześc. po regazyfikacji). (PAP)

Tauron

UOKiK wydał zgodę na przejęcie Katowickiego Węgla przez Tauron Wydobycie
UOKiK wydał zgodę na przejęcie Katowickiego Węgla przez Tauron Wydobycie.
Katowicki Węgiel prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży energetycznych paliw węglowych (tzw.
ekogroszków oraz węglowych mieszanek miałowych). (PAP)

Altus TFI

Fundusz Zbigniewa Jakubasa ma 5,95% akcji Altus TFI
Fundusz FIP 11 FIZAN, zarządzany przez Fundusze Inwestycji Polskich TFI, zwiększył do 5,95% zaangażowanie
w akcjonariacie Altus TFI. Fundusze Inwestycji Polskich TFI są kontrolowane przez Zbigniewa Jakubasa. (PAP)

Asseco BS

Portfel zamówień Asseco Business Solutions na ’18 wynosi 200,4 mln PLN
Portfel zamówień Asseco Business Solution na 2018 rok wynosi 200,4 mln PLN, czyli 94% sprzedaży za 2017
rok – poinformował podczas konferencji Mariusz Lizon, członek zarządu spółki.
Lizon podał, że porównywana z portfelem zamówień sprzedaż za 2017 rok nie zawiera przychodów Macrologic,
którego wyniki są konsolidowane od lipca 2017 roku. Gdyby w wynikach uwzględnić przychody Macrologic za
2017 rok, tegoroczny portfel zamówień wynosiłby obecnie około 84-85% ubiegłorocznej sprzedaży. A wartość
backlogu jest porównywalna r/r – powiedział Lizon.
Lizon poinformował też, że spółka nie widzi zwiększonych inwestycji po stronie firm. Lizon ocenił, że choć wyniki
II kwartału były podwyższone przez czynniki jednorazowe, to nadal spodziewa się, że najlepszym okresem
będzie dla spółki ostatni kwartał tego roku.
Asseco BS liczy na utrzymanie dwucyfrowego tempa wzrostu przychodów zagranicznych. (PAP)

Gino Rossi

Grupa Gino Rossi miała w lipcu 12,2 mln PLN przychodów, 8,3% mniej r/r
Przychody grupy Gino Rossi w lipcu 2018 roku wyniosły 12,2 mln PLN i były o 8,3% niższe rok do roku. Udział
sprzedaży B2B w Gino Rossi w lipcu wyniósł 11,9%, co oznacza spadek r/r o 12,4 pkt %. Gino Rossi podało, że
spadek przychodów ze sprzedaży w lipcu wynika z niższej sprzedaży w segmencie B2B, co związane jest z
przerwą urlopową w produkcji (połączoną z przerwą technologiczną). Gino Rossi podało też, że wartość
zamówień w B2B składanych na kolekcję jesień-zima wykazuje pozytywne tendencje r/r. Przychody ze
sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych za lipiec 2018 wyniosły 9,4 mln PLN i były wyższe r/r o 6%
przy porównywalnej powierzchni handlowej. Narastająco od początku 2018 roku sprzedaż Gino Rossi spadła
r/r o 8,4% do 100,1 mln PLN. (PAP)

GPW

Obroty akcjami na GPW w lipcu spadły o 12% r/r do 14,7 mld PLN
Wartość obrotów akcjami na GPW w ramach arkusza zleceń osiągnęła w lipcu 2018 r. poziom 14,7 mld PLN, o
12% mniej r/r. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami była w lipcu o 16% niższa r/r i wyniosła 669,7 mln
PLN.
Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW w lipcu 2018 roku wyniosła 15,0 mld PLN czyli o
28,9% mniej r/r.
Na rynku NewConnect w lipcu 2018 r. obroty akcjami wzrosły o 70,9% r/r do 169,9 mln PLN. Wartość
obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w lipcu wzrosła o 74,5% r/r i wyniosła 163,2
mln PLN.

2

Document downloaded by SUPERMAKLER@PKOBP.PL

Dziennik
06 sierpnia 2018 r.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 504,7 tys. szt., o 21,1% więcej r/r. Wolumen
obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 279,9 tys. szt. (wzrost o 17,9% r/r). Wolumen obrotu
kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 75,9% do poziomu 130,0 tys. szt.
Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych na koniec lipca wyniosła 79,8 mld PLN
wobec 62,2 mld PLN r/r. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na Catalyst w ramach arkusza zleceń
spadła w lipcu o 1,4% r/r, do 181,4 mln PLN. Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w lipcu tego
roku 30,3 mld PLN i była o 25,6% niższa niż rok wcześniej.
Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w lipcu 2018 r. wyniósł 14,8 TWh,
co oznacza wzrost o 71,1% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 90,0% r/r do
poziomu 12,8 TWh.
Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł 12,0 TWh, o 20,5% mniej r/r. Na rynku spot wolumen obrotu
spadł o 30,7% do 0,7 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 19,8% do 11,4 TWh.
Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze
świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w lipcu 2018
r. 5,1 TWh, wzrost o 6,8% r/r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw
pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wzrósł o 25,6% r/r, osiągając w
lipcu poziom 24,1 ktoe.
W lipcu na GPW odbyły się 22 sesje giełdowe, o jedną więcej niż rok wcześniej. (PAP)
Krezus

Główny akcjonariusz Krezusa sprzedał od kwietnia łącznie 20% akcji
Firma Taleja od kwietnia w serii transakcji sesyjnych i pakietowej sprzedała łącznie 20% akcji Krezusa,
zmniejszając swój udział w spółce z 51 do 31%. Główny akcjonariusz Krezusa poinformował o tych
transakcjach dopiero teraz, tłumacząc się błędną interpretacją przepisów. Przed 24 kwietnia, kiedy doszło do
pierwszej transakcji, Taleja miała 51,2% akcji Krezusa. Obecnie Taleja ma 30,98% akcji tej spółki. (PAP)

Mennica Polska

Mennica liczy, że ruszy z budową 5 budynków projektu "Jagiellońska" na wiosnę '19
Mennica Polska liczy, że uzyska prawomocne pozwolenie na budowę pozostałych 5 budynków w projekcie
"Jagiellońska" pod koniec 2018 roku i rozpocznie ich budowę na wiosnę 2019 r. - poinformował prezes
Grzegorz Zambrzycki. (PAP)

Monnari, Gino Rossi

Monnari chce spełnienia warunków przed kupnem Simple Creative Products
Monnari Trade przed podpisaniem umowy kupna 100% akcji Simple Creative Products, spółki z grupy Gino
Rossi, oczekuje od zarządu Gino Rossi spełnienia kilku warunków. Gino Rossi poinformowało, że jest skłonne
do akceptacji zaproponowanej przez Monnari Trade ceny kupna 100% akcji Simpe Creative Products wraz z
zadłużeniem za 12 mln PLN. Warunkiem jest zawarcie umowy do 10 sierpnia. Zarząd Gino Rossi poinformował
też, że oczekuje na pisemną odpowiedź Monnari do 7 sierpnia. Brak pisemnej odpowiedzi we wskazanym
terminie zostanie uznany za zakończenie negocjacji. W odpowiedzi zarząd Monnari Trade poinformował, że w
jego ocenie przed finalizacją umowy konieczne jest m.in. podpisanie przez Gino Rossi porozumienia z Bankiem
PKO BP (kredytodawcą Simple) odnośnie zasad dalszego finansowania Simple, a także zwolnienie akcji Simple
z obciążających je zastawów rejestrowych i finansowych, jak również wszelkich innych obciążeń, jeżeli takie
istnieją lub zaistnieją do dnia zawarcia umowy sprzedaży. (PAP)

Pfleiderer Group

Pfleiderer zaprasza do składania ofert sprzedaży 11,66% akcji własnych, po 40 PLN/szt.
Pfleiderer Group ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 7.543.268 akcji własnych,
stanowiących około 11,66% kapitału, po 40 PLN za jedną akcję. Zapisy zainteresowanych sprzedażą akcji
przyjmowane będą od 6 do 21 sierpnia. Przewidywanym dniem zawarcia transakcji zakupu jest 24 sierpnia.
Podmiotem pośredniczącym w zaproszeniu jest Trigon DM. (PAP)

Polimex-Mostostal

Spółka przesunęła termin zakończenia prac w Elektrowni Turów
Polimex-Mostostal wydłużył termin realizacji prac związanych z modernizacją kotłów na blokach w Elektrowni
Turów do 16 maja 2020 roku. Zmianie uległa także wartość kontraktu, została ona zwiększona do 369,28 mln
PLN netto. (PAP)

Sygnity

Sygnity podpisze ugodę w sprawie e-Podatków, kara umowna zmniejszona do 9,5 PLN
Sygnity podpisało porozumienie z ministrem finansów dotyczące ustalenia warunków ugody, którą obie strony
zamierzają zawrzeć przed sądem. Zgodnie z porozumieniem, wielkość kary umownej, którą ma zapłacić Sygnity,
została obniżona z 27,2 mln PLN do około 9,5 mln PLN. Ugoda dotyczy realizacji umowy z 1 lutego 2013 roku
dotyczącej budowy, wdrożenia i utrzymania systemu e-Podatki oraz umowy uzupełniającej z 29 stycznia 2016
roku. Po dokonaniu potrąceń i rozliczeń, zamawiający zapłaci Sygnity kwotę ok. 10 mln PLN tytułem
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pozostałych do zapłaty wierzytelności. Strony porozumienia ustaliły ponadto, że przyszła ugoda zmieni zakres
umowy oraz umowy uzupełniającej, a w konsekwencji zmniejszy się ich maksymalna wartość, która po
zmianach wyniesie dla obydwu umów odpowiednio: ok. 159,6 mln PLN i ok. 22,4 mln PLN, oraz doprecyzowane
zostaną warunki łączących je stosunków umownych. Sygnity ocenia, że ustalone w porozumieniu warunki
przyszłej ugody pozostaną neutralne dla wyniku finansowego spółki w roku obrotowym 2017/2018, który
zakończy się 30 września 2018 roku. (PAP)
Ursus

Ursus planuje emisję do 5,918 mln akcji, cena sprzedaży ustalona na 2,50 PLN
Ursus planuje przeprowadzić prywatną emisję z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy do 5,918 mln akcji serii S po 2,50 PLN za jedną. Zgodę na emisję spółka chce uzyskać podczas
walnego zgromadzenia zwołanego na 31 sierpnia. Do emisji powinno dojść w ciągu czterech miesięcy po
zgodzie na nią akcjonariuszy. Oferta nabycia akcji zostanie skierowana do wybranych inwestorów
instytucjonalnych w drodze subskrypcji prywatnej. Emisja akcji ma służyć pozyskaniu środków finansowych na
rozwój spółki na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych. Emisja ma też umożliwić realizację strategii
Ursusa, która zakłada m.in. zwiększenie udziału w rynku, a także rozwój dywizji badawczo-rozwojowej. (PAP)

Vistula

Vistula liczy na fuzję z Bytomiem do końca roku; nie przewiduje renegocjacji parytetu
Vistula Group liczy, że w najbliższym czasie otrzyma zgodę UOKiK na połączenie z Bytomiem i do fuzji dojdzie
do końca tego roku - poinformował PAP Biznes prezes Vistuli Grzegorz Pilch. Nie przewiduje on już możliwości
renegocjacji parytetu wymianu akcji, co w ubiegłym tygodniu prezes Bytomia Michał Wójcik zasugerował w
rozmowie z "Parkietem".
Vistula i Bytom liczą, że fuzja da potencjał do wygenerowania synergii marżowych i kosztowych. Celem jest
m.in. zwiększenie przychodów oraz poprawa marży brutto połączonej grupy poprzez koordynację działań
promocyjnych, lepszą segmentację marek i korzystniejsze warunki zakupowe. Wpływ na wyniki tego roku
byłby niewielki. Synergie przychodowe i marżowe powinny być widoczne w 2019 roku, najmocniej w II połowie
roku, przy kolekcji jesienno-zimowej. Część efektów kosztowych powinna być widoczna już od początku 2019
roku - ocenił prezes Vistuli.
Prezes Vistuli poinformował, że spółka koncentruje się obecnie na fuzji z Bytomiem i nie myśli o innych
akwizycjach. Dodał, że fuzja jest priorytetem, ale jeśli do niej z jakiegoś powodu nie dojdzie, to Vistula będzie się
rozglądać. (PAP)

Vistula

Vistula podtrzymuje cel dwucyfrowego wzrostu przychodów w '18 przy stabilnej marży
Vistula Group podtrzymuje, że jej celem na ten rok jest dwucyfrowy wzrost przychodów przy stabilnej marży
brutto na sprzedaży - poinformował PAP Biznes prezes Vistuli Grzegorz Pilch. Po siedmiu miesiącach marża jest
nieco niższa, ale to wynika z głębszych wyprzedaży w jubilerskiej sieci W.Kruk. W ocenie prezesa jest jednak
możliwość, by w kolejnych dwóch kwartałach, a szczególnie w IV kw., odrobić ten spadek i marża w całym roku
powinna być płaska r/r.
Spółka liczy, że dynamika wzrostu zysku netto będzie wyższa niż sprzedaży.
Prezes Vistuli poinformował, że w wynikach sprzedażowych spółki, zwłaszcza w segmencie odzieżowym, widać
wpływ obowiązującego od marca zakazu handlu w niedziele. (PAP)

XTB

XTB szacuje zysk netto w pierwszym półroczu na 101,1 mln PLN
X-Trade Brokers szacuje, że zysk netto grupy w I półroczu 2018 roku wyniósł 101,1 mln PLN wobec 29,4 mln
PLN przed rokiem. Zysk z działalności operacyjnej grupy wzrósł o 120% do 115,95 mln PLN.Szacunkowe
przychody wzrosły o 58% do 197,9 mln PLN. Jak podała spółka, wzrost przychodów wynika głównie ze wzrostu
wolumenu obrotu klientów liczonego w lotach, jak i rentowności na lota. Obroty były wyższe o 237,5 tys. lotów
r/r, a rentowność jednostkowa o 34,3 PLN.
W pierwszym półroczu grupa pozyskała 10.046 nowych klientów, a średnia liczba aktywnych klientów
wyniosła 22.135, wobec odpowiednio 8.130 i 17.748 klientów przed rokiem. Na koniec czerwca 2018 roku XTrade Brokers świadczyło usługi dla 107,2 tys. klientów. Rok wcześniej było to 95,8 tys. klientów. Średnia liczba
aktywnych rachunków w I półroczu wyniosła 24,9 tys., co oznacza wzrost z 22,9 tys. przed rokiem.
Depozyty netto klientów grupy wyniosły na koniec czerwca 178,59 mln PLN, co oznacza spadek o 17,3% r/r.
Spółka podała, że w kolejnych kwartałach 2018 r. zarząd będzie dążył do stabilizacji liczby nowych klientów
oraz średniej liczby aktywnych klientów na poziomach obserwowanych w poprzednich, rekordowych
kwartałach. Ponadto największy potencjał wzrostu biznesu zarząd upatruje w rynku niemieckim, francuskim i
Ameryce Łacińskiej.
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Dziennik
06 sierpnia 2018 r.

Dodano, że grupa planuje dalszy rozwój poprzez rozbudowę bazy klienckiej i oferty produktowej na istniejących
rynkach oraz poprzez ekspansję geograficzną na nowe rynki w Afryce i Azji, a także Ameryce Łacińskiej,
wykorzystując swoją obecność w Belize.
W ocenie zarządu XTB wejście w życie interwencji produktowej ESMA stwarza dla XTB zarówno szanse, jak i
zagrożenia - z jednej strony możliwy jest chwilowy spadek wolumenów handlowych u europejskich brokerów. Z
drugiej strony Zarząd XTB przekonany jest o witalności biznesu w dłuższym horyzoncie czasowym.
Prawdopodobne wydaje się stopniowe dostosowywanie strategii tradingowych przez klientów do niższego
poziomu dźwigni finansowej oraz konsolidacja rynku FX/CFD. (PAP)

Kalendarz:

6 sierpnia
6 sierpnia
6 sierpnia
7 sierpnia
7 sierpnia
7 sierpnia
7 sierpnia
7 sierpnia
7 sierpnia
7 sierpnia
8 sierpnia
8 sierpnia
8 sierpnia
8 sierpnia
8 sierpnia
8 sierpnia
8 sierpnia
9 sierpnia
9 sierpnia
9 sierpnia
9 sierpnia
9 sierpnia
9 sierpnia
9 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia
10 sierpnia

Spółka

Wydarzenie

Rumunia
PKO BP
Rawlplug
CEZ
Kety
Novaturas
PGE
Livechat
PKO BP
Rawlplug
Asbis
Asseco SEE
Magyar Telekom
Moneta Money Bank
Pekao
Polenergia
Stock Spirits
Comarch
Alior Bank
Energa
Lotos
Netia
Raiffeisen
Comarch
Agora
Banca Transilvania
OTP Bank

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

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

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

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

Emil Łobodziński
Paweł Małmyga
Przemysław Smoliński

(doradca inwestycyjny)
(analiza techniczna)
(analiza techniczna)

(022) 521 89 13
(022) 521 65 73
(022) 521 79 10

emil.lobodzinski@pkobp.pl
pawel.malmyga@pkobp.pl
przemyslaw.smolinski2@pkobp.pl

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

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

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

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

INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA
DOTYCZĄCE CHARAKTERU REKOMENDACJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JEJ SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIENIE
Niniejsza publikacja (dalej: „Publikacja”) została opracowana przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (dalej: „DM PKO BP”), działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów DM PKO BP.
Publikacja adresowana jest do Klientów, którzy zawarli umowę o sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie
instrumentów finansowych przez DM PKO BP.
Publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, jednak DM PKO BP nie gwarantuje, że informacje zawarte w Publikacji są w pełni dokładne i kompletne.
DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Publikacji.
DM PKO BP informuje, iż inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.
Niniejsza Publikacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu oraz dokonania transakcji na instrumentach finansowych, ani nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub
zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.
DM PKO BP informuje, że świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, na podstawie
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2010 r. Jednocześnie DM PKO BP informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom zgodnie z obowiązującym
„Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie instrumentów finansowych przez
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego”, jak również umową o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, ana liz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze
ogólnym przez DM PKO BP. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM PKO BP w ramach prowadzonej działalności maklerskiej jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Objaśnienie używanej terminologii fachowej
min (max) 52 tyg - minimum (maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni
kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji
EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki
free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji
śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12
ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych
ROA - stopa zwrotu z aktywów
EBIT - zysk operacyjny
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja
EPS - zysk netto na 1 akcję
DPS - dywidenda na 1 akcję
CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję
P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS
P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji
EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA
marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży
marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży
marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży
rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży
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