Dziennik
17 czerwca 2019 r.
Komentarz dnia:

Indeksy GPW

Getin Noble Bank poinformował o otrzymaniu dwóch niewiążących ofert w procesie
poszukiwania inwestora dla spółki. Informacja jest lekko pozytywna dla Getin Noble Bank oraz
dla całego sektora bankowego.
Z kolei ostatni wywiad Ministra Infrastruktury w prasie wskazuje, że szanse na to aby w
nowych kontraktach budowlanych pojawiła się klauzula umożliwiająca aktualizację wartości
kontraktów w zależności od cen materiałów jest niewielka. Minister podkreślił, że na gruncie
obecnego prawa jest to praktycznie niemożliwe bez decyzji sądu, a jednocześnie należy uważać
aby ewentualna rewaluacja kontraktów nie została uznana za niedozwoloną pomoc publiczną.
Informacja jest neutralna dla podpisanych kontraktów firm budowlanych.
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WIG30:
PKN Orlen

Radosław Kwaśnicki zrezygnował z funkcji członka rady nadzorczej PKN Orlen
Radosław Kwaśnicki złożył rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej PKN Orlen. PKN podał, że powodem
jego rezygnacji są "sprawy nie związane ze spółką". Kwaśnicki był wiceprzewodniczącym rady, zasiadał w
radzie nadzorczej Orlenu od 2014 r.
Piątkowe walne zgromadzenie PKN Orlen zdecydować ma między innymi w sprawie zwiększenia do 10 osób
statutowej liczby członków rady nadzorczej spółki. Wniosek w tej sprawie złożył Skarb Państwa. Obecnie
maksymalny skład rady nadzorczej płockiego koncernu wynosi 9 osób. (PAP)

PKN Orlen

Walne zgromadzenie PKN Orlen zdecydowało o wypłacie 3,5 PLN dywidendy na akcję
Walne zgromadzenie PKN Orlen zgodziło się w piątek, aby przeznaczyć na wypłatę dywidendy za 2018 rok
kwotę 1,5 mld PLN, czyli 3,5 PLN na akcję. Dzień dywidendy to 22 lipca, a jej wypłata nastąpi 5 sierpnia 2019
roku. Zysk netto spółki za 2018 rok wyniósł 5,43 mld PLN. Pozostała część zysku (3,94 mld PLN) trafi na
kapitał zapasowy.
Przyjęta pod koniec grudnia aktualizacja strategii PKN Orlen zakłada systematyczną wypłatę dywidendy,
uwzględniającą sytuację finansową grupy. Zarówno w 2017, jak i 2018 roku koncern wypłacił dywidendę w
wysokości 3 PLN na akcję. (PAP)

PKN Orlen

PKN analizuje wpływ brudnej ropy na instalacje, na razie nie ma większych uszkodzeń
PKN Orlen analizuje wpływ zanieczyszczonej ropy naftowej na sprawność instalacji w płockiej rafinerii. Dodał,
że na razie nie widać większych szkód, ale zaznacza, że mogą się one ujawnić później.
Członek zarządu PKN Orlen Wiesław Protasewicz dodał, że PKN Orlen będzie się zastanawiał, jakie poniósł
dodatkowe koszty związane z dostarczaniem rurociągiem Przyjaźń zanieczyszczonej ropy.
Protasewicz poinformował, że o odszkodowania za brudną ropę PKN Orlen będzie się zwracał bezpośrednio do
dostawców. (PAP)

PKP Cargo

PKP Cargo rozważa uruchomienie terminala w centralnej Polsce
Grupa PKP Cargo rozważa powiększenie sieci o terminal w centralnej Polsce, jeśli pozyska klienta, który
zapewni wystarczający wolumen przeładunków.
Prezes spółki Czesław Warsewicz stwierdził, że terminal niekoniecznie musi być greenfieldem, może być w
formie joint venture, czy przez rozwój istniejącego obiektu. Warsewicz powiedział, że grupę interesuje przede
wszystkie przeładunek kontenerów, ale nie wyklucza też przeładunku towarów masowych.
Obecnie PKP Cargo posiada 9 terminali intermodalnych, 16 terminali masowych oraz 3 terminale łączone.
Grupa PKP Cargo miała na koniec 2018 roku 52% udział w polskim rynku przewozów intermodalnych, czyli
łączących kilka form transportu towarów w kontenerach. Intermodal stanowi 10% całych przewozów grupy
PKP Cargo. (PAP)

PZU

S&P zmienił perspektywę ratingu PZU na pozytywną
Agencja S&P Global Ratings podtrzymała rating PZU na poziomie "A-", podwyższając perspektywę na
pozytywną ze stabilnej.
PZU napisało w komunikacie, że zmiana perspektywy ratingowej to rezultat skutecznej realizacji strategii
pozwalającej na osiąganie ponadprzeciętnych wyników finansowych, stabilności zarządu oraz efektywnego
zarządzania ryzykiem w ramach grupy ubezpieczeniowo-bankowej. (PAP)

Tauron

Pracownicy Tauron Dystrybucja pikietowali w Katowicach
Ok. tysiąca pracowników spółki Tauron Dystrybucja pikietowało w piątek przed siedzibą Tauron Polska Energia
w Katowicach, domagając się wzrostu wynagrodzeń. Zarząd spółki deklaruje wypłatę jednorazowych premii.
Pod koniec kwietnia zarząd Tauron Polska Energia i działająca w grupie Tauron Rada Społeczna, skupiająca
przedstawicieli związków zawodowych, podpisały porozumienie ramowe dotyczące sytuacji płacowej,
przewidujące średnio tysiąc PLN brutto jednorazowej premii i dające gwarancję wznowienia rozmów
płacowych we wrześniu. Strona społeczna w Tauron Dystrybucja nie przyjęła jednak tych warunków.
Związkowcy domagają się podwyżek stawek godzinowych o 6 PLN brutto.
Domagają się też zmiany polityki kadrowej, wskazując, że zarządy wymagają od pracowników stale rosnącej
efektywności i dyspozycyjności, przy jednoczesnym zmniejszaniu zatrudnienia. (PAP)
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Pozostałe informacje:
Sektor finansowy

Eurogrupa powołuje budżet eurolandu, ale bez zgody ws. finansowania
Przez kilkanaście godzin w nocy z czwartku na piątek ministrowie finansów państw strefy euro starali się
wypracować porozumienie w sprawie reform architektury obszaru wspólnej waluty. Efektem jest zgoda co do
konstrukcji budżetu strefy euro, ale bez dodatkowych źródeł finansowania.
Rozmowy o tym, czym miałaby być zasilana osobna kasa dla eurolandu trwały od miesięcy. Różnice w
podejściu państw członkowskich okazały się nie do przezwyciężenia, dlatego nie udało się uzgodnić żadnych
dodatkowych źródeł dochodów.
Już wcześniej ustalono, że budżet dla strefy euro ma być częścią większego, wieloletniego budżetu UE na lata
2021-2027. Komisja Europejska w swojej propozycji przewidziała na ten cel relatywnie niewielkie środki: 25
mld euro (dla całej UE) na siedem lat. Dlatego eurogrupa miała znaleźć inne źródła dochodu dla budżetu
eurolandu, takie jak wpływy z podatku od transakcji finansowych, czy podatku cyfrowego. Na to jednak nie
było zgody.
Celem nowego instrumentu budżetowego, bo tak oficjalnie jest on nazywany, ma być wspieranie
konkurencyjności i konwergencji gospodarek eurolandu. Eurobudżet ma być powiązany z rekomendacjami dla
państw strefy euro, wpływać na postawę państw członkowskich - przekonywać je do odpowiednich refom czy
działań.
Ministrom finansów eurolandu nie udało się też osiągnąć porozumienia w sprawie europejskiego systemu
gwarantowania depozytów dla banków w strefie euro (EDIS). "Jestem trochę zawiedzony, że nie udało się
osiągnąć więcej postępu, ale podróż będzie kontynuowana. Sądzę, że któregoś dnia uda się dokończyć budowę
unii bankowej, również jeśli chodzi o system gwarantowania depozytów" - powiedział szef Europejskiego
Mechanizmu Stabilności (EMS) Klaus Regling.
EDIS ma być trzecim filarem unii bankowej. Obecnie depozyty są gwarantowane na poziomie krajowym w całej
UE do wysokości 100 tys. euro. KE podkreśla, że EDIS zapewniłby silniejszy i bardziej jednolity stopień
zabezpieczenia środków zdeponowanych w bankach eurolandu. (PAP)

Stopy procentowe

Wniosek o podwyżkę stóp procentowych możliwy już na jesieni – Gatnar, RPP
Wyższa ścieżka inflacji w lipcowej projekcji w połączeniu ze wzrostem cen żywności i energii stanowić mogą
przesłanki do złożenia wniosku o podwyżkę stóp proc. już na jesieni 2019 r. – powiedział PAP Biznes członek
RPP Eugeniusz Gatnar.
Do tej pory Gatnar sygnalizował możliwość złożenia wniosku o podwyżkę stóp pod koniec 2019 r. (PAP)

ABC Data

Roseville Investments i MCI Venture Capital kupią akcje w wezwaniu na ABC Data
Roseville Investments i MCI Venture Capital zdecydowali o nabywaniu akcji w wezwaniu na ABC Daty, pomimo
niespełnienia części warunków wezwania.
We wtorek Santander BM informował o przedłużeniu zapisów w wezwaniu na akcje ABC Daty do 14 czerwca.
Wcześniej termin zakończenia przyjmowania zapisów ustalony był na 13 czerwca.
Zgodnie z nowym harmonogramem przewidywanym dniem transakcji nabycia akcji na GPW jest 19 czerwca, a
dniem rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW 25 czerwca 2019 r. (PAP)

Asbis

Asbis planuje skup do 500.000 akcji własnych
Asbis planuje skup do 500.000 akcji własnych na co chce przeznaczyć łącznie do 300.000 USD poinformowała spółka w projektach uchwał na NWZ, zwołanego na 15 lipca.
Minimalna cena transakcyjna nabycia akcji w ramach skupu wynieść ma 1,5 PLN, a maksymalną ustalono na
poziomie 3 PLN.
Zgodnie z planami akcje nabyte w ramach programu mogą pozostać w posiadaniu spółki przez maksimum dwa
lata od nabycia. (PAP)

Coal Energy

Coal Energy sprzedaje LLC Toretsk Coal Mining Company
Coal Energy sprzedaje włączoną do grupy w czerwcu 2018 roku LLC Toretsk Coal Mining Company. Spółka
podała, że decyzja została podjęta w związku z zamiarem optymalizacji struktury grupy. Szczegóły transakcji
mają być opublikowane w następnych raportach finansowych spółki. (PAP)
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Esotiq & Henderson

Esotiq & Henderson chce wypłacić 0,50 PLN dywidendy na akcję
Esotiq & Henderson chce przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy z zysku netto za 2018 rok kwotę 1,07
mln PLN, co oznacza, że po odliczeniu akcji własnych, na jedną akcję przypadać będzie dywidenda w
wysokości 0,50 PLN.
Pozostała część zysku w kwocie 5,07 mln PLN ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy. Proponowany
dzień dywidendy to 10 września, a termin jej wypłaty 10 października 2019 roku.
W 2018 roku spółka wypłaciła 2,2 mln PLN dywidendy z zysku za 2017 roku, co dało 1 PLN dywidendy na
akcję. (PAP)

Famur

TDJ Equity I chce, by Famur wypłacił 0,53 PLN dywidendy na akcję
Główny akcjonariusz Famuru, TDJ Equity I, chce, by spółka wypłaciła 0,53 PLN dywidendy na akcję z zysku za
2018 rok oraz zysków z lat ubiegłych. Według projektu uchwały na dywidendę miałoby trafić 304,6 mln PLN.
Wcześniej zarząd Famuru rekomendował wypłatę 0,36 PLN dywidendy na akcję, czyli łącznie 206,9 mln PLN.
Proponowany termin ustalenia prawa do dywidendy to 10 lipca. Wypłata miałaby nastąpić 22 lipca 2019 roku.
W 2018 roku spółka wypłaciła 0,44 PLN dywidendy na akcję. (PAP)

Famur, Primetech

Famur ogłosił wezwanie na 100% akcji Primetechu, po 1,45 PLN/ sztuka
Famur ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 5.335.474 akcji spółki zależnej Primetech,
stanowiących 34,18% głosów na jej WZA, po 1,45 PLN za akcję. Famur ma obecnie 65,82% akcji Primetechu.
W wyniku wezwania zamierza osiągnąć łącznie 15.609.833 akcji spółki, co stanowić ma 100% akcji w kapitale
zakładowym i wycofać spółkę z obrotu giełdowego.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpi 5 lipca, a zakończenie przyjmowania zapisów w I terminie nastąpi
22 lipca 2019 r., a w II terminie 5 sierpnia 2019 r. Famur jest akcjonariuszem strategicznym Primetechu od
2017 roku. (PAP)

Getback

Tomasz Strama wiceprezesem Getbacku
Tomasz Strama został powołany przez radę nadzorczą Getbacku do pełnienia funkcji wiceprezesa spółki.
Strama w latach 2001-2014 związany był ze spółką Kruk, natomiast w latach 2014-2018 - ze spółką KRUK
Deutschland. Od 2019 r. jest związany z Getback jako doradca zarządu i dyrektor zarządzający odpowiedzialny
za strategie windykacyjne. (PAP)

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank ma dwie niewiążące oferty od funduszy private equity
Getin Noble Bank ma dwie niewiążące oferty od funduszy private equity dopuszczonych do badania due
diligence. Oferty zawierają szereg warunków, w tym między innymi odnoszących się do zakupu istniejących
obecnie akcji banku, uzgodnień z organami regulacyjnymi oraz przeprowadzenia dodatkowego badania due
diligence banku. (PAP)

Gino Rossi

Gino Rossi ma zgodę CCC na przesunięcie terminu spłaty zobowiązań do końca '19
Gino Rossi otrzymało zgodę CCC na przesunięcie terminu spłaty około 44 mln PLN wierzytelności spółki
nabytych przez CCC do 31 grudnia z 15 czerwca 2019 roku. (PAP)

IDM

IDM rozpoczyna dyskusję o sądzie rynku kapitałowego, projekt mógłby być gotowy jesienią
Izba Domów Maklerskich chce powołać zespół roboczy i rozpocząć pod egidą Ministerstwa Sprawiedliwości
prace nad powołaniem sądu rynku kapitałowego. Projekt ustawy o powołaniu tego sądu mógłby być gotowy
przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. (PAP)

KSG Agro

KSG Agro chce w tym roku zwiększyć pogłowie świń; liczy na dobre plony
KSG Agro, ukraińska spółka z branży rolniczej, stawia na dalszy rozwój w obszarze hodowli trzody chlewnej,
chce w tym roku zwiększyć pogłowie świń do ok. 100 tys. Liczy na wzrost plonów z produkcji roślinnej.
Ukraiński holding planuje też stworzyć z grupą inwestorów przedsiębiorstwo, które będzie mieć w pierwszym
etapie 2 tys. loch. Docelowo planowane są trzy etapy. Prezes Andriy Skorokhod wskazał, że planom sprzyja
zmniejszenie się pogłowia świń na świecie m.in. z powodu ASF (afrykańskiego pomoru świń).
Szczegółowe informacje w tej sprawie powinny pojawić się w przeciągu najbliższych kilku miesięcy. (PAP)

ML System

ML System wypłaci 0,20 PLN dywidendy na akcję
Walne zgromadzenie ML System zdecydowało o przeznaczeniu 1,13 mln PLN na wypłatę dywidendy, co daje
0,20 PLN dywidendy na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 30 czerwca, a jej wypłaty na 19 lipca 2019 r.
(PAP)
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Orbis

Orbis przeznaczy zysk osiągnięty w '18 na cele statutowe
Walne zgromadzenie Orbisu zdecydowało, by zysk w wysokości 141,9 mln PLN osiągnięty w 2018 roku
zatrzymać z przeznaczeniem na cele statutowe.
W 2018 roku akcjonariusze Orbisu zgodzili się, by spółka wypłaciła 1,60 PLN dywidendy na akcję z zysku za
2017 rok. W 2017 roku zysk netto spółki wyniósł 126,6 mln PLN, a na dywidendę zostało przeznaczone 73,7
mln PLN. (PAP)

PEPEES

PEPEES przyjął strategię na lata 2019-2024; zakłada m.in. akwizycje i współpracę z inwestorem
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES przyjęło strategię na lata 2019-2024. Cele strategiczne
obejmują zwiększenie udziału w rynku przez rozwój organiczny i akwizycje, nawiązanie współpracy z
inwestorem branżowym, poszerzenie rynków docelowych i oferty produktowej, zintensyfikowanie i
usprawnienie pozyskiwania surowca oraz optymalizacja funkcjonowania grupy.
Jak podała spółka, kluczowe dla dalszego rozwoju grupy będzie nawiązanie współpracy z partnerem
branżowym, w szczególności z sektora spożywczego, farmaceutycznego, suplementów diety i produktów
przeznaczonych dla dzieci. (PAP)

Relpol

Relpol wypłaci 0,42 PLN dywidendy na akcję za '18
Akcjonariusze Relpolu zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy części zysku netto za 2018 rok w
wysokości 4,04 mln PLN, co daje 0,42 PLN na jedną akcję. Dzień dywidendy ustalono na 7 sierpnia, a jej
wypłaty na 22 sierpnia 2019 roku.
W 2018 roku Relpol wypłacił 0,40 PLN dywidendy na akcję, czyli łącznie 3,84 mln PLN. (PAP)

Sanok

Sanok wypłaci 1 PLN dywidendy na akcję
Akcjonariusze Sanok Rubber Company zdecydowali o wypłacie 1 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.
Na dywidendę trafi łącznie 26,9 mln PLN z 71,1 mln PLN zysku osiągniętego w 2018 roku. Kwota w wysokości
44,2 mln PLN zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.
Dniem dywidendy będzie 3 lipca, a jej wypłata nastąpi 10 lipca 2019 r. (PAP)

Sygnity

Poczta Polska przeanalizuje kontrakty z Sygnity i wszystkie kontrakty informatyczne od '16
Poczta Polska, w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie nieprawidłowości przy przetargach, skontroluje
kontrakty z firmą Sygnity i wszystkie inne kontrakty informatyczne zawarte od 2016 roku.
We wtorek Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 11 osób w związku z nieprawidłowościami przy
przetargach dla Poczty Polskiej. Jak podano w komunikacie CBA, wśród zatrzymanych jest pięciu pracowników
Poczty i dwie osoby związane z działaniem spółki informatycznej Sygnity. Postępowanie dotyczy realizacji
zamówień publicznych na rzecz Poczty Polskiej o wartości ponad 30 mln PLN, w zamian za korzyści majątkowe
przyjmowane przez przedstawicieli Poczty w wysokości co najmniej 300 tys. PLN.
W czwartek wieczorem Sygnity poinformowało w komunikacie, że sąd w związku z prowadzonym śledztwem
postanowił zastosować w stosunku do prezesa Sygnity środek zapobiegawczy w postaci poręczenia
majątkowego, natomiast wobec przewodniczącego rady nadzorczej spółki tymczasowe aresztowanie na okres
trzech miesięcy. (PAP)

Toya

Akcjonariusz Toya chce, by spółka wypłaciła 0,52 PLN dywidendy na akcję
Akcjonariusz spółki Toya, posiadający 15,81% ogólnej liczby głosów, złożył projekt uchwały na WZ z
propozycją wypłaty przez spółkę dywidendy w wysokości 0,52 PLN na akcję. Wcześniejszy projekt uchwały
zakłada przeznaczenie całości zysku za 2018 rok na kapitał zapasowy. Proponowany przez akcjonariusza dzień
dywidendy to 5 lipca, a jej wypłaty to 20 lipca 2019 roku.
Zgodnie z propozycją akcjonariusza, na wypłatę dywidendy miałoby trafić 39 mln PLN z zysku za 2018 rok, a
część zysku w wysokości 223,5 tys. miałaby trafić na kapitał zapasowy.
Akcjonariusz zwraca uwagę, na aktualną, dobrą sytuację finansowo-gospodarczą spółki oraz na fakt, że spółka
posiada stosunkowo wysokie kapitały zapasowe, stąd w jego ocenie nie zachodzi potrzeba ich dalszego
powiększania. (PAP)
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TXM

TXM zakończył działalności na rynku słowackim
TXM zakończył działalność na rynku słowackim, gdzie działało 7 sklepów TXM Textilmerket.
Jak podał zarząd jest to konwekcją ponoszonych na tym rynku strat oraz braku perspektyw na odwrócenie
tendencji w najbliższych 12 miesiącach. Oznacza to również, że bieżące wyniki nie będą już obciążone startami
generowanymi na tym rynku - dodano.
Sklepy na rynku słowackim były prowadzone przez spółki celowe ADESSO Slovakia s.r.o. oraz TXM Slovakia
s.r.o.
TXM podał, że w związku z procesem restrukturyzacji na koniec roku zawiązane zostały już rezerwy związane z
planowanym zamknięciem tej działalności. Bieżące odpisy związane z wyjściem spółek z grupy oraz procesem
zwrotu zapasu nie przekroczyć mają 0,4 mln PLN. Spółka poinformowała, że szacowane koszty zamknięć nie
powinny przekroczyć 0,4 mln PLN, gdzie uwzględnione zostały koszty prawne oraz odprawy dla pracowników
zamykanych sklepów. (PAP)

6

Document downloaded by POKI_DM@PKOBP.PL

Dziennik
17 czerwca 2019 r.

Kalendarz:

17 czerwca
17 czerwca
17 czerwca
17 czerwca
17 czerwca
17 czerwca
17 czerwca
17 czerwca
17 czerwca
17 czerwca
18 czerwca
18 czerwca
18 czerwca
18 czerwca
18 czerwca
19 czerwca
19 czerwca
21 czerwca
25 czerwca
28 czerwca

Spółka

Wydarzenie

Budimex
Dom Development
Eurocash
Famur
GPW
Intercars
LPP
VRG
Wielton
Wirtualna Polska
Bogdanka
Budimex
CCC
Eurocash
Mabion
Archicom
Trakcja
Polnord
Livechat
Stelmet

Ostatni dzień z prawem do dywidendy
Ex-div
Ostatni dzień z prawem do dywidendy
WZA
WZA
WZA
Ex-div
WZA
Ex-div
Ex-div
WZA
Ex-div
WZA
Ex-div
WZA
WZA
WZA
WZA
Raport kwartalny
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

(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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