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KGHM - Raport kwartalny (14 marca)
Unimot silnie w piątek zwyżkował, tworząc na wykresie długą białą świecę. Kurs pozostał
PGNiG
kwartalny (14konsolidacji
marca)
jednak -wRaport
krótkoterminowej
i dopiero pokonanie jej górnego ograniczenia
potwierdziłoby trwały powrót wzrostów. W takim przypadku, można by spodziewać się
ruchu w górę, co najmniej do 14,65 zł, a prawdopodobnie w okolicę 16,00 zł lub nawet 18,30
zł.
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Najważniejsze informacje:
PKN Orlen

Grupa Orlen planuje wzrost przewozów koleją i powiększenie taboru
Grupa Orlen planuje w ciągu pięciu lat wzrost przewozów kolejowych o ok. 30%, do 11,2 mln ton rocznie. Firma
chce pozyskać kilkadziesiąt nowoczesnych lokomotyw, co umożliwi realizację zakładanych celów na rynku
polskim oraz czeskim.
Jak wyjaśnił koncern, plany związane z rozszerzeniem taboru kolejowego to odpowiedź na rosnące potrzeby
transportowe kluczowych klientów: PKN Orlen, Orlen Południe czy czeskiego Unipetrolu. Spółka planuje wzrost
przewozów kolejowych o ok. 30% do poziomu 11,2 mln ton rocznie planuje Grupa Orlen w ciągu 5 lat
PKN Orlen poinformował jednocześnie, że spółki Orlen KolTrans wraz z Unipetrol Doprava, przewoźnicy
kolejowi Grupy Orlen, ogłosiły postępowanie dotyczące pozyskania kilkudziesięciu lokomotyw przewozowych
do realizacji usług w Polsce i Czechach. (PAP)

Tauron

Tauron Sprzedaż ocenia roszczenia HSH Nordbank jako bezzasadne
Tauron Sprzedaż ocenia jako bezzasadne roszczenia HSH Nordbank w sprawie odszkodowania i kar umownych
dotyczących wypowiedzenia umów na zakup tzw. zielonych certyfikatów. HSH Nordbank domaga się z tego
tytułu zapłaty 232,88 mln PLN tytułem odszkodowania i kar umownych oraz odsetek.
Tauron potwierdził jednocześnie w komunikacie prasowym kontynuowanie rozpoczętych jesienią 2018 r.
negocjacji w sprawie nabycia pięciu farm wiatrowych należących do grupy in.ventus. Farmy wiatrowe, będące
przedmiotem negocjacji, zlokalizowane są na północy Polski w województwach kujawsko-pomorskim,
zachodniopomorskim oraz warmińsko-mazurskim i obejmują 82 turbiny. (PAP)

Atrem

Atrem utworzy odpisy aktualizujące w wysokości ok. 6,94 mln PLN
Skonsolidowane Zarząd spółki Atrem zdecydował o utworzeniu odpisów aktualizujących w łącznej wysokości
ok. 6,94 mln PLN z tytułu utraty wartości posiadanych aktywów. Odpisy mają mieć wpływ na obniżenie
jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej w sprawozdaniu za
rok 2018.
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości posiadanych udziałów spółki zależnej Contrast (w kwocie
5.850.035,74 PLN) ma zostać wyłączony w ramach konsolidacji sprawozdań i nie mieć wpływu na dane w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej.
Odpis aktualizujący wartość firmy z konsolidacji dotyczący spółki Contrast w kwocie 1.091.884,12 PLN ma
mieć wpływ na dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. (PAP)

Bioton

Spółka pilnie poszukuje 6,5 mln PLN oszczędności; ruszyła fala zwolnień
Z nieoficjalnych informacji "Parkietu" wynika, że prezes Biotonu wysłał w ostatnim czasie maila do około 40
kierowników, w którym poinformował, że "nie po drodze mu z pewnymi osobami" oraz że pilnie poszukuje 6,5
mln PLN oszczędności. Na fali zwolnień w Biotonie wypowiedzenie dostało lub złożyło już ponad 30 osób.
Wśród nich są m.in. kierownictwo działu księgowości, kierownik odpowiedzialny za rozliczenia z innymi firmami,
przedstawiciele medyczni oraz znaczna część pracowników działu jakości - podał "Parkiet". (Parkiet)

Capital Park

Mirelf ma warunkową umowę nabycia spółki Townsend, właściciela 65,5% akcji Capital Park
Holenderska spółka Mirelf VI zawarła warunkową umowę nabycia od CP Holdings 100% udziałów spółki
Townsend Holding, właściciela 65,5% akcji Capital Park.
Warunkiem nabycia przez Mirelf udziałów jest m.in. uzyskanie zgody prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji.
Spółka podała, że nabycie udziałów będzie skutkowało obowiązkiem ogłoszenia przez MIRELF wezwania do
zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów w kapitale
zakładowym spółki. (PAP)

Elektrobudowa

Elektrobudowa złożyła apelację od wyroku sądu dot. roszczeń Fińskiego Związku Zawodowego
Elektrobudowa złożyła apelację od wyroku sądu I instancji dotyczącego roszczeń Fińskiego Związku
Zawodowego. Jak wynika z komunikatu, orientacyjny czas trwania procedury przed sądem apelacyjnym to 11,5 roku, a w przypadku skierowania pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości procedura
wydłuży się do ok. 3-4 lat.
W grudniu 2018 roku spółka podała, że Sąd Rejonowy w Pori w Finlandii zasądził zapłatę przez Elektrobudowę
na rzecz Fińskiego Związku Zawodowego Pracowników Branży Elektrycznej łącznie ok. 8 mln euro plus odsetki
oraz ok. 0,4 mln euro kosztów procesu i ok. 0,1 mln euro odszkodowania.
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Spór dotyczył roszczeń związku zawodowego, wynikających z umów o pracę pracowników delegowanych przez
Elektrobudowę do realizacji prac przy projekcie budowy elektrowni atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii. (PAP)
Kruk

Kruk w '19 skupi się na rozwoju na obecnych rynkach, zakłada poprawę operacyjną we Włoszech i
Hiszpanii
Kruk w priorytetach na 2019 rok chce skupić się na rozwoju na obecnych rynkach, nie wyklucza
oportunistycznych zakupów aktywów konkurentów w Polsce lub Rumunii. Spółka planuje również dalszą
poprawę operacyjną we Włoszech i Hiszpanii.
Kruk zakłada selektywne zakupy na rynku włoskim i hiszpańskim detalicznych portfeli niezabezpieczonych,
portfeli MŚP i korporacyjnych, będzie się koncentrował na podnoszeniu efektywności organizacji i chce
utrzymywać konserwatywny poziom zadłużenia.
Kruk cenił, że spłaty z portfeli włoskich w 2018 roku były poniżej oczekiwań, co skutkowało istotną negatywną
aktualizacją aktywów. W IV kwartale 2018 roku spółka zdecydowała, na bazie zebranych danych
historycznych, o opóźnieniu oczekiwanych spłat sądowych o kilka miesięcy, co zaowocowało dokonaniem
odpisu wartości portfela na koniec 2018 roku.
Kruk poinformował, że widzi duże możliwości inwestycyjne w Polsce i podniósł swoje oczekiwania zwrotów z
portfeli. W Rumunii z kolei spółka oczekuje zwiększenia podaży wierzytelności w 2019 roku, pod warunkiem
braku wejścia w życie projektu prawa ograniczającego spłaty do dwukrotności ceny alokowanej do
poszczególnej sprawy. (PAP)

Kruk

Kruk chce wypłacać dywidendę; zarząd przedstawi rekomendację w ciągu kilku tygodni
Kruk chce wypłacać dywidendę, zarząd przedstawi swoją rekomendację w ciągu kilku tygodni. Skonsolidowany
zysk netto Kruka w 2018 roku wzrósł o 12% do 330 mln PLN. (PAP)

Kruk

Kruk liczy, że we Włoszech w ’19 pokaże zysk operacyjny
Kruk nie widzi obecnie potrzeby zawiązywania dodatkowych odpisów wartości portfela we Włoszech i liczy, że
2019 rok zakończy na tamtym rynku zyskiem operacyjnym. Kruk poinformował w piątek, że spłaty z portfeli
włoskich w 2018 roku były poniżej oczekiwań spółki, co skutkowało istotną negatywną aktualizacją aktywów.
W IV kwartale 2018 roku spółka zdecydowała, na bazie zebranych danych historycznych, o opóźnieniu
oczekiwanych spłat sądowych o kilka miesięcy, co zaowocowało dokonaniem odpisu wartości portfela na
koniec 2018 roku.
Spółka poinformowała, że w perspektywie kilku lat widzi możliwość przekroczenia planowanych obecnie
założeń co do wielkości spłat sądowych dzięki zwiększeniu przekazań, ale w okresie następnych kilku
kwartałów istnieje ryzyko dalszych opóźnień w procesie. (PAP)

Kruk

Kruk chce kupić spółkę pożyczkową w Polsce lub Rumunii
Michał Zasępa, członek zarządu Kruka poinformował, że spółka chce kupić spółkę pożyczkową w Polsce lub
Rumunii i liczy, że w I połowie 2019 roku wyjaśni się, czy do takiej transakcji dojdzie. Nie podał on jednak
żadnych szczegółów co do potencjalnej transakcji. (PAP)

Kruk

Kruk pracuje nad zwiększeniem dostępnych linii kredytowych, planuje też emisje obligacji
Kruk pracuje nad dalszym zwiększeniem w 2019 roku dostępnych linii kredytowych, planuje jednak także
emisje kolejnych obligacji.
W 2018 roku Kruk zwiększył łączną wartość linii kredytowych do 2 mld PLN, wyemitował 2 serie obligacji o
łącznej wartości 65 mln PLN i wykupił 5 serii obligacji o łącznej wartości 115 mln PLN.
Prezes poinformował, że spółka utrzymuje konserwatywne podejście do zadłużenia. Wskaźnik długo netto do
EBITDA gotówkowej na koniec 2018 roku wyniósł 2,3x.
Kruk podał, że wartość dostępnych, ale niewykorzystanych linii kredytowych wynosi obecnie 833 mln PLN.
(PAP)

Lubawa

Lubawa szacuje, że w '18 miała 5,87 mln PLN zysku netto wobec 2,32 mln PLN rok wcześniej
Lubawa szacuje, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł w 2018 roku 5,87 mln PLN, wobec 2,32 mln PLN rok
wcześniej, zysk netto ze sprzedaży wyniósł 10,06 mln PLN wobec 8,71 mln PLN w roku poprzednim, a
przychody grupy wyniosły 239,57 mln PLN, w porównaniu do 230,8 mln PLN w 2017 roku.
Na poziomie jednostkowym szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 52,76 mln PLN wobec 44,35 mln
PLN w 2017 r., zysk netto wyniósł 1,39 mln PLN, wobec 3,03 mln PLN straty w roku poprzednim, a zysk netto
ze sprzedaży wyniósł 0,63 mln PLN, wobec 1,98 mln PLN straty w 2017 roku.
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Lubawa zamierza opublikować raport roczny za 2018 rok 25 kwietnia. (PAP)
Mennica

Zarząd Mennicy chce rekomendować przeznaczenie połowy zysku za '18 na dywidendę
Grzegorz Zambrzycki, prezes spółki poinformował, że zarząd Mennicy planuje zarekomendować przeznaczenie
połowy jednostkowego zysku za 2018 rok na wypłatę dywidendy. W 2018 roku Mennica wypłaciła łącznie 51,1
mln PLN, co dało 1 PLN na akcję. (PAP)

Mennica

Mennica może rozważyć zmianę zaangażowania w Mennica Legacy Tower, jeśli pojawi się oferta
Mennica Polska, która ma 50% udziałów w spółce Mennica Towers GGH MT prowadzącej inwestycję w
biurowiec Mennica Legacy Tower, może rozważyć ich sprzedaż lub zakup i zwiększenie zaangażowania do 100%
Zdaniem Grzegorza Zambrzyckiego, prezesa Mennicy, trudno obecnie ocenić, który wariant jest
prawdopodobny.
Golub GetHouse podał w informacji prasowej pod koniec lutego, że mBank wybrał wieżowiec Mennica Legacy
Tower na swoją nową główną siedzibę. Znajdą się tam również m.in. dwie kancelarie prawne oraz firma
WeWork, która została wyłącznym najemcą Budynku Zachodniego.
140-metrowa wieża Mennica Legacy Tower i sąsiadujący z nią 43-metrowy Budynek Zachodni będą miały
łączną powierzchnię biurową 65.630 mkw. (PAP)

Monnari Trade

Przychody Monnari Trade w lutym wzrosły o 32,12% r/r do ok. 18,1 mln PLN
Skonsolidowane
przychody ze sprzedaży Monnari Trade w lutym 2019 roku wyniosły ok. 18,1 mln PLN, co oznacza wzrost
wobec przychodów osiągniętych w lutym 2018 roku o 32,12%
Jak podano, przychody za luty obejmują około 0,9 mln PLN przychodów osiągniętych przez spółki grupy Centro
2017.
Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2019
roku wyniosła ok. 38,3 mln PLN. Przychody te były wyższe o 23,15% od osiągniętych w analogicznym okresie
ubiegłego roku (31,1 mln PLN).
Przychody za okres styczeń - luty 2019 r. obejmują ok. 2,0 mln PLN przychodów osiągniętych przez spółki
grupy Centro 2017. (PAP)

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa ma umowę na budowę domu studenckiego w Łodzi za 110 mln PLN brutto
Mostostal Warszawa zawarł z ST Łódź Rembielińskiego umowę na budowę domu studenckiego BaseCamp w
Łodzi na kwotę 110 mln PLN brutto. Termin realizacji zadania to 17 miesięcy i 23 dni. (PAP)

Netmedia

Akcjonariusze Netmedii zawarli porozumienie ws. wspólnego nabywania akcji
Akcjonariusze Netmedii zawarli porozumienie w sprawie wspólnego nabywania akcji w ramach przymusowego
wykupu. Akcjonariusze zobowiązali się do przeprowadzenia przymusowego wykupu do 15 kwietnia 2019 r., a
podjęcia uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji spółki nie później niż do 30 maja 2019 r.
Zgodnie z komunikatem, porozumienie zostało zawarte pomiędzy AdRock Ventures Limited, Ala Moana
Partners LTD, Andrzejem Wierzbą, Fidiasz Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym oraz Krzysztofem Czaplą i
ma na celu ustalenie zasad współdziałania w celu przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji spółki oraz
doprowadzenie do zniesienia dematerializacji akcji spółki i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym na
GPW.
Zgodnie z komunikatem, podmiotami nabywającym akcje spółki będą AdRock Ventures Limited oraz Fidiasz
FIZ.
Porozumienie wygasa 30 września 2019 r.
Jak wynika z komunikatu spółki, akcjonariusze będący stronami porozumienia posiadają 7.584.221 akcji spółki,
stanowiących 92% kapitału zapasowego i ogólnej liczby głosów. (PAP)

Newag

Newag zmodernizuje zakład w Nowym Sączu
Newag zamierza zmodernizować zakład w Nowym Sączu. Zgodnie z decyzją wydaną przez Krakowski Park
Technologiczny ma otrzymać prawo do zwolnienia od podatku dochodowego w wysokości do 35% kosztów
kwalifikowanych inwestycji.
Inwestycja ma polegać na zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego przedsiębiorstwa.
Jak podano, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych zadeklarowanych przez spółkę wynosi 80,4 mln PLN,
a maksymalna wartość 104,5 mln PLN.
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Inwestycja ma być finansowana ze środków własnych oraz w odniesieniu do niektórych z nabywanych
maszyn i urządzeń - w formie leasingu finansowego.
Spółka podała, że realizację zaplanowano na lata 2019-2021, a pełne wdrożenie efektów inwestycji w
działalności spółki powinno nastąpić do końca roku 2021.
Decyzja dotycząca zwolnienia od podatku ma obowiązywać przez dwanaście lat. (PAP)
Pragma Faktoring

Pragma Faktoring sprzedała spółce z grupy mBanku udziały w LeaseLink
Pragma Faktoring sprzedała posiadane 71,5% udziałów w spółce LeaseLink na rzecz mLeasing, spółki z grupy
mBanku i spodziewa się, że dzięki tej transakcji na konto spółki trafi 87 mln PLN.
Wartość transakcji opiewa na 101,6 mln PLN. Spółka podała, że na tę kwotę składa się wartość sprzedawanej
spółki (31,6 mln PLN, z czego dla Pragma Faktoring przypadło 22,6 mln PLN)) oraz spłata jej zobowiązań
finansowych w wysokości 70 mln PLN, z czego 65 mln PLN to spłata finansowania otrzymanego od Pragma
Faktoring. W sumie na konto Pragma Faktoring trafi 87 mln PLN.
Ponadto LeaseLink dokonała spłaty całości swoich zobowiązań wynikających z finansowania realizowanego
poprzez platformę Mintos, za które to zobowiązania Pragma Faktoring odpowiadał jako poręczyciel.
Po trzech latach działalności LeaseLink ma przeszło 20 tys. klientów i ponad 70 mln PLN pracującego portfela
leasingowego. (PAP)

Torpol

Torpol miał w 2018 roku 19,2 mln PLN zysku wobec 26,8 mln PLN straty przed rokiem
Torpol miał w 2018 roku 19,2 mln PLN zysku wobec straty rok wcześniej na poziomie 26,8 mln PLN. Grupa
podała, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2018 roku wyniosły 1.525,7 mln PLN wobec 718,9 mln
PLN przed rokiem. Torpol podał, że skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży w 2018 roku wyniósł 83,1 mln
PLN wobec 42,8 mln PLN rok wcześniej.
Na poziomie jednostkowym Torpol miał w 2018 roku 1.499,3 mln PLN przychodów (701,0 mln PLN przed
rokiem), 77,6 mln PLN zysku brutto ze sprzedaży (19,8 mln PLN rok wcześniej) oraz 8,2 mln PLN zysku netto (13,8 mln PLN rok wcześniej).
Grupa podała, że na wstępne wyniki finansowe za 2018 rok najistotniejszy wpływ miały: znaczący, ponad
dwukrotny wzrost skali działalności Spółki podyktowany realizacją portfela zamówień o rekordowej wartości, w
związku z wysokim tempem realizacji prac budowlanych oraz sytuacja związana ze spółką zależną Norge AS w
likwidacji.
Torpol planuje publikację raportu za 2018 rok 15 marca. (PAP)

Wielton

Ustanowienie zastawu na 9 mln akcji Wieltonu
MP Investors, główny akcjonariusz Wieltonu, zawarł umowę zastawu na 9 050 234 akcjach spółki, dających
prawo do 14,99% głosów na WZA. Łącznie MP Investors, którego beneficjentem rzeczywistym są Mariusz i
Paweł Szataniakowie (ich udział w sprawowaniu kontroli jest równy), posiada łącznie 22,7 mln akcji Wieltonu,
dających prawo do 37,62% głosów na WZA.
Zawarcie umowy zastawu finansowego i rejestrowego, obejmującej 9 050 234 akcji, miało miejsce 7 marca.
Zastaw ustanowiony został na rzecz PKO BP. MP Investors nadal będzie upoważniony do wykonywania prawa
głosu z zastawionych akcji.
Mariusz i Paweł Szataniakowie posiadają pośrednio - poprzez MP Investors i MPSZ sp. z o.o. - 30,8 mln akcji
Wieltonu, dających prawo do 50,97% głosów na WZA. (PAP)

ZE PAK

Odpisy zmniejszą skonsolidowany zysk netto ZE PAK za 2018 rok o 220 mln PLN
Wyniki testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych grupy ZE PAK SA wskazują na utratę wartości
w wysokości 220 mln PLN, co przełoży się na zmniejszenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto o tę
kwotę. Odpis aktualizujący nie wpłynie na wartość skonsolidowanego wyniku EBITDA.
Odpis w całości dotyczy utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o.
W jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółka dokonana odpisów w wysokości 77 mln PLN z tytułu
utraty wartości KWB Adamów SA. Odpis obniży jednostkowy wynik finansowy netto ZE PAK, ale nie wpłynie
na wartość jednostkowego wyniku EBITDA. Odpis nie wpłynie na działalność wydobywczą KWB Adamów.
Spółka poinformowała, że wymienione operacje mają charakter niepieniężny, księgowy i nie wpływają na
sytuację płynnościową spółki i grupy. Spółka zastrzegła, że sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe jest w
trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty mogą ulec zmianie. (PAP)
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ZE PAK

Grupa akcjonariuszy ZE PAK zażądała wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania grupami na NWZA
Aviva OFE, NN OFE i PZU "Złota jesień" OFE zażądały uzupełnienia porządku obrad NWZA zwołanego na 29
marca 2019 roku o wybór członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołanie
pozostałych członków rady nadzorczej oraz określenia wynagrodzenia dla członków organu nadzoru.
W uzasadnieniu wniosku akcjonariusze napisali, że wynika on z potrzeby umożliwienia akcjonariuszom
uzyskania swojego przedstawiciela w radzie nadzorczej ZE PAK.
Jednocześnie akcjonariusze wskazali, że w razie wyboru choćby jednego członka rady nadzorczej w drodze
głosowania grupami wygasają mandaty dotychczasowych członków organu nadzoru. Stąd żądanie
umieszczenia w porządku obrad kwestii powołania pozostałych członków rady nadzorczej. (PAP)

Kalendarz:

12 marca
12 marca
13 marca
13 marca
14 marca
14 marca
14 marca
14 marca
14 marca
14 marca

Spółka

Wydarzenie

Lotos
PGE
Avast
PZU
BGZ BNP
CCC
Dino
Energa
KGHM
PGNiG

Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport

kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
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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