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Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji WallStreet, która odbędzie się w dniach 31 maja- 2
czerwca 2019 roku w Karpaczu. Będzie to unikalna okazja aby spotkać się z naszymi
analitykami technicznymi i spróbować sił w grze giełdowej, którą poprowadzą Przemysław
Smoliński i Paweł Małmyga. Zapraszamy także na wykład „Jak wygrać z rynkiem bez
nieprzespanych nocy?” Prelekcję poprowadzi Emil Łobodziński, odpowiedzialny w DM PKO BP
za doradztwo inwestycyjne i portfele modelowe. Więcej informacji znajduje się tutaj.
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WIG30:
Asseco Poland

Asseco widzi potencjał do dalszej poprawy wyników w '19
Grupa Asseco widzi potencjał do dalszej poprawy wyników w kolejnych kwartałach i wyniki w całym 2019
roku mogą być lepsze niż w zeszłym roku - poinformował wiceprezes Asseco Poland Rafał Kozłowski.
Wiceprezes nie sądzi wprawdzie żeby spółka utrzymała tak duże dynamiki wyników jak w I kw., ale widzi siłę,
żeby wyniki w tym roku były lepsze niż w 2018 roku. Jest dużo fundamentów, które pozwalają optymistycznie
patrzeć w przyszłość - ocenił Kozłowski.
Dodał, że czynnikami wzrostu w kolejnych miesiącach powinny być segmenty chmurowe i
cyberbezpieczeństwo. W pierwszym kwartale rozwiązania w chmurze przyniosły 89 mln PLN przychodów, a
cyberbezpieczeństwo 57 mln PLN.
W Polsce Asseco widzi dobre perspektywy dla sektora publicznego. W ostatnim czasie grupa wygrała istotne
przetargi publiczne m.in. w ARiMR, KRUS i ZUS. Wzmacnia pozycję w cyberbezpieczeństwie.
Przychody Grupy Asseco w I kw. rozłożyły się następująco: przedsiębiorstwa 38%, bankowość i finanse 39%,
administracja publiczna 23%.
Patrząc geograficznie, Formula Systems wygenerowała 61% skonsolidowanych przychodów, Asseco
International 27%, a Asseco Poland 12%. (PAP)

Energa

Moody’s potwierdził rating Energi na poziomie Baa1 z perspektywą stabilną
Agencja Moody’s potwierdziła rating Energi na poziomie Baa1 z perspektywą stabilną. (PAP)

Kernel

Kernel miał 25,9 mln USD zysku netto w III kw. 2018/19
Kernel Holding w III kwartale roku obrotowego 2018/2019 miał 25,9 mln USD zysku netto przypisanego
akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 39,1 mln USD straty rok wcześniej.
Narastająco po trzech kwartałach roku obrotowego 2018/2019 grupa miała 189,9 mln USD zysku netto
wobec 50,7 mln USD rok wcześniej.
Zysk EBITDA grupy wyniósł 55,3 mln USD (spadek o 24% r/r). Narastająco po trzech kwartałach EBITDA grupy
wzrosła do 285,2 mln USD z 196,2 mln USD przed rokiem.
EBITDA segmentu tłoczenia ziarna wzrosła o 83% r/r, do 31 mln USD.
EBITDA w segmencie infrastruktura i handel spadła o 64%, do 18 mln USD.
Zysk EBITDA segmentu rolnego wyniósł 18 mln USD, czyli była na poziomie ubiegłorocznej.
Przychody Kernela wyniosły w III kw. 802,5 mln USD (wzrost o 48% r/r), a narastająco po trzech kwartałach
przychody wyniosły 3,06 mld USD, co oznacza wzrost o 89%. (PAP)

mBank

Moody's podniósł długookresową ocenę depozytów mBanku do "A3"
Moody's Investors Service podniósł długookresową ocenę depozytów mBanku do "A3" z "Baa1", a
perspektywa ratingu została zmieniona do "stabilnej" z "pozytywnej".
Rating BCA (Baseline Credit Assesment) został podwyższony do "baa3" z "ba1", Adjusted BCA do "baa2" z
"baa3", natomiast ocena ryzyka kontrahenta do "A2(cr)" z "A3(cr)". Krótkookresowa ocena depozytów została
utrzymana na poziomie "Prime-2".
Moody's podał, że podwyższenie ratingów depozytów długoterminowych banku wynika m.in. z aktualizacji BCA
banku do "baa3" oraz z założenia możliwego wsparcia od swego dominującego akcjonariusza. (PAP)

PZU

PZU wypłaci 2,8 PLN dywidendy na akcję z zysku za '18
Piątkowe WZA PZU zdecydowało o wypłacie 2,8 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok.
Decyzja akcjonariuszy jest zgodna z wcześniejszą rekomendacją zarządu.
Dniem dywidendy jest 14 sierpnia 2019 roku, a jej wypłata nastąpi 5 września 2019 roku. (PAP)

PZU

PZU chce w '20 przedstawić nową strategię do 2025 roku
PZU planuje w 2020 roku przedstawić nową strategię, prawdopodobnie o horyzoncie czasowym do roku 2025
- poinformował prezes PZU Paweł Surówka. (PAP)
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PZU

WZA PZU wybrało radę nadzorczą na kolejną kadencję; liczba jej członków wzrosła do 11
Piątkowe walne zgromadzenie PZU zdecydowali o powiększeniu składu rady nadzorczej do 11 osób i wybrało
jej skład na kolejną 3-letnią kadencję. Akcjonariusze zatwierdzili także wypłatę dywidendy z zysku za 2018 roku.
Zgodnie z propozycją zarządu wyniesie ona 2,8 PLN na akcję.
Dotychczas w skład organu nadzoru wchodziło 9 osób.
Zgodnie z decyzją akcjonariuszy na kolejną kadencję powołani zostali: Maciej Łopiński (w poprzedniej kadencji
przewodniczący rady), Alojzy Nowak (w poprzedniej kadencji sekretarz rady), Robert Jastrzębski, Marcin
Chludziński, Agata Górnicka, Robert Śnitko i Maciej Zaborowski.
Nowymi członkami rady zostali Elżbieta Mączyńska-Ziemacka (prof. nauk ekonomicznych, członek Prezydium
Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Rady Naukowej Instytutu
Nauk Ekonomicznych PAN; prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.), Tomasz Kuczur (dr hab. prof.
nadzw.; prawnik i politolog) i Krzysztof Opolski (profesor zwyczajny ekonomii; kierownik Katedry Bankowości,
Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW).
Jak podano, w przypadku większości głosowań, akcjonariusze reprezentujący ok. 25% obecnych na walnym
akcji, głosowali przeciw wyborowi nowych członków rady nadzorczej.
PZU podało także, że zgodnie ze statutem spółki prezes Rady Ministrów powołał do rady nadzorczej PZU Pawła
Góreckiego. W poprzedniej kadencji rady Paweł Górecki był jej wiceprzewodniczącym. (PAP)

Tauron

Zysk netto Tauronu w I kw. '19 wyniósł 524,7 mln PLN, zgodnie z szacunkami
Zysk netto grupy Tauron w I kwartale 2019 roku wyniósł 524,7 mln PLN wobec 636,7 mln PLN zysku przed
rokiem. Spółka szacowała wcześniej, że jej zysk netto wyniósł w tym okresie 525 mln PLN.
Zysk netto, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 524,2 mln PLN wobec 636,2 mln PLN
zysku przed rokiem.
Zysk operacyjny grupy Tauron wyniósł 728 mln PLN wobec 875,5 mln PLN przed rokiem, a zysk EBITDA 1,212
mld PLN (1,326 mld PLN przed rokiem).
Przychody grupy w I kwartale wzrosły o 15% r/r do 5,313 mld PLN. Jak podano, wzrost przychodów ze
sprzedaży był przede wszystkim konsekwencją uzyskiwania wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej. (PAP)

Tauron

Wyniki operacyjne Tauronu w I kw.'19 oraz wynik EBITDA wg segmentów
EBITDA

wyniki
wyniki
I kw. 2019 I kw. 2018

Różnica

Wydobycie
Wytwarzanie
Dystrybucja
Sprzedaż
Pozostałe
Pozycje nieprzypisane
RAZEM

-44 286
43 751
386 667
465 312
681 195
627 853
164 931 188 048
44 444
39 703
-20 754
-39 011
1 212 197 1 325 656

-16,90%
8,50%
-12,30%
11,90%
-8,60%

(PAP Biznes)

Największy udział w łącznej EBITDA grupy miał segment Dystrybucja (56%). Segment Wytwarzanie
odpowiadał za 32% udziału w EBITDA grupy.
Jak podała spółka, spadek EBITDA grupy r/r spowodowany był przede wszystkim rozwiązaniem w I kw. 2018 r.
rezerwy na świadczenia pracownicze w wysokości 230 mln PLN, co pozytywnie wpłynęło na wyniki finansowe
tego okresu.
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Kluczowe parametry operacyjne

Produkcja węgla handlowego
Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto)
Wytwarzanie energii elektrycznej z OZE
Produkcja z biomasy
Produkcja elektrowni wodnych i wiatrowych
Wytwarzanie ciepła
Dystrybucja energii elektrycznej

J.m.

wyniki
wyniki
I kw. 2019 I kw. 2018

Zmiana

mln Mg
TWh
TWh
TWh
TWh
PJ
TWh

1,26
3,82
0,39
0,09
0,29
4,76
13,54

1,42
3,94
0,24
0,02
0,22
5,68
13,42

-11%
-3%
63%
350%
32%
-16%
1%

Sprzedaż energii el. (segmenty Sprzedaż i Wytwarzanie),
w tym:

TWh

12,02

11,96

1%

detaliczna
hurtowa
Liczba klientów - Dystrybucja

TWh
TWh
tys.

9
3,1
5 612

9
2,68
5 546

-4%
16%
1%

(PAP Biznes)

Jak podano, spadek produkcji węgla handlowego było następstwem trudnych warunków geologicznych w ZG
Janina oraz opóźnienia rozruchu jednej ze ścian w ZG Sobieski. W I kw. 2019 r. 49% zapotrzebowania spółek
segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało pokryte surowcem
pochodzącym z zakładów górniczych grupy Tauron.
Nakłady inwestycyjne grupy Tauron w I kw. 2019 r. wyniosły 727 mln PLN i były wyższe o 20% r/r.
Na wzrost nakładów wpłynęły przede wszystkim wyższe inwestycje w obszarach: Dystrybucja (wzrost o 82 mln
PLN) i Wydobycie (wzrost o 42 mln PLN). W segmencie Dystrybucja, w którym łączny capex wyniósł 351 mln
PLN, największe środki zostały przeznaczone na modernizację sieci dystrybucyjnej (200 mln PLN) oraz budowę
nowych przyłączy (126 mln PLN). Natomiast nakłady w segmencie Wytwarzanie (236 mln PLN) związane były
głównie z budową bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Zaawansowanie budowy tego bloku przekroczyło 90%.
W I kwartale 2019 r. zobowiązania finansowe netto wzrosły do poziomu 10,2 mld PLN, tj. o 8% w porównaniu
ze stanem na koniec 2018 r.
Wskaźnik długu netto (bez zadłużenia wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych w
wysokości 1,96 mld PLN) do EBITDA na koniec marca osiągnął poziom 2,74 x. (PAP)
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Pozostałe informacje:
Płaca minimalna

W następnym tygodniu MRPiPS przedstawi propozycję dot. płacy minimalnej na '20 - Rafalska, MRPiPS
W następnym tygodniu MRPiPS przedstawi propozycję dot. płacy minimalnej na 2020 rok - poinformowała
minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2019 r. wynosi 2,3%.
Organizacje pracodawców proponują wzrost płacy minimalnej w 2020 roku o 6,1% do 2387 PLN. Ponadto
organizacje proponują wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie nie wyższym niż
6,1%.
Dodatkowo organizacje chcą, aby wskaźnik waloryzacji emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w
2020 r. został ukształtowany na poziomie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
oraz 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
Centrale związkowe Solidarności, OPZZ i Forum ZZ ogłosiły, że chcą podwyżek wynagrodzeń w 2020 roku o
8,6%, płacy minimalnej o 12% oraz płac w budżetówce o 15%. (PAP)

Sektor bankowy

Wartość kredytów na nieruchomości dla gosp. domowych w IV spadła m/m o 159,2 mln PLN - NBP
Wartość udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych ogółem w kwietniu
spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 159,2 mln PLN i wyniosła 437.640,2 mln PLN - wynika z
danych NBP.
Wartość kredytów w walutach spadła m/m o 3.422,9 mln PLN i wyniosła 123.893,9 mln PLN.
Wartość kredytów w złotych wzrosła m/m o 3.263,7 mln PLN i wyniosła 313.746,3 mln PLN. (PAP)

Sektor bankowy

Wartość kredytów konsumpcyjnych ogółem w IV wzrosła m/m o 1.849 mln PLN - NBP
Wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych ogółem w kwietniu wzrosła m/m o 1.849 mln PLN
i wyniosła 194.511,1 mln PLN - wynika z danych NBP.
Z tego wartość kredytów konsumpcyjnych w złotych wzrosła m/m o 2.005,2 mln PLN i wyniosła 190.420,1 mln
PLN. (PAP)

11 bit studios

Nad "Projektem 8" pracuje ponad 20 osób, zespół powiększy się do końca '19
Nad produkcją nowej gry 11 bit studios o roboczym tytule "Projekt 8" pracuje ponad 20 osób i zespół ten ma
powiększyć się istotnie do końca roku - poinformował prezes 11 bit studios, Grzegorz Miechowski.
Zespół deweloperski to obecnie ok. 70 osób ze 110 pracowników. Nad 'Frostpunkiem' pracuje około 50 osób, a
w przypadku 'Projekt 8' (tytuł roboczy nowej gry - PAP) zespół przekroczył 20 osób i te rekrutacje, które
pozostały spółce na ten rok, tj. nieco ponad 20, są właśnie w większości związane z 'Projekt 8' - dodał prezes.
Poziom zaawansowania pozostałych gier, w tym "Children of Morta" oraz dodatku i wersji konsolowej
"Frostpunka", jest podobny - o datach premier zadecydują m.in. rozmowy z producentami konsol.
Prezes poinformował, że zespół, który w tej chwili kończy prace nad dodatkiem i wersją konsolową
"Frostpunka" po ich zakończeniu zacznie projektować nową grę. To samo dotyczy zespołu (około dziesięciu
pracowników), który zajmuje się trzecią historią do gry "This War of Mine".
Budżety nowych gier mają być wyższe niż w przypadku "Frostpunka".
W ocenie Miechowskiego najtrudniejszy dla spółki jest obecnie rynek mobilny, zdominowany przez gry typu
free-to-play, czyli tytuły, których pobranie jest darmowe, a monetyzacja następuje poprzez mikropłatności i
reklamy. (PAP)

Auto Partner

Auto Partner wypłaci 0,02 PLN dywidendy na akcję z zysku za '18
Akcjonariusze Auto Partner zdecydowali, że spółka wypłaci 2 gr dywidendy na akcję z zysku za 2018 r. Łącznie
na dywidendę trafi 2,6 mln PLN.
Dzień dywidendy ustalono na 3 czerwca, a termin jej wypłaty na 12 czerwca 2019 roku.
Od debiutu na GPW w 2016 roku spółka nie wypłacała dywidendy. (PAP)

Efekt

Akcjonariusze chcą, by Efekt wypłacił wyższą dywidendę niż rekomenduje zarząd
Akcjonariusze Korporacji Gospodarczej Efekt, którzy mają łącznie 9,5% w kapitale zakładowym spółki, chcą, by
wypłaciła ona 1,4 PLN dywidendy na akcję zwykłą i 1,68 PLN na akcję uprzywilejowaną, czyli więcej niż
rekomenduje zarząd - wynika z projektu uchwały na ZWZ zwołane na 13 czerwca.
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Zgodnie z wnioskiem Agro-Jumal oraz Wojciecha Wiśniewskiego na dywidendę miałoby trafić łącznie 2,37 mln
PLN. Zysk netto Efektu za 2018 rok wyniósł 5,13 mln PLN.
Proponowany dzień dywidendy to 10 września, a dzień jej wypłaty 24 września.
W uzasadnieniu podano, że "mając na uwadze wysokie wynagrodzenie dla członków zarządu oraz dla członków
rady nadzorczej przewidziane dodatkowe środki z utworzonego Funduszu Motywacyjnego dla tychże członków
są nieuzasadnione oraz przyznane z pokrzywdzeniem praw akcjonariuszy. Środki oszczędzone wskutek
likwidacji funduszu motywacyjnego mogą zostać przeznaczone na powiększenie kwot z tytułu wypłacanych
dywidend. Wprowadzenie likwidacji funduszu motywacyjnego pozwoli znacznie zwiększyć kwotę przeznaczoną
w planie podziału zysku za rok 2018 na dywidendę dla akcjonariuszy, aż o 20 groszy brutto na każdą akcję dla
akcji zwykłych i o 24 groszy brutto na każdą akcję dla akcji uprzywilejowanych". (PAP)
Enter Air

Enter Air objął 49% akcji szwajcarskiej linii lotniczej Germania Flug
Enter Air sfinalizował podpisaną z Albex Aviation oraz osobami fizycznymi umowę inwestycyjną, dotyczącą
objęcia ok. 49% akcji w szwajcarskiej linii lotniczej Germania Flug.
Wartość umowy - jak wcześniej podawano - wyniosła 2 mln USD (około 7,7 mln PLN).
Umowa inwestycyjna zawiera opcję call uprawniającą Enter Air do objęcia dodatkowych akcji Germania Flug
dających łącznie do 80% akcji. (PAP)

Ideon

PKO BP głosował przeciwko układowi Ideonu
W prowadzonym głosowaniu wierzycieli Ideonu, 75% wierzycieli głosowało za przyjęciem układu dłużnika. Nie
zostało jednak spełnione kryterium większości wartości wierzytelności głosującej za układem. Przeciwko
układowi głosował m.in. bank PKO BP, z wierzytelnością ok. 81 mln PLN.
Tym samym zarząd emitenta utracił możliwość prowadzenia planowanej restrukturyzacji Ideon.
Spółka podała też, że jej zarząd zdecydował o opublikowaniu sprawozdania rocznego bez badania i opinii
biegłego, gdyż nie posiada w zaistniałej sytuacji środków na kontynuację działalności spółki.
Spółka poinformowała też, że Mariusz Jabłoński złożył rezygnację z funkcji prezesa z dniem 1 czerwca 2019 r.
(PAP)

iFirma

iFirma wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 0,04 na akcję
iFirma wypłaci akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 0,04 PLN na akcję. Wypłata dotyczy I
kw. 2019 roku.
Dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczki, wyznaczono na 21 czerwca, zaś termin wypłaty
zaliczki na 28 czerwca.
Całkowita kwota zaliczki wyniesie 256 tys. PLN. (PAP)

Odlewnie Polskie

Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji Odlewni Polskich ruszy 28 maja
Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji spółki Odlewnie Polskie ma rozpocząć się 28 maja i zakończyć 13 czerwca.
Odlewnie Polskie informowały w środę, że planują skup nie więcej niż 1.010.000 akcji własnych, stanowiących
4,89% kapitału zakładowego spółki, po 3,50 PLN za jedną akcję.
Podjęcie przez spółki decyzji o akceptacji ofert lub ewentualnej redukcji zaplanowane jest na 17 czerwca. (PAP)

Redan

GPW wznowi obrót akcjami Redanu od 27 maja
GPW wznowi obrót akcjami Redanu od 27 maja - wynika z uchwały zarządu giełdy.
Giełda postanowiła zawiesić obrót akcjami Redanu 2 maja.
Decyzja o wznowieniu obrotu jest efektem uchylenia przez Komisję Nadzoru Finansowego żądania zawieszenia
obrotu akcjami spółki. (PAP)

Sanok Rubber Company OFE PZU chce, by Sanok Rubber Company wypłacił 1,5 PLN dywidendy za 2018 rok
OFE PZU chce by Sanok Rubber Company wypłacił 1,5 PLN dywidendy na akcję za 2018 rok. Wcześniej, w
projekcie uchwały WZ spółka proponowała wypłatę dywidendy w wysokości 1 PLN na akcję.
Proponowanym dniem dywidendy jest 3 lipca, a jej wypłata ma nastąpić 10 lipca 2019 roku.
Z raportu rocznego spółki wynika, że OFE PZU ma 10,06% udziału w kapitale zakładowym Sanoka.
Z zysku w 2017 roku Sanok wypłacił 3 PLN dywidendy na akcję. (PAP)
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Solar Company

Solar Company planuje scalić akcje w stosunku 10:1
Solar Company planuje scalić akcje poprzez podwyższenie ich wartości nominalnej do 10 PLN z 1 PLN wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 19 czerwca.
Ogólna liczba akcji zmniejszy się wskutek scalenia z 30 mln do 3 mln.
Walne zgromadzenie ma też upoważnić zarząd do nabycia akcji własnych spółki celem wyrównania
niedoborów scaleniowych lub umorzenia. (PAP)

Ten Square Games

Ten Square Games wypłaci 3,78 PLN dywidendy na akcję
Walne zgromadzenie Ten Square Games zdecydowało, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy za 2018 rok
łącznie 27,3 mln PLN, czyli 3,78 PLN na akcję.
Dzień dywidendy to 5 czerwca, a wypłata nastąpi 19 czerwca 2019 roku.
Pozostała część zysku, w kwocie 9,7 mln PLN, trafi na kapitał zapasowy. (PAP)

TIM

TIM przygotowany na spowolnienie w budownictwie, w II kw. sygnały z rynku niejednoznaczne
TIM jest przygotowany na ewentualne spowolnienie w sektorze budowlanym w drugim półroczu 2019 roku.
Sygnały płynące z rynku w kwietniu i maju są niejednoznaczne - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes
spółki Krzysztof Folta.
Prezes obawia się spowolnienia związanego m.in. z zatorami płatniczymi. W jego ocenie TIM ma bardzo dobrą
kondycję finansową i jest przygotowany na spowolnienie spływu pieniądza.
W ocenie Folty, choć według danych GUS cała budowlanka ma dobre wyniki, to w segmencie budynki i
budowle, z którym TIM jest najbardziej powiązany, nie ma obecnie dużo optymizmu, a wzrost wynosi 1% r/r za
cztery miesiące 2019 roku.
Strategia spółki zakłada wzrost przychodów do 2021 roku do co najmniej 1 mld PLN i zwyżkę rentowności
EBITDA do nie mniej niż 3,6% Średnioroczny wzrost przychodów ma być o ponad 5% powyżej poziomu inflacji.
W ocenie prezesa tak się dzieje. Dodatkowo spółka rozwija alternatywne modele sprzedaży, jak marketplace,
handel B2B2C i dropshipping - dodał. (PAP)

TXM

GPW wznowi obrót akcjami TXM od 27 maja
GPW wznowi obrót akcjami TXM od 27 maja - wynika z uchwały zarządu giełdy.
Giełda postanowiła zawiesić obrót akcjami Redanu 2 maja.
Decyzja o wznowieniu obrotu jest efektem uchylenia przez Komisję Nadzoru Finansowego żądania zawieszenia
obrotu akcjami spółki. (PAP)
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Kalendarz:

27 maja
27 maja
27 maja
28 maja
28 maja
28 maja
28 maja
28 maja
29 maja
29 maja
29 maja

Spółka

Wydarzenie

Apator
Kernel
Tauron
ABC Data
Ciech
Immofinanz
LPP
PGE
Archicom
Bogdanka
Enea

AGM
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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