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Najważniejsze informacje:
CCC

CCC kupił części przedsiębiorstwa prowadzącego sklepy ostatecznie za 77 mln PLN
Końcowa wartość transakcji zakupu przez CCC zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej
prowadzenie salonów detalicznej sprzedaży obuwia oznaczonych logo CCC wyniosła 77 mln PLN. Wcześniejsza
umowa pomiędzy CCC a Adler International opiewała na kwotę 68,5 mln PLN.
W ramach transakcji CCC kupił od Adler International przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzi 41
agencyjnych sklepów działających w Polsce, w tym 4 sklepy będące jeszcze w fazie przygotowania.
Przedsiębiorstwo to w 2017 roku miało zysk brutto w wysokości 18,5 mln PLN.
Zgodnie z umową, Adler International zamierza wykorzystać część środków otrzymanych w związku ze zbyciem
zorganizowanej części przedsiębiorstwa na przyspieszenie ekspansji sklepów franczyzowych systemu
sprzedaży CCC na Ukrainie i do 2021 roku otworzy 50 nowych sklepów CCC. (PAP)

Grupa Azoty

Grupa Azoty zakłada, że nie przekroczy wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie 2,5x
Grupa Azoty, która podpisała z konsorcjum banków umowę zwiększającą kredyt do 3 mld PLN zakłada, że w
najbliższych latach nie przekroczy wskaźnika dług nett/EBITDA na poziomie 2,5x, chociaż kowenanty zapisane
w umowie umożliwiają jej zwiększenie tego wskaźnika do 3-3,5x - poinformował wiceprezes Paweł Łapiński.
(PAP)

Grupa Azoty

Grupa Azoty ma umowę z bankami ws. podwyższenia kwoty kredytu do 3 mld PLN z 1,5 mld PLN
Grupa Azoty podpisała z PKO BP, BGK, BZ WBK i ING BSK umowę zmieniającą i modyfikującą umowę kredytu
odnawialnego z 2015 roku, podwyższającą łączną kwotę kredytu do 3 mld PLN z 1,5 mld PLN. (PAP)

mBank

KSF pozytywnie zaopiniował wniosek ws. obniżenia bufora O-SII dla mBanku
Komitet Stabilności Finansowej pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie
obniżenia dla mBanku bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym do 0,5%. Obecnie wartość nałożonego
na bank bufora jest równoważna 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Ostateczna decyzja ma zostać
wydana przez KNF po zajęciu stanowiska przez KSF. (PAP)

Orange Polska

Orange Polska i T-Mobile Polska przedłużają negocjacje ws. dostępu do sieci
Orange Polska będzie kontynuował po 30 czerwca negocjacje z T-Mobile Polska w sprawie dostępu do swojej
sieci światłowodowej.
W grudniu 2017 roku obie firmy podpisały list intencyjny w sprawie negocjacji. Dostęp T-Mobile Polska do
sieci telekomunikacyjnej Orange Polska miałby odbywać się na zasadzie hurtowego dostępu
szerokopasmowego, czyli tzw. bitstream access (BSA). Według grudniowego komunikatu, negocjacje miały
zakończyć się do 30 czerwca.
Zgodnie z założeniami, w przypadku podpisania umowy T-Mobile ma zapłacić Orange Polska opłatę wstępną za
dostęp do budynków wielorodzinnych zamieszkałych przez klientów indywidualnych, opłatę miesięczną za
dostęp szerokopasmowy za każdego aktywnego klienta oraz opłatę instalacyjną za przyłączenie każdego łącza
szerokopasmowego. (PAP)

PGNiG

Trybunał Arbitrażowy wydał wyrok częściowy w postępowaniu PGNiG przeciwko Gazpromowi
Trybunał Arbitrażowy ad hoc wydał wyrok częściowy w postępowaniu PGNiG przeciwko Gazpromowi ws.
obniżenia ceny kontraktowej za gaz. Trybunał ustalił, że PGNiG złożył w XI '14 ważny i skuteczny wniosek o
renegocjację ceny kontraktowej. Kwestia ustalenia nowej ceny będzie rozstrzygnięta w dalszym postępowaniu.
(PAP)

PGNiG

ZWZ PGNiG przerwane, wznowienie 6 lipca
Akcjonariusze PGNiG zdecydowali w piątek o przerwaniu obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia do 6 lipca,
do godz. 12.00. Wniosek w sprawie przerwy zgłosił przedstawiciel Skarbu Państwa.
Akcjonariusze zdecydować mieli między innymi o podziale zysku za 2017 rok i o zmianach w statucie spółki.
(PAP)

PKN Orlen

PKN Orlen zakończył realizację budowy bloku w Płocku
PKN Orlen podpisał z konsorcjum firm Siemensa protokół, mocą którego zakończono realizację procesu
inwestycji bloku gazowo-parowego w Płocku. Łączne nakłady inwestycyjne koncernu na ten projekt wyniosły
ok. 1,7 mld PLN.
PKN Orlen rozpoczął budowę bloku w Płocku w 2015 r. Elektrownia ma ok. 600 MWe mocy elektrycznej i 520
MWt cieplnej. (PAP)
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Tauron

Spółka in.ventus żąda od Tauronu zapłaty 12,3 mln EUR odszkodowania
Spółka in.ventus Mogilno I żąda od Tauronu zapłaty 12,3 mln EUR odszkodowania. Przedmiotem jej pozwu jest
także żądanie ustalenia odpowiedzialności Tauronu za szkody, które mogą powstać w przyszłości z czynów
niedozwolonych w kwocie 35,7 mln EUR.
Tauron podał, że według spółki in.ventus podstawa powództw wynika m.in. z czynu niedozwolonego Tauronu
polegającego w szczególności na powierzeniu spółce zależnej – Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa
w likwidacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (PKH) dokonywania dla potrzeb grupy Tauron zakupów energii
elektrycznej oraz praw majątkowych, na podstawie długoterminowych umów, nakłanianiu PKH oraz osób
pełniących funkcje jej likwidatorów do zerwania oraz niewykonywania tych umów oraz świadomym
skorzystaniu przez Tauron ze szkody wyrządzonej wskutek ich zerwania.
W marcu 2015 roku Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa, spółka zależna Tauronu, wypowiedziała
12 kontrahentom, właścicielom farm wiatrowych, długoterminowe umowy na zakup energii i praw
majątkowych, które były zawierane w latach 2009-10. Przyczyną wypowiedzenia umów było - jak podawała
PE-PKH - naruszenie ich postanowień przez kontrahentów polegające na odmowie przystąpienia w dobrej
wierze do renegocjacji warunków. Właścicielami farm wiatrowych były: Polenergia, In.ventus oraz Grupa
Enerco i Invenergy.
Zdaniem Tauronu wstępna ocena żądań pozwu i jego uzasadnienia wskazuje na "całkowitą bezzasadność
dochodzonych roszczeń". (PAP)

Sektor farmaceutyczny Senat przyjął ustawę m.in. ograniczającą wywóz leków za granicę
Senat przyjął w piątek nowelizację ustawy prawo farmaceutyczne. Nowelizacja ustawy zawiera ograniczenie
wywozu leków za granicę i wzmocnienie systemu nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem
nimi. (PAP)
Sektor energetyczny

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii - do podpisu prezydenta
Senatorowie w piątek nie zaproponowali poprawek do noweli ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE),
tym samym trafi ona do podpisu prezydenta. Nowe przepisy m.in. regulują kwestie budowy i podatków od
wiatraków. (PAP)

Amica

Amica wypłaci 3 PLN dywidendy na akcję za 2017 rok
Walne zgromadzenie Amiki zdecydowało, by z zysku za 2017 rok spółka wypłaciła akcjonariuszom 23,3 mln
PLN dywidendy, czyli 3 PLN na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 6 lipca, a jej wypłata ma nastąpić 16 lipca
2018 roku.
Z zysku za 2016 rok Amica wypłaciła 5,5 PLN dywidendy na akcję. (PAP)

ATM

ATM SA wypłaci 2,46 PLN dywidendy na akcję; zarząd rekomendował jej niewypłacanie
Walne Zgromadzenie ATM SA zdecydowało o wypłacie 2,46 PLN dywidendy na akcję. Zarząd rekomendował
niewypłacanie dywidendy. Walne ustaliło dzień dywidendy na 10 sierpnia, a termin jej wypłaty na 17 sierpnia
2018 r.
W 2017 roku ZWZ spółki postanowiło pokryć stratę netto za 2016 r. w wysokości 9,79 mln PLN z zysków
osiągniętych przez spółkę w latach przyszłych. (PAP)

GetBack

GetBack kolejny raz przesunął daty publikacji raportów finansowych
GetBack kolejny raz przesunął daty publikacji swoich raportów finansowych zarówno za I kw. 2018 roku, jak i
za cały 2017 rok. Raporty te miały być opublikowane w piątek, 29 czerwca.
Nowym terminem publikacji raportu rocznego za 2017 rok jest poniedziałek, 2 lipca, a raport za I kw. 2018
roku ma być przedstawiony w poniedziałek, 23 lipca.
Ze wstępnego, niezaudytowanego sprawozdania finansowego, wynika, że strata netto grupy GetBacku
wyniosła w 2017 roku ok. 1,33 mld PLN wobec 200 mln PLN zysku rok wcześniej. Wstępny raport nie zawierał
opinii audytora. (PAP)

Benefit Systems

UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko 16 przedsiębiorcom, w tym Benefit Systems
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko 16 przedsiębiorcom, w tym
przeciwko Benefit Systems i jej spółce zależnej Fit Invest w związku z podejrzeniem zawarcia porozumienia w
sprawie podziału rynku klubów fitness, podejrzeniem czynienia ustaleń dotyczących wyłączności współpracy z
klubami fitness oraz podejrzenia ograniczania możliwości oferowania usług w ramach pakietów usług
sportowo-rekreacyjnych.
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Spółka podała, że nie zgadza się z tymi zarzutami i przedłoży swoje stanowisko w terminach określonych przez
prezesa UOKiK.
Maksymalna kara, którą UOKiK może nałożyć na spółkę to 10% jej przychodów osiągniętych w roku
obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.
Postępowanie prowadzone jest przeciwko: AM Classic, Baltic Fitness Center, Bartosz Gibała Platinium, Benefit
Partners, Benefit Systems, Calypso Fitness, EFC, Fabryka Formy, Fitness Academy, Fitness Academy sp. z o.o.
SKA, Fit Invest, Fitness MCG, itness za rogiem, Jupiter Sport, Platinium Wellness, Warsaw Health and Fitness
Center i Zdrofit. (PAP)
Energa

Rada nadzorcza Energi powołała Arkadiusza Siwko na prezesa spółki
Rada nadzorcza Energi powołała z dniem 2 lipca Arkadiusza Siwko na stanowisko prezesa spółki. Obowiązki
prezesa Energi pełni od lutego Alicja Barbara Klimiuk. Wcześniej prezesem spółki był Daniel Obajtek. (PAP)

Famur

Famur wypłaci 0,44 PLN dywidendy na akcję
Famur wypłaci 252,9 mln PLN dywidendy z zysku za 2017 rok oraz zysków z lat ubiegłych. Dywidenda na akcję
wyniesie 0,44 PLN. Termin ustalenia prawda do dywidendy to 9 lipca. Wypłata nastąpi 17 lipca. (PAP)

Herkules

Herkules wypłaci 0,07 PLN dywidendy na akcję za '17
Walne zgromadzenie Herkulesa podjęło uchwałę w sprawie wypłaty 7 groszy dywidendy na akcję z zysku za
2017 rok. Łącznie do akcjonariuszy trafi 3,04 mln PLN. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 29
sierpnia. Środki zostaną wypłacone akcjonariuszom 19 września. (PAP)

Hydrotor

WZ Hydrotoru za wypłatą 2 PLN dywidendy na akcję za '17
Walne zgromadzenie Hydrotoru zgodziło się na wypłatę 2 PLN brutto dywidendy na akcję za 2017 rok. Łącznie
na ten cel trafi 4,8 mln PLN. Dniem dywidendy jest 14 sierpnia, a dniem jej wypłaty 6 września 2018 r.
W poprzednich kilku latach spółka wypłacała także 2 PLN dywidendy na akcję. (PAP)

KBJ

KBJ wypłaci 0,19 PLN dywidendy na akcję
Walne zgromadzenie spółki KBJ zdecydowało o wypłacie 0,19 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2017 rok.
Zysk netto za rok 2017 wyniósł 2,5 mln PLN, a na dywidendę trafi ma 292,8 tys. PLN. Dniem dywidendy będzie
28 sierpnia, a dniem jej wypłaty 3 grudnia. (PAP)

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper sprzedał w II kwartale 227 lokali
Lokum Deweloper sprzedał w drugim kwartale 2018 roku 227 lokali wobec 321 lokali rok wcześniej. Spółka
podała, że w wynikach II kwartału rozpoznanych będzie sześć lokali, podczas gdy rok wcześniej było ich
dziewięć.
Na koniec drugiego kwartału 2018 roku grupa miała zawartych 168 umów rezerwacyjnych tj. umów zawartych
w ramach inwestycji wrocławskich i krakowskich, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne
lub deweloperskie.
Na koniec czerwca na rynku wrocławskim i krakowskim oferta Lokum Deweloper obejmowała łącznie 928
lokali, natomiast w realizacji było 2016 lokali. (PAP)

Makolab

Makolab wypłaci 2 gr dywidendy na akcję za '17
Walne zgromadzenie Makolabu zdecydowało o wypłacie w formie dywidendy łącznie 139,7 tys. PLN, czyli 2
grosze na akcję, z zysku za 2017 rok. Dzień dywidendy został ustalony na 13 lipca, zaś dzień wypłaty
dywidendy na 3 sierpnia. (PAP)

MBF Group

MBF Group podniósł prognozy wyników na '18, zakłada 5,8 mln PLN zysku netto
MBF Group podniósł prognozy wyników na 2018 rok. Zakłada, że przychody wyniosą 6,5 mln PLN (wcześniej
planował 5,2 mln PLN), a zysk netto 5,8 mln PLN (wobec 2,9 mln PLN wcześniej).
Korekta prognozy została oszacowana na podstawie upublicznienia spółki portfelowej Vabun i urynkowienia jej
wyceny, monetyzacji zakontraktowanych umów, a także możliwości wykorzystania środków pochodzących z
emisji akcji serii H. (PAP)

ML System

Fundusze Altus TFI mają ponad 10% głosów na walnym ML System
Fundusze zarządzane przez Altus TFI mają 14,58% akcji ML System, dające łącznie 10,77% głosów na walnym
zgromadzeniu spółki. Wcześniej fundusze Altus TFI nie posiadały akcji spółki. (PAP)

4

Document downloaded by SUPERMAKLER@PKOBP.PL

Dziennik
02 lipca 2018 r.

PBKM

PBKM wypłaci 0,9 PLN dywidendy na akcję za '17
Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych zdecydowali, że z zysku za 2017 rok na dywidendę
trafi łącznie 4,26 mln PLN, czyli 0,9 PLN na akcję. Dniem dywidendy będzie 20 lipca, a termin jej wypłaty
ustalono na 31 lipca. (PAP)

PCM

Walne zgromadzenie PCM za wypłatą 1 PLN warunkowej dywidendy na akcję
Walne zgromadzenie Prime Car Management zdecydowało o wypłacie 1 PLN warunkowej dywidendy na akcję
z zysku za 2017 roku, czyli łącznie 11,9 mln PLN. Dywidenda ma być wypłacona pod warunkiem, że wskaźnik
zadłużenia grupy w relacji do kapitałów własnych w raporcie za III kw. 2018 r., będzie niższy o co najmniej 0,2
od najniższej wartości wskaźnika przewidzianego w umowach o finansowanie PCM. W przypadku braku
spełnienia warunku dywidendy, zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017 w wysokości 37.329.358,04
PLN zostanie przekazany na kapitał zapasowy spółki.
Walne zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na 29 września, a termin wypłaty na 20 grudnia. (PAP)

Telestrada

Telestrada wypłaci 1,8 PLN dywidendy na akcję
Walne zgromadzenie Telestrady zdecydowało o wypłaceniu 1,8 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2017 rok.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 17 sierpnia. Wypłata pierwszej raty dywidendy - 1,5 PLN na akcję
- nastąpi 11 września, a druga rata - 0,3 PLN na akcje - zostanie wypłacona 14 grudnia. (PAP)

Termoexpert

Termoexpert wypłaci 0,15 PLN dywidendy na akcję
Spółka Termoexpert wypłaci 155,3 tys. PLN dywidendy z zysku za rok 2017, co daje 0,15 PLN na akcję. Dniem
ustalenia prawa do dywidendy jest 20 sierpnia, a dniem jej wypłaty 3 września. (PAP)

Votum

Zysk Votum za '17 trafił na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy
Walne zgromadzenie Votum zdecydowało o przeznaczeniu całego zysk netto spółki za rok 2017 r. na kapitał
rezerwowy, utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy. (PAP)

ZUE

Przetarg na torowisko tramwajowe i drogi rowerowe przy Toruńskiej w Bydgoszczy unieważniony
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy unieważnił przetarg na przebudowę torowiska
tramwajowego i budowę dróg rowerowych w ciągu ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy - poinformowała spółka
ZUE, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w tym postępowaniu.
Wartość netto złożonej przez ZUE oferty wynosiła 95,7 mln PLN, a brutto 117,7 mln PLN. (PAP)

Kalendarz:

4 lipca
5 lipca
5 lipca
6 lipca
6 lipca
6 lipca

Spółka

Wydarzenie

Pekao
Pekao
Giełda w Pradze
Giełda w Pradze
KGHM
Wirtualna Polska

Ostatni dzień z prawem do dywidendy
Ex-div
Dzień bez sesji
Dzień bez sesji
ZWZ
Ostatni dzień z prawem do dywidendy
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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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