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AmRest - Nie wyklucza emisji akcji o wartości 70-100 mln EUR
WIG 20 zam.
Budimex - Oferta konsorcjum Budimeksu o wart. 456,7 mln PLN netto najkorzystniejsza w
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Energa - Alicja Barbara Klimiuk p. o. prezesa Energi

GPW - GPW chce utrzymać wskaźnik K/P poniżej 50%, dodatkowy CAPEX 22 mln PLN
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GPW - Koszty GPW w II półr. wzrosną; celem utrzymanie wskaźnika K/P poniżej 50%
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Amica - Amica chce skupić do 250 tys. akcji własnych po 120 PLN za papier

zmiana
59 969,0
60 226,4
728,6
2 304,0
2 315,5
2 281,0
2 307,0
4 353,9
4 352,4

-0,2%
0,4%
-24,0%
-0,8%
0,6%
-1,4%
1,1%
0,7%
0,2%

kurs

zmiana

41,50
205,00
378,20
5,69
5,20

7,2%
3,8%
3,1%
3,1%
2,8%

Braster - Braster zmienia model biznesowy; zaoferuje produkt przeznaczony dla lekarzy
Bytom - Bytom miał w lipcu 16,5 mln PLN przychodów, wzrost r/r o 14,3%
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Grupa LUG - Grupa LUG założyła nową spółkę w Turcji
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Introl - Planuje skup do 1 mln akcji własnych za maksymalnie 4 mln PLN
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Herkules - Skupi do 1 mln akcji po 4,20 PLN za papier
LiveChat - Liczba klientów LiveChat Software wzrosła w lipcu o 206 netto
Rafako - Rafako liczy na 12 mln PLN oszczędności w '18 po redukcji zatrudnienia
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Wczorajsza długa biała świeca mocno podniosła dynamikę ruchu wzrostowego. Można więc
zakładać, że będzie on kontynuowany, a kurs dotrze do 43,50 zł, a nawet jeszcze wyżej.
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Najważniejsze informacje:
ING BSK

Wyniki ING BSK w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP
wyniki
kons.
mln PLN
II kw. 18
PAP
Wynik odsetkowy
Wynik z prowizji
Koszty ogółem
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Źródło: PAP

(PAP)

PGE

PGE podnosi szacunek zysku EBITDA za I półr. o 98 mln PLN do 3.675 mln PLN
PGE podniosła szacunek zysku EBITDA za I półrocze 2018 r. o 98 mln PLN do ok. 3.675 mln PLN, a zysku netto
j.d. o 79 mln PLN do ok. 1.281 mln PLN. Zmiana szacunków wynika ze zmiany sposobu ujęcia kosztów
dotyczących uprawnień do emisji CO2. EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna (w tym ciepłownictwo)
szacowana jest na 1.839 mln PLN, a segmentu Dystrybucja na 1.270 mln PLN. Według szacunków zysk EBITDA
w Obrocie wyniósł w I półroczu 302 mln PLN, a w segmencie Energetyka Odnawialna 222 mln PLN. Nakłady
inwestycyjne PGE wyniosły 2.251 mln PLN. Szacunkowe zadłużenie netto na 30 czerwca 2018 r. wyniosło
około 8.211 mln PLN. (PAP)

AmRest

Nie wyklucza emisji akcji o wartości 70-100 mln EUR
AmRest nie wyklucza emisji akcji o wartości 70-100 mln EUR, która miałaby służyć sfinansowaniu przejęcia
Sushi Shop Group. Spółka ma kilka opcji sfinansowani transakcji, podniesienie kapitału jest jedną z nich,
dodaje Henry McGovern, założyciel i członek Rady Dyrektorów AmRest. Grupa AmRest chce w 2019 r.
otworzyć ponad 400 restauracji, a rok później ponad 500. Spółka podtrzymała, że w tym roku liczba nowych
otwarć przekroczyć ma 300 lokali. (PAP)

Budimex

Oferta konsorcjum Budimeksu o wart. 456,7 mln PLN netto najkorzystniejsza w przetargu GDDKiA
Oferta konsorcjum Budimeksu i Strabagu o wartości 456,7 mln PLN netto została wybrana przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad O/Łódź najkorzystniejszą w przetargu na projekt i budowę drogi
ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi na odcinku Łódź Lublinek – Łódź Teofilów. Termin zakończenia
prac to 32 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do
czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego
projektowaniem wlicza się ten okres. Budimex jest liderem konsorcjum, ma w nim 50%. (PAP)

CCC

Przychody grupy CCC w VII wyniosły 402,7 mln zł (+30% r/r)
Skonsolidowane przychody CCC ze sprzedaży w lipcu 2018 roku wyniosły 402,7 mln zł, co oznacza wzrost r/r
o 30%. Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych CCC w lipcu wyniosły około 310,3 mln zł
i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 23% r/r, w tym 45 mln zł z
konsolidacji Voegle. Przychody CCC w kanale internetowym w lipcu wyniosły 88 mln zł (+104% r/r). (PAP)

Energa

Alicja Barbara Klimiuk p. o. prezesa Energi
Zarząd Energi podjął uchwałę o powierzeniu pełnienia obowiązków prezesa grupy Alicji Barbarze Klimiuk.
Klimiuk jest wiceprezesem ds. operacyjnych grupy. (PAP)

GPW

GPW chce utrzymać wskaźnik K/P poniżej 50%, dodatkowy CAPEX 22 mln PLN
Celem zarządu GPW jest utrzymanie na koniec 2018 roku wskaźnika koszty/przychody na poziomie zapisanym
w strategii, czyli poniżej 50% - poinformował wiceprezes GPW Jacek Fotek. Na inwestycje związane z
inicjatywami strategicznymi spółka wyda w tym roku 22 mln PLN.

2

Document downloaded by SUPERMAKLER@PKOBP.PL

Dziennik
02 sierpnia 2018 r.

Towarowa Giełda Energii nie analizowała jeszcze wpływu zapowiedzianego w poniedziałek przez ministerstwo
energii podniesienia obliga giełdowego do 100%, na obroty na rynku - poinformował prezes TGE Piotr
Zawistowski. Jesienią może dojść do modyfikacji cenników TGE. (PAP)
GPW

Koszty GPW w II półr. wzrosną; celem utrzymanie wskaźnika K/P poniżej 50%
Koszty operacyjne grupy GPW w II półroczu 2018 roku wzrosną sezonowo, ale celem zarządu jest utrzymanie
wskaźnika koszty/przychody na poziomie zapisanym w strategii, czyli poniżej 50% - poinformował wiceprezes
GPW Jacek Fotek. Na koniec II kw. 2018 roku wskaźnik koszty/przychody wynosił 46,2% wobec 43,1% rok
wcześniej.
Koszty operacyjne grupy GPW w I półroczu 2018 roku wzrosły r/r o 4,8%, do 88,4 mln PLN. W samym II kw.
koszty wzrosły o 5,9% r/r, do 40 mln PLN.
Łączne koszty osobowe grupy GPW w II kw. wyniosły 16,6 mln PLN, co oznacza wzrost o 11,6% r/r, co wynika
z większego zatrudnienia i wzrostu wynagrodzeń.
Koszty czynszów spadły o 25,6% do 1,9 mln PLN. Amortyzacja jest większa o 15,2% r/r i wynosi na koniec
czerwca 8,1 mln PLN, co jest efektem amortyzacji dwóch nowych systemów wdrożonych w TGE w 2017 roku.
Koszty usług obcych spadły r/r do 11,5 mln PLN. (PAP)

Sektor energetyczny

Ceny węgla energetycznego w Polsce w VI wzrosły r/r o 15%
Jak wynika z analizy indeksów cenowych, tworzonych wspólnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Towarową
Giełdę Energii ceny węgla energetycznego w czerwcu wzrosły o 15% r/r, a dla rynku ciepła o 33%. (PAP)

Sektor wydobywczy

Prezydent podpisał nowelę Prawa geologicznego i górniczego
Nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego, którą podpisał prezydent Andrzej Duda, wprowadza nowy
rodzaj ubiegania się o koncesje węglowodorowe i umożliwia przedłużenie koncesji na wydobycie węgla
kamiennego i brunatnego. Nowela wprowadza nowy rodzaj ubiegania się o koncesje węglowodorowe (np.
wydobycie - ropy, gazu, gazu z łupków) w tzw. formie "open door". Pozwala ona na przeprowadzenie
postępowania przetargowego, na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy. Będzie również możliwość
przedłużenia koncesji na wydobycie węgla kamiennego, brunatnego, o ile nie będzie się to wiązało ze zmianą
obszaru wydobycia. W przypadku węgla kamiennego taką koncesję będzie można wydłużyć raz, gdy
przedłużenie koncesji uzasadnione jest racjonalną gospodarką złożem. W przypadku węgla brunatnego będzie
podobnie, a złoże będzie można eksploatować maksymalnie jeszcze przez 6 lat. Przedłużenie koncesji, w obu
przypadkach, nie będzie wymagało obowiązku uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
Ustawa rozszerza ponadto katalog złóż kopalin objętych własnością górniczą, przysługującą Skarbowi
Państwa, o gazy szlachetne i pierwiastki ziem rzadkich. Precyzuje też, że przepisy dotyczące węglowodorów są
stosowane do gazów szlachetnych. (PAP)

Amica

Amica chce skupić do 250 tys. akcji własnych po 120 PLN za papier
Amica oferuje akcjonariuszom nabycie od nich do 250 tys. akcji własnych, stanowiących do 2,38% ogólnej
liczby głosów, po 120 PLN za papier. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty jest
DM mBanku. Przyjmowanie ofert rozpocznie się 2 sierpnia i potrwa do 8 sierpnia. Rozliczenie transakcji nastąpi
13 sierpnia. W środę na zamknięciu kurs Amiki wyniósł 127,6 PLN. (PAP)

Braster

Braster zmienia model biznesowy; zaoferuje produkt przeznaczony dla lekarzy
Braster zmienia model biznesowy. Chce zminimalizować wsparcie sprzedaży swojego urządzenia w wersji
konsumenckiej i wprowadzić produkt "Braster Professional", przeznaczony do użycia w gabinetach lekarskich.
Braster poinformował, że w II kwartale prowadził prace mające na celu stworzenie nowego wyrobu
medycznego dedykowanego lekarzom oraz wprowadzenie tego wyrobu do komercyjnej sprzedaży w Polsce i
na świecie. Prace polegały m.in. na dostosowaniu systemu telemedycznego do zastosowania profesjonalnego,
na opracowaniu opakowania na potrzeby nowego produktu, przygotowano również platformę e-learningową.
Prace nad Braster Professional zakończyły się w czerwcu pozytywną oceną zgodności przeprowadzoną przy
udziale jednostki notyfikowanej TÜV NORD Polska. 1 sierpnia Braster zgłosił wyrób medyczny Braster
Professional do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów biobójczych.
W II kwartale spółka sprzedała 8 urządzeń Braster, służących do samodzielnego badania piersi i 20 pakietów
badań. Od początku wprowadzenia produktu na rynek do końca II kwartału 2018 roku, spółka sprzedała
łącznie 2.754 urządzeń i 1.189 abonamentów oraz 1.661 pakietów badań, natomiast z prawa zwrotu
skorzystało 12 osób, a apteki łącznie zwróciły 215 urządzeń. (PAP)
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Bytom

Bytom miał w lipcu 16,5 mln PLN przychodów, wzrost r/r o 14,3%
Bytom miał w lipcu 2018 roku 16,5 mln PLN przychodów, co oznacza wzrost r/r o 14,3%. Sprzedaż detaliczna
wzrosła r/r o 15,0% do 16,3 mln PLN, w tym sprzedaż detaliczna na sieci porównywalnej wyniosła 15,3 mln
PLN (wzrost o 8,4% r/r). Marża detaliczna w lipcu 2018 roku wzrosła r/r o 21,6% do 8,5 mln PLN. Rentowność
detalu wyniosła 52,1% wobec 49,2% rok wcześniej. Sprzedaż hurtowa wyniosła w lipcu 2018 roku 235 tys. PLN
wobec 291 tys. PLN rok wcześniej. Marża hurtowa wyniosła 30%, wobec 30,9% rok wcześniej. Narastająco, w
okresie styczeń-lipiec przychody Bytomia wzrosły o 12,6% r/r do 111,6 mln PLN mln PLN. (PAP)

Decora

Chce skupić akcje własne, przeznaczy na ten cel do 45 mln zł
Walne zgromadzenie Decory zdecyduje 3 września o upoważnieniu zarządu do nabywania akcji własnych w
celu umorzenia. W tym celu spółka chce utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 45 mln zł, wynika z
projektów uchwał na walne zgromadzenie Decory. (PAP)

GetBack

GetBack chce umorzenia przyspieszonego postępowania układowego, a otwarcia sanacyjnego
GetBack chce, aby Rada Wierzycieli wydała zgodę na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego,
gdyż chce złożyć w sądzie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Spółka chce, aby Rada wydała
zezwolenie do dnia 6 sierpnia 2018 roku. Niedawno GetBack przedstawił zaktualizowane propozycje układowe,
które zakładają, że spółka spłaci wierzycielom grupy pierwszej, czyli obligatariuszom, należność główną w 27%.
(PAP)

Getin Noble Bank,
Idea Bank

GNB i Idea Bank będą współpracować przy analizie i przygotowaniu ich połączenia
Getin Noble Bank oraz Idea Bank podpisały umowę w sprawie współpracy przy analizie i przygotowaniu ich
połączenia. Banki podały, że umowa jest "wyrazem wspólnej woli pracy nad analizą potencjalnego połączenia",
a jeżeli wyniki analiz wykażą, że połączenie jest zasadne, "określenia wstępnych bazowych warunków
połączenia oraz zasad współpracy pomiędzy bankami przy przygotowywaniu i jego implementacji". Dwa
tygodnie temu banki informowały, że ich główny akcjonariusz Leszek Czarnecki rozważy opcje konsolidacyjne,
obejmujące Getin Noble Bank oraz Idea Bank, jak i inne podmioty znajdujące się w grupach kapitałowych obu
banków. GNB informował, że w ramach dokapitalizowania banku gwarantowanego przez głównego
akcjonariusza możliwe jest także wprowadzenie do połączonych banków innych inwestorów. (PAP)

Grupa LUG

Grupa LUG założyła nową spółkę w Turcji
Grupa LUG założyła nową spółkę w Turcji, w której obejmie 50% udziałów. LUG podtrzymuje, że liczy na
zwiększenie przychodów z eksportu w kolejnych latach do poziomu 75%. Nowa spółka, LUG Turkey, będzie
prowadzić działalność handlową, produkcyjną i doradczą z zakresu profesjonalnych rozwiązań
oświetleniowych. Spółka podała, że utworzenie LUG Turkey jest jednym z elementów realizowanej strategii na
lata 2017-2021, której celem jest zwiększenie i pogłębienie obecności na rynkach międzynarodowych. Celem
LUG jest wzrost przychodów z eksportu do poziomu 75% całkowitej sprzedaży. Spółka informowała wcześniej,
że chce ten cel osiągnąć do 2021 r. W I kwartale tego roku eksport wyniósł 58,3% przychodów spółki. (PAP)

Introl

Planuje skup do 1 mln akcji własnych za maksymalnie 4 mln zł
Introl planuje skup do 1 mln akcji własnych w celu umorzenia, na co planuje wydać maksymalnie 4 mln zł,
podała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 31 sierpnia. (PAP)

Herkules

Skupi do 1 mln akcji po 4,20 zł za papier
Herkules chce skupić do 1 mln akcji własnych, po cenie 4,20 zł za papier. Transza skupu ma zostać
zrealizowana do 28 sierpnia. (PAP)

LiveChat

Liczba klientów LiveChat Software wzrosła w lipcu o 206 netto
Liczba klientów płatnej wersji produktu LiveChat Software wzrosła w lipcu 2018 roku o 206 netto (z
uwzględnieniem odejść), w ujęciu miesiąc do miesiąca. Na dzień 1 sierpnia 2018 roku liczba klientów
korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 25.097 klientów, podczas gdy przed rokiem liczba
klientów wynosiła 21.019, a na początku lipca 2018 roku 24.891. (PAP)

Rafako

Rafako liczy na 12 mln PLN oszczędności w '18 po redukcji zatrudnienia
Rafako spodziewa się, że redukcja zatrudnienia przyniesie 12 mln PLN oszczędności w 2018 roku. Łączna
wartość oszczędności wynikających z redukcji zatrudnienia od początku procesu restrukturyzacji spółki do
końca bieżącego roku ma wynieść około 15 mln PLN. We wrześniu 2017 roku Rafako podało, po konsultacjach
z zakładowymi organizacjami związkowymi, że w ramach zwolnień grupowych spółkę opuści maksymalnie 276
osób. (PAP)

4

Document downloaded by SUPERMAKLER@PKOBP.PL

Dziennik
02 sierpnia 2018 r.

Kalendarz:

2 sierpnia
2 sierpnia
2 sierpnia
2 sierpnia
2 sierpnia
2 sierpnia
2 sierpnia
3 sierpnia

Spółka

Wydarzenie

Asseco Business Solutions
BRD
Ferrexpo
ING BSK
Komercni
OMV
Stalexport Autostrady
MOL

Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport

kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
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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