
 

 

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW 

Rekomendacja, 19 maja 2021 

Analizy inwestycyjne strona 1 Zastrzeżenia prawne znajdują się na ostatniej stronie 

 

Protektor 
Przemysł 

Wracając do przed-pandemicznej rzeczywistości 

W niniejszym raporcie aktualizujemy nasze prognozy finansowe  

i wycenę dla spółki Protektor. Zaraportowana EBITDA spółki w 

2020 r. wyniosła 8,1 mln zł wobec 7,5 mln zł w 2019 r., jednak wynik 

ten został podwyższony przez zdarzenia jednorazowe. Nadwyżki 

inwentaryzacyjne ponad poziom z 2019 r. oraz rozliczone dotacje 

zwiększyły EBITDĘ o ok. 1 mln zł, co oznacza że oczyszczona 

EBITDA wyniosła ok. 7,1 mln zł. Biorąc poprawkę na poziom 

pozostałych przychodów operacyjnych, a także wyższą prognozę 

marży oraz sprzedaży, szacujemy, że EBITDA wzrośnie w 2021 r. 

do 10,4 mln zł. Spodziewamy się znacznej odbudowy przychodów 

rdr zwłaszcza w 2Q21 (vs. pandemiczny 2Q20), przy czym z punktu 

widzenia realizacji strategii ważniejsza będzie druga połowa roku, 

kiedy powinny pojawić się pierwsze efekty wdrożenia do 

sprzedaży nowych linii produktowych. Sądzimy, że w przypadku 

dobrego przyjęcia nowej kolekcji, główny efekt sprzedażowy 

pojawi się w kolejnych latach, co może przyczynić się do poprawy 

skali produkcji oraz korzystnego efektu dźwigni w przypadku 

pozostałych kosztów ogólnych. Nasz model wyceny wskazuje 

obecnie na 12-miesięczną cenę docelową dla akcji spółki na 

poziomie 3,87 zł vs. 4,14 zł poprzednio. 

■ Rewizja prognoz finansowych. Zakładamy, że w 2021 r. przychody w 

segmencie obuwia powrócą do poziomu sprzed pandemii (ok. 100 mln zł). 
Dodatkowo, szacujemy sprzedaż maseczek ochronnych na 5 mln zł. W 
pierwszej kolejności, testem dla realizacji naszej prognozy będzie wynik za 
2Q21, który powinien pokazać odbicie do poziomu z 2019 r. W 2H21 
oczekujemy na pierwsze efekty wdrożenia nowej strategii, głównie w 
obszarze sprzedaży. Zakładamy rentowność brutto ze sprzedaży na takim 
samym poziomie jak w 2020 r. – z jednej strony jednostkowa cena nowej 
kolekcji powinna być wyższa, jednak z uwagi na stosunkowo niski wolumen 
w początkowej fazie produkcji można oczekiwać niższej rentowności.  

■ Rok 2021 pod znakiem implementacji nowej strategii: Kluczowe dla 

realizacji nowej strategii jest wdrożenie nowych linii produktowych, które 
będzie odbywało się stopniowo, dlatego naszym zdaniem efekt sprzedażowy 
będzie rozłożony w czasie i będzie w pełni odzwierciedlony w wynikach 
dopiero od 2022 r. Oczekujemy jednak, że 2H21 przyniesie przynajmniej 
częściową odpowiedź na pytanie jak nowe linie produktowe zostały przyjęte 
przez rynek. 

■ Rozwój współpracy na podstawie długookresowych umów: Spółka 

skupia się na zawieraniu długookresowych umów o współpracy z kluczowymi 
klientami takimi jak eobuwie.pl, Militaria.pl, TIM czy Michelin. Zarząd liczy, że 
pierwsze efekty tej współpracy będzie można zaobserwować w wynikach w 
2H21. 

 2019 2020 2021E 2022E 2023E 

Przychody (mln zł) 99,7 90,8 105,9 123,5 135,6 

EBITDA (mln zł) 7,5 8,1 10,3 13,6 16,7 

Zysk operacyjny (mln zł) 3,0 2,5 5,1 7,7 10,4 

Zysk netto (mln zł) -0,5 1,3 1,7 3,5 4,8 

Zysk netto na akcję (zł) 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 

Dywidenda na akcję (zł) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

C/Z (x) n,m, 56,7 41,0 20,4 14,8 

EV/EBITDA (x) 13,0 11,7 9,3 7,1 5,4 

Stopa dywidendy (%) 0% 0% 0% 0% 4% 

Źródło: Protektor, BM Pekao 

 
 

Cena zamknięcia (18 maja 
2021) 

3,715 PLN 

12-miesięczna cena 
docelowa (poprzednio 4,14 
PLN) 

3,87 PLN 

Cena zamknięcia 
(maks./min.) (12M) 

7,90 / 3,20 PLN 

 
Profil spółki 
Grupa Kapitałowa Protektor specjalizuje się w 
produkcji obuwia bezpiecznego, zawodowego i 
ciężkiego. Obuwie sprzedawane jest do wielu 
sektorów usługowych i przemysłowych w tym: 
budownictwa, służby zdrowia, hoteli i gastronomii. 
Spółka posiada w swojej ofercie również obuwie dla 
służb mundurowych oraz segmentu paramilitarnego.  
 
Wybrane czynniki ryzyka 

 Pogorszenie koniunktury związane z Covid-19. 

 Nasilenie presji konkurencyjnej ze strony 
dystrybutorów i producentów taniego obuwia 

 Niepełny poziom wykorzystania parku 
maszynowego 

 
Dane instrumentu finansowego 

Reuters 
Bloomberg 

PRT.WA 
PRT PW 

Średni obrót dzienny (‘000 
akcji) 

29,0 

Akcje w wolnym obrocie (%) 29.98% 

Wycena rynkowa (mln PLN) 71,0 

Liczba akcji (mln) 19,02 

  
Główni akcjonariusze  

Porozumienie Akcjonariuszy 
z dnia 16.10.2018  

29,60% 

Luma Investment SA 28,14% 

Porozumienie akcjonariuszy 
z dnia 18.10.2019 

12,28% 

 
Wydarzenia korporacyjne 

Skonsolidowany raport 
za1Q21 

31 maja 2021 

  

 
 
Zmiana kursu (%) 

 1M 3M 6M 

Absolutna -5.6% -4.4% -8.6% 

Relatywna do WIG -12.5% -11.3% -31.3% 

Relatywna do MSCI EME -2.8% 4.4% -17.6% 

Źródło: Bloomberg Finance L.P.  
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Podsumowanie i komentarz do wyników za 4Q20 i 
2020 r. 

 

  W 4Q20 przychody ze sprzedaży wzrosły o 5.2% rdr do 25,6 mln zł, nieco wyżej niż 

prognozowaliśmy (24,8 mln zł). Naszym zdaniem, do wyższych rdr i lepszych od naszych 

oczekiwań przychodów mogła przyczynić się większa sprzedaż maseczek ochronnych.  

Rentowność brutto w 4Q20 wyniosła 38%, nieco niżej niż w tym samym okresie 

ubiegłego roku (38,2%), ale i tak wyżej od naszych szacunków. Marża brutto ze 

sprzedaży wyniosła 9,7 mln zł w porównaniu do 8,7 mln zł według naszych szacunków. 

Największym zaskoczeniem w 4Q20 r. był dla nas poziom kosztów sprzedaży i zarządu, 

które okazały się znacząco wyższe od naszych prognoz. Koszty sprzedaży były o 0,5 

mln zł wyższe od naszych oczekiwań i wyniosły 2,7 mln zł. W przypadku kosztów 

ogólnego zarządu różnica między naszą prognozą a rzeczywistym odczytem była 

jeszcze wyższa i wyniosła 2,4 mln zł. Liczyliśmy na dużo niższe koszty w ujęciu rdr 

głównie ze względu na sprzedaż nieruchomości w Lublinie oraz brak kosztów marketingu 

związanych z obecnością na branżowych targach, które w pandemii nie mogły się odbyć. 

Wskutek wyższych od oczekiwań kosztów ogólnych, spółka zaraportował zysk 

operacyjny w wysokości 0,66 mln zł. Należy również wspomnieć, że EBIT został wsparty 

przez pozytywne saldo na pozostałych przychodach/kosztach operacyjnych w kwocie ok. 

0,5 mln zł, podczas gdy nasza prognoza zakładała, że ta pozycja będzie neutralna dla 

rachunku zysków i strat. 

Po części niższa rentowność operacyjna wynikała również z rekordowo wysokiej 

amortyzacji, która w 4Q20 wyniosła 1,67 mln zł vs. 1,3 mln zł średnio w pierwszych trzech 

kwartałach 2020 r. Spółka zaraportowała w 4Q20 wynik EBITDA w wysokości 2,3 mln zł, 

co było zbieżne z naszymi szacunkami. 

W całym 2020 r. spółka pokazała 8,1 mln zł EBITDA, tak jak oczekiwaliśmy, jednak w 

tym ok. 1,35 mln zł było efektem salda na pozostałych przychodach/kosztach 

operacyjnych. Oczyszczając EBITDĘ o pozytywny efekt inwentaryzacji środków trwałych 

oraz dotację z tyt. tarczy rządowej, wychodzimy na mniej więcej 7,1 mln zł 

oczyszczonego zysku na tym poziomie.  

 

Zmiana prognoz finansowych 

  Na tę chwilę wstrzymujemy się ze znaczącą zmianą prognoz, choć 14% wzrost 

przychodów, który zakładamy w całym 2021 r., może być trudny do osiągnięcia biorąc 

pod uwagę spowolnienie w 1Q21. Sporą niewiadomą pozostaje również popyt na 

maseczki higieniczne oraz chirurgiczne, zakładając że w związku z powszechnymi 

szczepieniami, popyt strukturalnie powinien się obniżyć. Prawdą jest, że spółka kieruję 

swoją ofertę do placówek służby zdrowia, jednak nadpodaż na rynku może doprowadzić 

do presji na sprzedaż i marże. 

Jeśli chodzi o prognozę EBITDA zmiany szacunków w porównaniu do poprzedniego 

raportu są raczej niewielkie. Biorąc pod uwagę fakt, że część pozostałych przychodów 

operacyjnych ma w spółce charakter powtarzalny i wynika z przyjętego sposobu 

rozliczeń, podwyższyliśmy nieco tę pozycję w naszych prognozach. 

Prognoza na 2022 w dużej mierze opiera się na pomyślnym wdrożeniu nowych kolekcji 

do sprzedaży, jednak wpływ nowych kolekcji na sprzedaż jest dość trudny do 

przewidzenia. W 4Q20 spółka wprowadziła na rynek nową linię dla przemysłu lekkiego, 
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pod nazwą X-DROP. Ponadto, w 4Q20 Protektor ukończył prace prototypowe i wzorcowe 

nad pozostałymi liniami produktowymi czyli Trax, Road i Construct. W pierwszej fazie, na 

przełomie 1Q21 i 2Q21 do sprzedaży wejdą nowe produkty przeznaczone dla branży 

logistycznej oraz budowlanej. Na przełomie 2Q21 i 3Q21 na rynek trafią nowe modele 

dedykowane dla szpitali i przemysłu medycznego (m.in. seria CLOG). Ostatnie w 

kolejności do sprzedaży trafią nowe modele dla straży pożarnej i ratownictwa 

medycznego. Pierwsze widoczne efekty wprowadzenia odświeżonej kolekcji mogą mieć 

miejsce pod koniec roku. 

Kluczowe znaczenie dla naszych średnio- i długoterminowych prognoz finansowych dla 

Protektora ma realizacja celów zawartych w strategii. Nasza bieżąca prognoza 

sprzedaży zakłada, że spółka w 2023 r. osiągnie 136 mln zł przychodów wobec 180 mln 

zł według strategii spółki. Zwracamy uwagę, że obecna strategia spółki „opiera się na 

założeniu, że sytuacja gospodarcza w Polsce i Europie zacznie się stabilizować od 

początku 2021 roku, a spadek sprzedaży obuwia w związku z pandemią COVID-19 

potrwa do 4Q 2020 roku.” Naszym zdaniem, istnieje duże ryzyko, że 1H21 także upłynie 

pod znakiem wpływu pandemii i dopiero w drugiej połowie roku liczylibyśmy na poprawę 

otoczenia makroekonomicznego. 

 

PROTEKTOR: REWIZJA PROGNOZ BM PEKAO 

  2020   2021E   2022E  

mln zł 2020A Pekao Est Różnica (%) Obecnie Poprzednio Różnica (%) Obecnie Poprzednio Różnica (%) 

Przychody 90,8 90,0 1% 105,9 102,4 3% 123,5 119,7 3% 

EBITDA 8,1 8,1 1% 10,3 9,1 13% 13,6 12,4 10% 

EBIT 2,5 3,7 -32% 5,1 4,7 8% 7,7 8,0 -3% 

Zysk netto 1,3 1,1 19% 1,7 1,7 2% 3,5 3,7 -7% 

Marża EBITDA (%) 8,9% 9,0%  9,7% 8,9%  11,0% 10,3%  

Marża operacyjna (%) 2,7% 4,1%  4,8% 4,6%  6,3% 6,6%  

Marża zysku netto (%) 1,4% 1,2%  1,6% 1,7%  2,8% 3,1%  

 Źródło: BM Pekao 

 

Protektor: prognoza EBITDA (mln zł)  Protektor: prognoza zysku netto (mln zł) 

 

 

 

   Źródło: BM Pekao 
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Wybrane czynniki ryzyka 
  Poniżej przedstawiamy wybrane czynniki ryzyka, które mogą wpływać na nasze 

prognozy, wycenę oraz zachowanie kursu akcji Protektor. 

  Otoczenie makroekonomiczne i nastroje przedsiębiorstw: Pogorszenie w otoczeniu 

makroekonomicznym głównie ze względu na pandemię COVID-19 może wpłynąć na 

koniunkturę w sektorze przemysłowym oraz usługowym, co może mieć wpływ na 

wolniejszy od zakładanego powrót popytu na obuwie i odzież ochronną w Europie.  

  Otoczenie konkurencyjne: Agresywna walka o udziały rynkowe przez konkurencyjne 

przedsiębiorstwa może mieć wpływ na niższy poziom marż realizowanych na sprzedaży. 

  Ryzyko walutowe (EUR i USD): Ekspozycja na ryzyko walutowe wynika z rozliczeń z 

dostawcami w walutach obcych. Abeba (spółka zależna Protektora) właściwie całą 

sprzedaż realizuje poza granicami Polski. Część surowców również jest kupowana w 

walucie obcej. 

  Ryzyko wzrostu ceny podstawowych surowców: Nagłe i gwałtowne wzrosty cen 

surowców, takich jak skóra czy ropopochodne, mogą zwiększyć koszt wytworzenia i tym 

samym negatywnie wpłynąć na rentowność. 

  Ryzyko większej niż zakładana presji kosztowej, zwłaszcza z tytułu rosnących 

wynagrodzeń: Przyspieszenie tempa wzrostu wynagrodzeń, mocniejsze od 

zakładanych wzrosty płacy minimalnej, jeśli nie będzie im towarzyszyć wyraźnie 

mocniejsza konsumpcja, tworzą ryzyko większej presji na wyniki spółki poprzez 

kompresję marż.  

  Ryzyko nietrafionych inwestycji: Spółka planuje znacząco zwiększyć poziom 

inwestycji, zwłaszcza w innowacje produkt, co rodzi ryzyko nietrafienia z nową kolekcją 

w gusta końcowego odbiorcy.  
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Podsumowanie wyceny 

  Nasze obliczenia wskazują na 12-miesięczną cenę docelową akcji spółki Protektor na 

poziomie 3,87 zł. Poniżej przedstawiamy opis wybranych metod wyceny, przyjętych 

założeń i wrażliwości wyceny na zmiany w wybranych założeniach. 

Nasza wycena dla spółki Protektor opiera się na metodzie zdyskontowanych przepływów 

pieniężnych (DCF). Dla celów prezentacyjnych przedstawiamy także wynik wyceny 

opartej na metodzie porównawczej. W naszej opinii wycena oparta o zdyskontowane 

przepływy pieniężne jest bardziej adekwatna niż inne metody wyceny z uwagi m.in. na: 

1. możliwość zawarcia w wycenie prognozy długoterminowych zysków i nakładów 

inwestycyjnych, 2. uwzględnienie w wycenie specyficznych dla spółki czynników oraz 3. 

ograniczoną grupę spółek porównywalnych o podobnym profilu ryzyka, zbliżonych 

perspektywach wzrostu i zdolności generacji gotówki. 

W modelu DCF wykorzystujemy szczegółowe prognozy dla lat 2021-2030 oraz 

uwzględniamy wartość rezydualną. 

Do wyliczenia stopy dyskontowej stosujemy stopę wolną od ryzyka (RFR) na poziomie 

2,0%, premię za ryzyko kapitału własnego (ERP) na poziomie 5,0% oraz 

niezalewarowany współczynnik beta na poziomie 1x. Ostatecznie otrzymujemy średni 

ważony koszt kapitału (WACC) na poziomie 7,2%. 

Stopę wzrostu w okresie rezydualnym zakładamy na poziomie 1,0%. 

Szczegółowy opis założeń i prognoz finansowych w odniesieniu do perspektyw spółki 

przedstawiliśmy w poprzedniej części raportu. 

PROTEKTOR: MODEL DCF 

mln PLN 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 

Przychody 105,9 123,5 135,6 139,0 142,5 146,1 149,7 153,5 157,3 161,2 

EBIT 5,1 7,7 10,4 10,6 10,9 11,2 11,4 11,7 12,0 12,3 

Podatek -2,6 -3,5 -4,8 -4,9 -5,1 -5,2 -5,3 -5,5 -5,6 -5,8 

NOPAT 2,5 4,2 5,6 5,7 5,8 6,0 6,1 6,3 6,4 6,5 

  + Amortyzacja (bez uwzględnienia amortyzacji aktywów z 
MSSF 16) 2,8 3,5 4,0 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 

  + Zmiany w kapitale obrotowym -2,4 -3,8 3,6 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,1 -1,1 -1,1 

  + Nakłady inwestycyjne -5,5 -5,5 -5,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 

Inwestycje netto -2,7 -2,0 -1,5 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wolne przepływy pieniężne (FCF) -2,5 -1,5 7,7 4,6 4,8 4,9 5,0 5,2 5,3 5,4 

WACC (%) 7,2%                   

Zdyskontowane przepływy pieniężne 2021E-2030E 25         Stopa wolna od ryzyka (%) 
      

2,00% 

Stopa wzrostu w okresie rezydualnym (%) 1.0%         Beta niezalewarowana (x) 
      

1,00 

Wartość rezydualna  89        Beta zalewarowana (x) 
      

1,40 

Zdyskontowana wartość rezydualna 46         Premia kapitału własnego (%) 
      

5,0% 

Wartość przedsiębiorstwa (EV) 71         Koszt kapitału własnego (%) 
      

9,0% 

  - Dług netto (31 grudnia 2020, NIE zawiera zob. Z tyt. 
MSSF 16) 6         Premia kapitału obcego (%) 

      
2,50% 

Wartość kapitału własnego (1 stycznia 2021) 65         Stopa podatkowa (%) 
      

19% 

Miesiąc 5         Koszt kapitału obcego po podatku (%) 
      

4% 

Wartość godziwa 68         % udział - kapitał obcy 
      

33% 

Liczba akcji (mln) 19.0         % udział - kapitał własny 
      

67% 

Wartość godziwa na akcję (PLN) 3.6         WACC (%) 
      

7,2% 

12-miesięczna cena docelowa (PLN) 3.87                   

 Źródło: Biuro Maklerskie Pekao 
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PROTEKTOR: 12-MIESIĘCZNA CENA DOCELOWA W ZALEŻNOŚCI OD ZAŁOŻONYCH RFR I ERP (ZŁ/AKCJA) 

  ERP 

  2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 

 1.70% 8,6 6,3 5,0 4,1 3,4 3,0 2,6 

 1.80% 8,3 6,2 4,9 4,0 3,4 2,9 2,5 

 1.90% 8,0 6,0 4,8 3,9 3,3 2,9 2,5 

RFR 2.00% 7,8 5,9 4,7 3,87 3,3 2,8 2,5 

 2.10% 7,5 5,7 4,6 3,8 3,2 2,8 2,4 

 2.20% 7,3 5,6 4,5 3,7 3,2 2,8 2,4 

 2.30% 7,1 5,4 4,4 3,7 3,1 2,7 2,4 

 Źródło: BM Pekao 

  Poniżej przedstawiamy wyniki wyceny porównawczej. Jak wspomnieliśmy już wcześniej 

uważamy ją za nieoptymalną w celu wyznaczenia wartości godziwej akcji Protektor. Stąd 

poniższy model wyceny publikujemy jedynie w celach prezentacyjnych. 

Wynik wyceny wskazuje na 12-miesięczną cenę docelową Protektor na poziomie 6,52 

zł. Z uwagi na całkowicie inny model wzrostu biznesu spółek porównywalnych, w tym 

obecność w e-commerce gdzie w przypadku Protektora doświadczenie i kompetencje są 

dopiero budowane, sądzimy że wycena porównawcza w żadnym stopniu nie jest 

wymierna dla odpowiedniego oszacowania wartości spółki.  

 

PROTEKTOR: WYCENA METODĄ PORÓWNAWCZĄ 

Nazwa spółki Kod Bloomberg Cena EV  C/Z (x)   EV/EBITDA (x)  

      (waluta lok,) 2021E 2022E 2023E 2021E 2022E 2023E 

FOOT LOCKER INC FL US Equity 64 8,123 13,6 12,8 12,4 5,8 5,5 5,3 

GEOX SPA GEO IM Equity 1 610 -8,1 -49,8 35,9 6,6 4,4 - 

ADIDAS AG ADS GY Equity 292,9 60,093 39,7 30,6 25,9 18,2 15,0 13,2 

NIKE INC -CL B NKE US Equity 135,6 214,502 42,7 34,2 29,5 31,1 25,4 22,0 

CROCS INC CROX US Equity 101,8 6,939 18,1 16,3 14,3 13,6 11,2 9,9 

TOD'S SPA TOD IM Equity 46,5 2,061 -50,3 847,3 78,1 14,8 11,8 9,0 

CCC SA CCC PW Equity 119,6 9,687 -7,9 117,6 35,4 66,1 12,5 10,2 

Mediana    13,6 30,6 29,5 14,8 11,8 10,1 

Protektor PRT PW Equity   41,0 20,4 14,8 9,3 7,1 5,4 

Premia/dyskonto do grupy porównawczej    202% -33% -50% -37% -40% -46% 

Implikowana wycena Protektor/akcję (PLN)    1,24 5,58 7,43 6,70 7,10 7,85 

Średnia wycen (PLN)         5,98 

12-miesięczna wycena Protektor (PLN)         6,52 

 Źródło: Bloomberg, Biuro Maklerskie Pekao 
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Prognozy finansowe - tabela 

PROTEKTOR: PODSUMOWANIE DANYCH HISTORYCZNYCH I PROGNOZ FINANSOWYCH 

mln zł 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT       

Przychody ze sprzedaży 104,2 99,7 90,8 105,9 123,5 135,6 

Koszt własny sprzedaży -67,4 -62,5 -57,0 -66,5 -77,6 -85,2 

Zysk brutto na sprzedaży 36,8 37,2 33,8 39,4 45,9 50,4 

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu -33,6 -34,0 -32,6 -34,6 -38,2 -40,1 

Pozostałe przychody/koszty operacyjne -1,9 -0,2 1,4 0,3 0,0 0,0 

EBITDA 4,0 7,5 8,1 10,3 13,6 16,7 

Zysk na działalności operacyjnej 1,3 3,0 2,5 5,1 7,7 10,4 

Koszty/przychody finansowe -0,1 -0,8 -0,6 -0,8 -0,8 -0,8 

Zysk przed opodatkowaniem 1,2 2,3 1,8 4,3 6,9 9,6 

Podatek dochodowy -2,9 -2,8 -0,6 -2,6 -3,5 -4,8 

Zysk netto -1,7 -0,5 1,3 1,7 3,5 4,8 

Marża brutto na sprzedaży (%) 35,3% 37,3% 37,2% 37,2% 37,2% 37,2% 

Marża operacyjna (%) 1,2% 3,1% 2,7% 4,8% 6,3% 7,6% 

Marża netto (%) -1,6% -0,5% 1,4% 1,6% 2,8% 3,5% 

BILANS       

Aktywa obrotowe 55,4 53,0 58,0 59,1 64,3 67,5 

   Środki pieniężne i ekwiwalenty 1,7 3,7 6,0 5,1 4,8 10,4 

   Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe 6,1 6,4 6,2 7,0 8,1 8,9 

   Zapasy 42,2 39,4 40,5 41,8 46,1 42,8 

   Pozostałe aktywa obrotowe 5,5 3,6 5,3 5,3 5,3 5,3 

Aktywa trwałe 24,2 36,1 41,0 41,3 41,3 41,3 

   Rzeczowe aktywa trwałe 17,4 10,9 11,2 13,9 15,9 17,4 

   Wartość firmy i pozostałe aktywa niematerialne 5,5 5,6 6,7 6,7 6,7 6,7 

   Należności długoterminowe 1,1 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 

   Pozostałe aktywa trwałe 0,1 18,2 21,4 19,0 17,1 15,6 

Aktywa razem 83,9 93,5 99,0 100,4 105,6 108,7 

Zobowiązania krótkoterminowe 27,0 28,6 32,4 32,1 33,8 34,9 

   Pożyczki i kredyty bankowe 10,4 10,2 10,4 10,4 10,4 10,4 

   Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 7,1 9,5 10,5 10,1 11,8 13,0 

   Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 8,0 4,8 6,4 6,4 6,4 6,4 

   Przychody przyszłych okresów 1,6 4,0 5,2 5,2 5,2 5,2 

Zobowiązania długoterminowe 6,0 16,3 15,0 15,0 15,0 15,0 

   Pożyczki i kredyty bankowe 1,7 3,2 1,5 1,5 1,5 1,5 

   Pozostałe zobowiązania długooterminowe 4,3 13,0 13,6 13,6 13,6 13,6 

Kapitał własny 49,2 47,1 50,0 51,5 54,5 55,9 

Pasywa razem 83,9 93,5 99,0 100,4 105,6 108,7 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH       

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 0,8 6,6 6,2 4,5 5,6 14,8 

   Zysk przed opodatkowaniem 1,2 2,3 1,8 4,3 6,9 9,6 

   Amortyzacja 2,8 4,4 5,6 5,2 5,9 6,4 

   Zmiany w kapitale obrotowym i inne korekty -3,1 0,0 -1,3 -5,0 -7,2 -1,2 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -0,7 -1,6 3,1 -5,5 -5,5 -5,5 

   Wydatki na zakup majątku trwałego  -1,1 -1,7 -3,1 -5,5 -5,5 -5,5 

   Pozostałe 0,3 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2,5 -3,0 -6,9 0,0 -0,4 -3,7 

   Zmiana stanu kredytów i pożyczek 2,1 1,3 -3,4 0,0 0,0 0,0 

   Środki uzyskane ze sprzedaży akcji własnych -1,6 -2,9 -3,7 0,0 -0,4 -0,9 

   Dywidendy wypłacone -2,3 0,0 -0,1 0,0 0,0 -2,8 

   Pozostałe -0,8 -1,4 0,4 0,0 0,0 0,0 

Zmiana netto środków pieniężnych i ekwiwalentów -2,4 2,0 2,4 -1,0 -0,3 5,6 

 Źródło: Protektor, Biuro Maklerskie Pekao 
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ANALITYCY 
 

Dyrektor, Biuro Analiz Inwestycyjnych 

Maciej Borkowski, CFA 

maciej.borkowski@pekao.com.pl 

 

 

 

Banki, Finanse 

Jerzy Kosiński 

jerzy.kosinski@pekao.com.pl 

 

Chemia, Paliwa 

Krzysztof Kozieł 

krzysztof.koziel@pekao.com.pl 

 

Handel detaliczny 

Piotr Bogusz 

piotr.bogusz@pekao.com.pl 

 

TMT, Gry wideo 

Łukasz Kosiarski 

lukasz.kosiarski@pekao.com.pl 

 

Energetyka 

Maksymilian Piotrowski 

maksymilian.piotrowski@pekao.com.pl 

 

 

 

 

Projekcje rynkowe 

Piotr Kaźmierkiewicz 

piotr.kazmierkiewicz@pekao.com.pl 

 

Analiza techniczna 

Bartosz Kulesza 

bartosz.kulesza@pekao.com.pl 

 

Młodszy Analityk 

Bartłomiej Kempczyński 

bartlomiej.kempczynski@pekao.com.pl 

 

 

KONTAKT, ADRES PUBLIKACJI 
 

Biuro Maklerskie Pekao 

ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa 
bm@pekao.com.pl 
infocdm@pekao.com.pl 
 
Infolinia BM:  

 800 105 800 (bezpłatnie), 

 +48 22 591 22 00 (koszt wg cennika operatora) 
 
Infolinia TeleCDM: 

 801 140 490,  

 +48 22 591 24 90 (koszt wg cennika operatora) 
 

Internet 

www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie 
 

 
 

 

 
 
W raporcie używamy cen zamknięcia z dnia 18 maja 2021. 
Data i godzina zakończenia sporządzania Raportu: 19.05.2021, godz. 16:40.  
Data i godzina pierwszego rozpowszechnienia Raportu: 19.05.2021, godz. 16:45. 
Raport nie został przekazany analizowanej spółce do wglądu przed publikacją. 

mailto:maciej.borkowski@pekao.com.pl
mailto:jerzy.kosinski@pekao.com.pl
mailto:krzysztof.koziel@pekao.com.pl
mailto:lukasz.kosiarski@pekao.com.pl
mailto:maksymilian.piotrowski@pekao.com.pl
mailto:piotr.kazmierkiewicz@pekao.com.pl
mailto:bartosz.kulesza@pekao.com.pl
mailto:bartlomiej.kempczynski@pekao.com.pl
http://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie
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ZASTRZEŻENIA PRAWNE 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PUBLIKACJĘ: 

 

Biuro Maklerskie Pekao (BM) jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, Polska. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 

53/57, 00-844 Warszawa, jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06- 841, REGON: 000010205, kapitał 

zakładowy (opłacony w całości) w wysokości: 262 470 034 zł. 

 

Organem sprawującym nadzór nad działalnością BM jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, Polska. 

BM podlega regulacjom Komisji Nadzoru Finansowego, a także niektórych innych organów regulacyjnych w Unii Europejskiej. 

 

Niniejsza analiza inwestycyjna („Raport”) została przygotowana przez BM w ramach Pilotażowego Programu Wsparcia Pokrycia 

Analitycznego na zamówienie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Program”). Informacje dotyczące Programu 

dostępne są pod adresem https://www.gpw.pl/gpwpa. Prawa autorskie do Raportu przysługują Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. Z tytułu sporządzenia Raportu BM będzie przysługiwało wynagrodzenie od Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. na zasadach wskazanych w umowie zawartej pomiędzy BM a Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Niniejsza analiza inwestycyjna jest publiczna, nie jest ogólną poradą inwestycyjną, ani rekomendacją inwestycyjną świadczoną w 

ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, ani częścią usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych. BM, w związku z 

wydaniem analizy inwestycyjnej, nie ustala profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie weryfikuje jego wiedzy i doświadczenia, jego 

sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych ani nie dokonuje oceny odpowiedniości usługi.  

 

Analiza inwestycji opiera się na informacjach uzyskanych z publicznych źródeł informacji, które uważamy za wiarygodne, ale za ich 

kompletność i dokładność nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Wszystkie szacunki, projekcje, prognozy i opinie zawarte w 

niemniejszej analizie inwestycyjnej stanowią niezależny osąd analityków na dzień publikacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany 

poglądów wyrażonych w niniejszym dokumencie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do 

nieaktualizowania tych informacji lub całkowitego zaprzestania ich udostępniania bez uprzedzenia. 

 

Niniejsza analiza inwestycyjna służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi części oferty kupna, sprzedaży lub subskrypcji 

jakiegokolwiek instrumentu finansowego na jakimkolwiek rynku finansowym. Nie stanowi też reklamy. 

 

BM nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie analizy inwestycyjnej. Analiza 

inwestycyjna nie daje jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego Klienta, a 

korzystając z niej nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników 

ryzyka. Omawiane instrumenty finansowe mogą podlegać wahaniom pod względem ceny lub wartości. Inwestorzy mogą odzyskać 

mniej, niż zainwestowali. Zmiany kursów walutowych mogą mieć negatywny wpływ na wartość inwestycji. Ponadto wyniki osiągnięte 

w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Ryzyko związane z inwestycją w omawiany instrument 

finansowy nie zostało w całości wyjaśnione w niniejszym dokumencie. Korzystanie z usług BM wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, 

szczegółowo opisanym na stronie internetowej www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKOMENDACJI: 

 

Niniejsza analiza inwestycyjna ma charakter rekomendacji o charakterze ogólnym. 

 

Niniejsza rekomendacja jest badaniem inwestycyjnym w rozumieniu art. 36 ust. 1 Rozporządzenia UE 2017/565 i została 

przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. 

 

Wykaz wszystkich rekomendacji inwestycyjnych wydanych przez BM w okresie ostatnich 12 miesięcy, informacja o odsetku 

wszystkich rekomendacji inwestycyjnych stanowiących rekomendacje „kup”, „trzymaj”, „sprzedaj” lub równoważne z okresu ostatnich 

12 miesięcy oraz informacja o liczbie rekomendacji, które można przypisać każdej z powyższych kategorii, znajduje się pod adresem: 

www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/ratings 

 

Niniejszy dokument nie może być rozpowszechniany w Australii, Kanadzie, Japonii lub Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii ani 

na obszarze żadnej innej jurysdykcji, gdzie rozpowszechnianie takie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów danej jurysdykcji 

lub wymagało zarejestrowania w tej jurysdykcji. 

 

  

https://www.gpw.pl/gpwpa
http://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie
http://www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie/ratings
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UJAWNIENIA W OBRĘBIE POTENCJALNYCH KONFLIKTÓW INTERESÓW: 

 

Obecne potencjalne konflikty interesów dotyczą następujących emitentów (patrz definicja kluczy poniżej): 

AB S.A. 3; Alior 3; Allegro 3; Astarta SA 3; Asseco Poland 3; CCC 3; CD Projekt 3; Cyfrowy Polsat 3; Dino Polska 3; ENEA 3; 

ENERGA 3; JSW 3; KGHM 3; LPP 3; Lotos 3; Mercator 3; Orange Polska 3; PGE 3; PGNiG 3; PKN Orlen 3; PKO BP 3; Play 3; 

Santander Bank Polska 3; Tauron PE 3; Stalprodukt S.A. 3 

 

Słownik: 

Klucz 1: Emitent posiada co najmniej 5% kapitału zakładowego Banku Pekao S.A. 

Klucz 2: BM i/lub jakakolwiek osoba prawna należąca do tej samej grupy była głównym managerem lub co-lead managerem 

(gwarantem lub współgwarantem) w ciągu ostatnich 12 miesięcy publicznej oferty instrumentów finansowych emitenta. 

Klucz 3: BM i/lub jakakolwiek osoba prawna należąca do tej samej grupy jest animatorem rynku lub dostawcą płynności w zakresie 

instrumentów finansowych emitenta. 

Klucz 4: Analizowana firma oraz BM i/lub powiązana z nimi osoba prawna zawarły umowę świadczenia usługi sporządzania analiz 

inwestycyjnych. 

Klucz 5: Analityk lub osoba z nim powiązana zasiada w radzie nadzorczej / zarządzie emitenta. 

Klucz 6: BM posiada pozycję długą netto na akcjach przekraczającą 0,5% całkowitego wyemitowanego kapitału zakładowego 

emitenta. 

Klucz 7: BM posiada pozycję krótką netto na akcjach przekraczającą 0,5% całkowitego wyemitowanego kapitału zakładowego 

emitenta. 

 

Analitycy mogą odnosić się do jednej lub kilku firm w swoich analizach. W niektórych przypadkach analizowani emitenci ak tywnie 

dostarczali informacji do tej analizy. Analiza inwestycyjna nie została ujawniona żadnemu emitentowi papierów wartościowych przez 

datą jej pierwszej publikacji. 

 

Wynagrodzenie BM lub osób pracujących dla BM, które brały udział w sporządzaniu rekomendacji, nie jest bezpośrednio powiązane 

z transakcjami w zakresie usług BM określonych w sekcjach A i B załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE lub innego rodzaju 

transakcjami, które wykonuje BM lub jakakolwiek osoba prawna należąca do tej samej grupy, lub nie jest związane z opłatami i 

prowizjami, które otrzymuje BM lub jakakolwiek osoba prawna należąca do tej samej grupy. 

 

Informacja o posiadaniu instrumentów finansowych lub ich instrumentów pochodnych przez osoby uczestniczące w procesie 

sporządzania rekomendacji inwestycyjnych lub informacja, że osoba rekomendująca nie posiada takich instrumentów: 

 

Imię i nazwisko Stanowisko Instrument 
Liczba 

akcji  

Pozycja 

(długa/krótka) 

Średnia cena 

transakcji 

Daty 

transakcji 

Krzysztof Kozieł Analityk PRT - - - - 

 

BM i/lub inna osoba prawna wchodząca w skład tej samej grupy kapitałowej może regularnie handlować akcjami analizowanej spółki. 

BM i/lub inne powiązane z nim osoby prawne mogą posiadać otwarte pozycje o znacznej wartości na akcjach analizowanej spółki 

lub na instrumentach pochodnych takich akcji. Bank i inne osoby prawne z Grupy Pekao mogły udzielić analizowanej spółce 

znacznych kredytów. BM i/lub inne powiązane osoby prawne mogą mieć znaczący interes finansowy związany z analizowaną spółką 

lub mogą mieć taki interes w dowolnym momencie w przyszłości. W związku z tym, że BM i/lub każda z powiązana z nim osoba 

prawna są uprawnieni, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, do dokonywania takich czynności w dowolnym momencie w 

przyszłości, które mogą prowadzić do zaistnienia znaczącego interesu finansowego, do celów niniejszej informacji należy przyjąć, że 

BM i/lub jakakolwiek powiązana osoba prawna faktycznie wykona takie działania, które mogą doprowadzić do zaistnienia znaczącego 

interesu finansowego w odniesieniu do analizowanej spółki. 

 

Analizowana spółka i BM i/lub jakakolwiek osoba prawna wchodząca w skład tej samej grupy mogły zawrzeć umowę dotyczącą 

świadczenia usług firm inwestycyjnych określonych w sekcjach A i B załącznika I do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/65/UE w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w zamian za co BM i/lub taka osoba prawna będąca częścią tej samej grupy otrzymała 

wynagrodzenie, przyrzeczenie zapłaty lub zamierza to uczynić. W związku z tym, że BM i/lub każda osoba prawna wchodząca w 

skład tej samej grupy jest uprawniona do zawarcia, zgodnie z obowiązującym prawem, umowy o świadczenie usług firm 

inwestycyjnych określonych w sekcjach A i B Załącznika I do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z analizowaną 

spółką w dowolnym momencie w przyszłości i mogą otrzymać wynagrodzenie lub przyrzeczenie zapłaty, na potrzeby niniejszej 

informacji należy przyjąć, że BM i/lub każda osoba prawna należąca do tej samej grupy faktycznie zawrze takie umowy i faktycznie 

otrzyma takie wynagrodzenie lub przyrzeczenie zapłaty. 
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Aby zapobiec konfliktom interesów lub nimi zarządzić, BM i/lub inna osoba prawna wchodząca w skład tej samej grupy ustaliła bariery 

organizacyjne wymagane z punktu widzenia prawnego i nadzorczego, których przestrzeganie jest monitorowane przez dział 

zgodności. Powstające konflikty interesów są zarządzane przez bariery prawne i fizyczne oraz niefizyczne mające na celu 

ograniczenie przepływu informacji pomiędzy jednym obszarem / działem BM i/lub innymi powiązanymi z nimi osobami prawnymi. W 

szczególności jednostki bankowości inwestycyjnej, w tym finansów przedsiębiorstw, działalność na rynku kapitałowym, doradztwo 

finansowe i inne działania związane z pozyskiwaniem kapitału, są oddzielone fizycznymi i niefizycznymi barieram i od jednostek 

sprzedażowych, a także od działu analiz inwestycyjnych. Ujawnienia znanych i potencjalnych konfliktów interesów są zamieszane w 

analizach inwestycyjnych. Analitycy są na bieżąco nadzorowani i zarządzani przez osoby, które nie są odpowiedzialne za działalność 

w zakresie bankowości inwestycyjnej, w tym za działalność w zakresie finansów przedsiębiorstw lub inną działalność związaną z  

oferowaniem papierów wartościowych. 

 

METODY STOSOWANE DO FORMUŁOWANIA ZALECEŃ INWESTYCYJNYCH: 

 

Nasze wyceny przedsiębiorstw oparte są na dwóch metodach wyceny, wybranych spośród następujących: model dyskontowy, model 

oparty na analizie porównawczej lub metoda wyceny wartości aktywów.  

 

Modele dyskontowe charakteryzują się jednoczesnym i kompleksowym uwzględnianiem kluczowych determinant wartości 

wewnętrznej, np. operacyjne przepływy pieniężne, nakłady inwestycyjne, koszt kapitału (WACC). Są teoretycznie atrakcyjne i 

zapewniają bezpośrednie obliczenie wartości przedsiębiorstwa. Jednak wyceny modeli dyskontowych są bardzo wrażliwe na zmiany 

założeń, szczególnie stopy wolnej od ryzyka i końcowej stopy wzrostu. Ponadto prognozy nie są pewne - nieprzewidziane przyszłe 

zdarzenia mogą spowodować, że prognozy dochodów lub zysków będą nieaktualne.  

 

Analiza porównawcza oparta jest na analizie mnożników wyceny danego przedsiębiorstwa względem innych podobnych 

przedsiębiorstw z branży. Wśród mocnych stron modeli mnożników możemy wyróżnić ich prostotę, ponieważ są one łatwe do 

obliczenia i zrozumienia. Ponadto do wyceny wybierane są tylko kluczowe statystyki dla inwestorów. Z drugiej strony mnożniki oparte 

są na danych historycznych lub prognozach krótkoterminowych. Wyceny oparte o mnożniki nie będą zatem w stanie uchwycić różnic  

w przewidywanej wydajności w dłuższej perspektywie. Ponadto może być problematyczne wybranie odpowiedniej grupy 

porównawczej. 

 

Metody oparte o wyceny wartości aktywów mogą być stosowane, nawet jeśli firma ma krótki rejestr zysków lub jej przyszłe istnienie 

jest niepewne. Określenie wartości rynkowej niektórych aktywów, zwłaszcza wartości niematerialnych, może być jednak trudne. 

Ponadto modele oparte na aktywach nie uwzględniają przyszłych zmian wyników finansowych ani nie zawierają pozycji 

pozabilansowych, takich jak know-how. 

 

Zalecenia inwestycyjne dotyczą generalnie horyzontu 12-miesięcznego. Jednak podlegają one również warunkom rynkowym i mogą 

stanowić jedynie wskazówkę. W rzeczywistości ceny docelowe mogą być osiągane szybciej lub wolniej niż oczekiwano lub wymagać 

korekty w górę lub w dół. W tabelach i na wykresach w całym niniejszym raporcie lata oznaczamy literą „E” w celu wskazania, że 

przedstawione liczby są prognozami i szacunkami. 

 

Definicje oznaczeń (zaleceń) zawartych w rekomendacjach fundamentalnych: 

 

Obecnie używamy trzypoziomowego systemu rekomendacji dla akcji objętych naszym pokryciem analitycznym: Kup, Zatrzymaj lub 

Sprzedaj (definicje poniżej): 

Zalecenie Kupuj stosujemy wtedy się, gdy oczekiwany całkowity zwrot w ciągu następnych dwunastu miesięcy jest wyższy niż koszt 

kapitału własnego. 

Zalecenie Trzymaj jest stosowane wtedy, gdy oczekiwany całkowity zwrot w ciągu następnych dwunastu miesięcy jest niższy niż 

koszt kapitału własnego, ale wyższy od zera. 

Zalecenie Sprzedaj jest stosowane wtedy, gdy oczekiwany całkowity zwrot z akcji w ciągu następnych dwunastu miesięcy jest 

ujemny. 

 

Stosujemy również trzy dodatkowe kategorie: 

Zastrzeżone: rating i / lub prognozy finansowe i / lub cena docelowa nie są ujawniane ze względu na względy regulacyjne, takie jak 

okres zamknięty lub konflikt interesów. 

W okresie przejściowym: Ze względu na zmiany w zespole analitycznym wydawanie zaleceń dot. akcji i/lub ceny docelowej jest 

czasowo zawieszone. Spółka pozostaje w uniwersum analitycznym, a opracowania analityczne zostaną wznowione w odpowiednim 

czasie. 

Brak ocen: nie wydajemy zaleceń dotyczących danej spółki i nie planujemy ich wydawać w dającej się przewidzieć przyszłości. 
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WYJAŚNIENIE TERMINOLOGII FACHOWEJ STOSOWANEJ W OPRACOWANIU: 

 

C/Z lub P/E – wskaźnik „Cena/Zysk” lub „Price/Earnings” oznacza stosunek ceny instrumentu finansowego do wyniku netto 

emitenta instrumentu finansowego.  

C/WK lub P/B – wskaźnik „Cena/Wartość Księgowa” lub „Price/Book Value” oznacza stosunek ceny instrumentu finansowego do 

bilansowej wartości księgowej kapitałów własnych przedsiębiorstwa.  

EPS – „Earnings per Share”, czyli zysk netto na jedną akcję.  

BVPS – „Book Value per Share”, czyli wartość księgowa na jedną akcję.  

FWD – „Forward” - oznacza wskaźnik (np. C/Z) wyliczany na podstawie oczekiwanych wyników.  

DPS – „Dividend per Share”, tj. dywidenda na akcję.  

DY – “Dividend Yield”, tj. Stopa dywidendy, wskaźnik liczony jako dywidenda na akcję podzielona przez aktualną cenę akcji.  

EBIT – „Earnings Before Interest and Taxes” to wynik operacyjny emitenta instrumentu finansowego.  

EBITDA - „Enterprise Value / Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization” to wynik operacyjny powiększony o 

wartość amortyzacji.  

EV/EBITDA – “Enterprise Value / Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization” to kapitalizacja giełdowa spółki 

(Cena x liczba akcji) powiększona o wartość długu finansowego netto oraz wartość udziałów akcjonariuszy mniejszościowych 

podzielona przez wynik operacyjny powiększony o wartość amortyzacji aktywów spółki.  

NWZA – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  

WZA – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

 

 

 


