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Tweetnij

Strata Lotosu w II kwartale paliwem do dynamicznej
przeceny

Grupa Lotos zakończyła II kwartał na sporym minusie.
za znaczną część tych strat odpowiada zdarzenie
jednorazowe, to i tak końcowy wynik odbiega negatyw
od oczekiwań analityków. Mimo zielonej sesji na GPW,
paliwowa spółka została zepchnięta daleko na czerwon
stronę rynku.

Giełdy powróciły do soczystych wzrostów, w grze m.in
Lotos i PGE

Omawiane walory: euco

W piątek po zakończeniu sesji giełdowej wyniki finansowe opublikowała spółka Europejskie
Centrum Odszkodowań. Reakcja rynku była bardzo pozytywna, kurs zwyżkował o 5,45 proc.
nagradzając dynamiczny rozwój działalności spółki.
EUCO
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lub dowolny tekst

9,48

+0,38

(+4,18%)

Europejskie Centrum Odszkodowań zajmuje się przede wszystkim

Dobre wyniki Azotów i Polic rozwiały obawy o kondycję
chemii
6 spółek, które utuczą się na zbożowej hossie

IDMSA na historycznych minimach po zapowiedzi kurio
emisji

dochodzeniem roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowań komunikacyjnych,

Polskie indeksy osuwają się w korekcie, w grze m.in. P

reprezentując osoby poszkodowane w wypadkach. Ten segment rynku,

Nowa rekomendacja dla City Interactive prognozuje s
roczną

który odbiera zyski firmom ubezpieczeniowym, w którym oprócz EuCO działa
także giełdowa firma Votum, od kilku lat dynamicznie rośnie.

Krzysztof Moska nabrał apetytu na spółki gastronomic

Religa Development nie ma gotówki na spłatę zobowią

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży EuCO na poziomie grupy kapitałowej

Co dalej z kursem Comarchu - analiza techniczna

wyniosły w pierwszym półroczu 18,1 mln zł i były wyższe o 18 proc. od
Przejdź na stronę analityczną waloru EUCO

przychodów wypracowanych w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Zysk

Wyniki Sygnity tak słabe, że grożą odwołaniem progno

netto wyniósł 6,6 mln zł i o 116 przekroczył analogiczny wynik

GPW słabnie w walce z oporami, w grze m.in. KGHM i K

wypracowanego w roku ubiegłego. W dużej mierze było to jednak wynikiem

Fundusze przygotowały na zakupy akcji świeżą gotów
dywidend

zdarzenia jednorazowego.

Poprawa wyników Monnari pobudziła kurs do zwyżki

Co dalej z kursami Boryszewa i KOV - analiza techniczn

- Wynik netto pierwszego półrocza jest wyjątkowo wysoki i jest na rekordowym w naszej historii poziomie 6,6 mln

Więcej wiadom

zł. Jednak chciałbym zaznaczyć, że mieliśmy w drugim kwartale zdarzenie jednorazowe, które pozytywnie
wpłynęło na osiągnięty zysk netto w całym półroczu. Chodzi o wykazanie w drugim kwartale dodatkowego

ANALIZY RAPORTÓW

wyniku netto z tytułu amortyzacji znaku towarowego w wysokości 3,3 mln zł. Bez uwzględnienia zdarzenia
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jednorazowego zysk netto w pierwszym półroczu 2012 wyniósł 3,3 mln zł i w porównaniu do pierwszego półrocza
2011 wzrósł o prawie 10 proc. - mówi Adam Wszołek, wiceprezes zarządu EuCO S.A.

Co ważne dla oceny tempa rozwoju biznesu, istotnie wzrosła również wartość zgłoszonych przez EuCO roszczeń do towarzystw
ubezpieczeniowych, która wyniosła w pierwszym półroczu 186 mln zł i była o 86 proc. wyższa niż w analogicznym okresie
ubiegłego roku.
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Więcej analiz rap

>> W serwisie dostępna jest analiza fundamentalna i wskaźnikowa spółki opartą o dane z najnowszego raportu. >> Pełna
analityka EuCO znajduje się na stronie spółki w serwisie StockWatch.pl

PRZEGLĄD PRASY
EMPERIA

Jedną ze spółek w grupie jest Kancelaria Radców Prawnych EuCO, która zajmuje się dochodzeniem odszkodowań na drodze
sądowej i odpowiada za 40 proc. zysku netto grupy. W pierwszym półroczu kancelaria podwoiła przychody, a jej zysk netto wzrósł
pięciokrotnie w stosunku do podobnego okresu ubiegłego roku.

Emperia integruje pion informatyczny. Nowy podmiot będ
oferował usługi za zewnątrz grupy
dziś 14:32 (portalspozywczy.pl)

LOTOS
- Możemy pochwalić się wysoką skutecznością liczby wygrywanych spraw w sadzie. Będziemy dą żyć w kierunku
wzrostu udziału spraw zgłaszanych bezpośrednio na drogę sądową, ponieważ w postępowaniu sądowym
m ożemy uzyskać wyższe roszczenia, a za tym idą wyższe przychody i wzrost rentowości. Już teraz Kancelaria
jest istotnym driverem wzrostu Grupy EuCO, odpowiadając za 40 proc. zysku netto Grupy i spodziewamy się jej
dalszego dynamicznego rozwoju" - mówi Adam Wszołek, wiceprezes zarządu.

Spółka planuje również wejście na nowy rynek zagraniczny do końca 2012 roku. Póki co spółka działa w Słowacji, Czechach i na

Lotos planuje akwizycje w Norwegii o wartości 200 mln U
(opis2) dziś 14:28 (gpwinfostrefa.pl)

Lotos nie wyklucza, że produkcja ze złoża Yme ruszy wcz
niż w III kwartale 2015 r. (opis2) dziś 14:23 (gpwinfostre
Grupa Lotos chce eksploatować złoża gazu na Bałtyku
dziś 13:54 (forsal.pl)

Grupa Lotos na razie nie wystąpi o odszkodowanie ws. z
Yme dziś 13:52 (forsal.pl)
Grupa Lotos chce eksploatować złoża gazy na Bałtyku
dziś 13:51 (forsal.pl)
Pół miliarda straty Grupy Lotos przez złoże Yme
dziś 12:05 (trojmiasto.pl)

Węgrzech.

DELKO
- Kolejnym rynkiem, na którym zamierzamy rozwijać działalność, jest Rumunia. Prowadzimy obecnie
zaawansowane prace nad przygotowaniem do wejścia na ten rynek. Planujemy je zakończyć do końca 2012
roku" - mówi Adam Wszołek.

>> Spółki z branży odszkodowawczej, mimo że profilem odpowiadają działalności windykacyjnej i finansowej, klasyfikowane są

Delko szuka oszczędności. Wypowiada umowę najmu lok
dziś 14:22 (portalspozywczy.pl)

DELKO SA podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżąc
przez spółkę zależną Nika Sp. z o.o
wczoraj 15:36 (gpwinfostrefa.pl)

DELKO SA podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżąc
przez spółkę zależną Delko OTTO Sp. z o.o
wczoraj 15:10 (gpwinfostrefa.pl)

przez giełdę w sektorze Handel/Inne. >> Zobacz w jakim towarzystwie znajdują się oficjalnie EuCO i Votum.
KOMPUTRON

NA PODOBNY TEMAT

(O EUCO)

KOMPUTRONIK SA - treść uchwał podjętych przez WZA
dziś 14:19 (gpwinfostrefa.pl)

20 spółek o najwyższej rentowności po wynikach kwartalnych

PHOTON

Spółki działają dla zysku - tę prostą prawdę widać na notowaniach po każdym raporcie finansowym, który pokazuje nieoczekiwaną zmianę
osiągniętego wyniku. Jednak w inwestowaniu ważniejsze jest podejście kompleksowe, które uwzględnia rentowność na wielu poziomach.
StockWatch.pl po sezonie raportów kwartalnych wyłonił dwadzieścia asów parkietu pod względem osiąganej rentowności netto, EBITDA i
ROE.

PHOTON ENERGY A.S. raport z badania jednostkowych
sprawozdań finansowych dziś 14:11 (gpwinfostrefa.pl)

Więcej publikacji praso

15 spółek giełdowych o najwyższej rentowności
Miło pomyśleć, że nawet w trudnych gospodarczo czasach są spółki, które przynoszą ponadprzeciętny zwrot z kapitału. StockWatch.pl po
analizie raportów finansowych za zeszły rok znalazł takie, którym udało się nie tylko osiągnąć ponadprzeciętną rentowność, ale także
generować gotówkę. Zobacz czy widzisz wśród nich coś ciekawego dla siebie.
Więcej wiadomości >
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Dodaj swoją opinię
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