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TORPOL zarekomendowal, by z zysku za 2020 rok na dywidendę trafiło 35,1 mln zł, co daje 
1,53 zł dywidendy na akcję. Proponowanym dniem dywidendy jest 30 czerwca, a dniem jej 
wypłaty 30 lipca. Zysk netto spółki w ubiegłym roku wyniósł 47 mln zł.

Walne zgromadzenie Atende zdecydowało o wypłacie 36,3 mln zł dywidendy z zysku za 2020 roku, co daje 1 zł 
dywidendy na akcję - poinformowała informatyczna spółka w komunikacie. Pozostała część zeszłorocznego zysku, 

w wysokości 14,1 mln zł, zasili kapitał zapasowy.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 27 maja, a jej wypłata nastąpi 8 czerwca.
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Portfel Dywidendowy
udział 40%
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Spółka NTT System w ostanim tygodniu spółka nie podawała żadnych informacji.. Spółka 
pozostanie w portfelu ponieważ,  nie ogłosiła jeszcze % dywidendy za 2020r.

 Wzrost przychodów o 22 proc. oraz zysk netto wyższy o 41 proc. - takie były wyniki grupy 
Lentex w pierwszym kwartale 2021 r.  w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego 
roku.Czekamy na informację o sprzedaży zakładów i może wtedy będzie dywidenda 
nadzwyczajna?
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udział 50%
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W minionym tygodniu  06 Magna Polonia nie przekazywała informacji.  
Czekamy na informację o sprzedaży działek przez Imagis/Optigis...
Czekamy na informację o spłacie 1raty układu dla spółki 06 Magna przez Imagis S.A.

W minionym tygodniu Biztech Konsulting S.A. podał raport roczny za 2020 rok. 
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Portfel Przełomu
udział 50%

23.05.2021r. bz

W minionym tygodniu na DR Finance Spółka nie podała komunikatów. 
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Na giełdzie od126 miesięcy , Liczba akcji32 744 000 , Free float39,72%
Kapitalizacja125,74 mln zł , Wartość księgowa215,95 mln zł , Zysk operacyjny 12m20,08 mln zł
Przychody 12m910,06 mln zł , Zysk netto 12m16,68 mln zł
Główny akcjonariusz , Stalprofil SA 60,28%

Dodaj tekstDodaj tekst

Na giełdzie od132 miesięcy , Liczba akcji3 512 885 , Free float41,19%
Kapitalizacja1,33 mld zł , Wartość księgowa190,57 mln zł , Zysk operacyjny 12m113,60 mln zł

Przychody 12m200,51 mln zł , Zysk netto 12m90,97 mln zł
Główny akcjonariusz

Lamosville Investments sp. z o.o. (zależny od rodziny Mokrzyckich) 35,01%Chart
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PODSUMOWANIE

Portfel Spekulacyjny jest  związany z podwyższonym ryzykiem, należy na bieżąco reagować 
na zmiany cen, wykorzystując potencjał zmian. Decyzje w tym zakresie każdy podejmuje 
indywidualnie wg własnego uznania.

NOTA PRAWNA
Niniejsza Publikacja oraz jej treść :
1. ani w całości, ani w części nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
 2.  ani w całości, ani w części nie stanowią “rekomendacji inwestycyjnych” ani “informacji rekomendujących lub sugerujących 
strategię inwestycyjną” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).
 3.  ani w całości, ani w części, nie stanową porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o 
doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.).
4. ani w całości, ani w części nie stanowią: czynności z zakresu doradztwa podatkowego, świadczenia pomocy prawnej czy 
jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte na stronie internetowej poglądy osobiste autora/ów nie powinny być traktowane jako 
źródło lub wykładnia prawa. Nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych.
Pełna treść regulacji: https://ncfunding.pl/reklamacje/

KONTAKT : info@ncfunding.pl
https://ncfunding.pl/



Opis Strategii SCS
Strategia SCS to skrót od słów Spokojny Cierpliwy Systematyczny. Nasza fizlozofia inwestowania oparta jest na 

wielowątkowej analizie spółek notowanych w obrocie publicznym na rynku głównym  Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie oraz na Altermatywnym Rynku NewConnect. 

W Strategii SCS opieramy się na:

Analizie Fundamentalnej, biorąc pod uwagę :
analiza makroekonomiczna

analiza sektorowa
analiza sytuacyjna spółki
analiza finansowa spółki

wycena akcji spółki.

Analizie Technicznej wykorzystując narzędzia:
formacje techniczne (określane na podstawie wykresów kursów akcji z przeszłości)

wskaźniki technicze
analizie wielkości transakcji

Analizie Zachowań na rynku:
monitorujemy   podejmowanie   konkretnych   decyzji   dotyczących   różnych spółek;

monitorujemy decyzje inwestora o różnym horyzoncie czasowym
interpretujemy umiejętności racjonalnego analizowania każdej decyzji

monitorujemy zachowania przy niestabilnym rynku

Analizie Organów Spółki
Monitorujemy transakcje członków Zarządów i Rad Nadzorczych

Monitorujemy powiązania organów Spółek
Sprawdzamy dokonania i osiągnięcia  historyczne

Analizujemy skład Akcjonariatu
Jesteśmy w kontakcie z wybranymi spółkami 

„W okresach przełomowych sukcesy odnoszą głównie ci inwestorzy, którzy nie ulegają krótkookresowym nastrojom 
rynku i postępują racjonalnie według ustalonych zasad. Opieramy się na Sile Argumentów wywodzonych z Analizy i 

Informacji”

Zasady Portfela SCS
PORTFEL DYWIDENDOWY 

Składa się z kilku spółek notowanych na rynku Głównym lub Newconnect
Wejście w skład portfelu następuje w momencie przed ogłoszeniem lub zaraz po ogłoszeniu o planowanej 

dywidendzie za poprzedni rok. Pod uwagę bieżemy wielkość dywidendy i sposób i termin wypłaty.
Zmiany w portfelu następują po dniach uprawniających do dywidendy. 

PORTFEL PRZEŁOMU

Składa się z kilku spółek notowanych na rynku Głównym lub Newconnect
Wejście w skład portfelu następuje w momencie gdy rynek powszechnie nie zna przyczyn dla których mogą zachodzić 

zamiany w Spółkach lub roztrzygnięcia powodujące rozszerzenie działalności, nagły wzrost wartości Aktywów lub 
Pasywów , zmiany  w akcjoanriacie itp. Wszelkie korzystne dla spółki aspekty.

Zmiany w porfelu następują po upublicznieniu się w w mediach oraz zdyskontowaniu w wartości akcji.

PORTFEL TREND i SPEKULACJE 

Składa się z kilku spółek notowanych na rynku Głównym lub Newconnect
Wejście w skład portfelu następuje w cyklach kilkunastodniowych, może być uzasadnione poprzez Analizę techniczną, 

modę na daną branżę, zdarzenia jednorazowe, spekulacje o których "mówi" rynek. Zmiany w portfelu następują 
dynamicznie w cyklach tygodniowych.

Skład portfeli jest aktualizowany ( ws do Dywidendowego i Przełomu 
następuje przegląd zmian w Spółkach ) raz na tydzień w niedzielę przed 

południem 

Dostęp dla Abonentów
https://ncfunding.pl/dostep/ 
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