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Investor Newsletter
Newsletter dla inwestorów KGHM Polska Miedź S.A.

Pokłady możliwości

IR Excellence – uznanie za doskonałość
KGHM zdobył maksymalną liczbę punktów w prestiżowym konkursie IR Excellence Programme za dbałość o inwestorów i wysokie standardy komunikacji
z nimi. W organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych rankingu
przebadano jakość działań prawie 200 emitentów giełdowych. Miedziowa spółka
zdobyła również wyróżnienie za największą ofertę obligacji w 2019 roku.
Wyniki konkursu ogłoszono podczas uroczystości Podsumowania Roku Giełdowego 2019, która
odbyła się 24 czerwca w Warszawie. Podczas spotkania przyznano nagrody w programie
badania jakości polityki IR w spółkach publicznych. Za najlepszy wynik w finałowym badaniu
oraz jednocześnie za maksymalną ocenę tzw. współczynnika Kodeksu Dobrych Praktyk, oprócz
KGHM nagrody otrzymały także: PGNiG oraz PZU.
− Cieszymy się z udziału w projekcie i naszego sukcesu. Wiedza, zdobyta przez nas w programie IR Excellence, okazała się bardzo przydatna w procesie planowania i realizacji komunikacji
inwestorskiej KGHM. W pełni doceniamy inicjatywę Giełdy Papierów Wartościowych, dzięki
której dokonano analizy jakości polityki relacji inwestorskich stosowanej przez Spółki. Mając na
uwadze osiągnięty wynik, Spółka zamierza dołożyć wszelkich starań, aby rozwijać i udoskonalać
dotychczasowe działania, tym samym wpisując się w najlepsze standardy komunikacji
z rynkiem − Stephen Marks, Kierownik Wydziału Relacji Inwestorskich.
Nagrody w imieniu KGHM odebrała Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, Katarzyna Kreczmańska-Gigol

KGHM ponownie
doceniony certyfikatem
FTSE4Good
Po raz kolejny, KGHM Polska Miedź
S.A. zyskał uznanie za działania
w obszarach ochrony środowiska,
społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego, tzw.
ESG. Certyfikat FTSE4Good jest
potwierdzeniem
międzynarodowych standardów obowiązujących
w Spółce.

RELACJE INWESTORSKIE KGHM ZAPRASZA JĄ!
Szanowni Państwo, Drodzy Inwestorzy,
Przekazując Państwu kolejny numer naszego Newslettera, chciałbym na wstępie
wyrazić podziękowanie i uznanie Zespołowi Relacji Inwestorskich KGHM, za pracę
dla Państwa i całego rynku kapitałowego,
która została doceniona wyróżnieniem
Giełdy Papierów Wartościowych. Z satysfakcją chciałbym podzielić się tą niezwykle miłą informacją,
że relacje inwestorskie KGHM zostały nagrodzone w programie IR Excellence. Dodatkowo z przyjemnością informuję, że
KGHM Polska Miedź S.A. utrzymał swoją pozycję w prestiżowym indeksie FTSE4Good. Otrzymany Certyfikat
FTSE4Good Index Series jest potwierdzeniem międzynarodowych standardów w obszarach ochrony środowiska,
społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego, które obowiązują w Spółce.
Zapraszam do zapoznania się z wynikami finansowymi Spółki za I kwartał 2020 roku, relacją z czatu oraz ZWZ KGHM

Polska Miedź S.A. W numerze znajdą Państwo również
omówienie bieżących prac Grupy KGHM realizowanych
w obliczu pandemii COVID-19 oraz inicjatyw i inwestycji związanych z równoważonym rozwojem w Spółce.
Zgodnie z tradycją przedstawiamy Państwu także kalendarz
wydarzeń inwestorskich zawierający potencjalne wydarzenia
II połowy 2020 roku. 19 sierpnia br. opublikujemy wyniki
operacyjne i finansowe oraz podsumujemy aktywność
KGHM w I półroczu br. Ponadto, jako odpowiedzialny za
pracę Departamentu Relacji Inwestorskich KGHM, chcę zapewnić, że wraz z Zespołem, jesteśmy do Państwa dyspozycji
w razie jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania
Spółki i Grupy w tym wyjątkowym dla wszystkich czasie.

Kontakt
z Departamentem
Relacji Inwestorskich
KGHM Polska Miedź S.A.
Telefon:

+48 76 74 78 280

Faks:
E-mail:
Strona:

+48 76 74 78 205
ir@kghm.com
www.kghm.com/pl/inwestorzy

Życząc Państwu przede wszystkim zdrowia i dobrych decyzji
inwestycyjnych, zapraszam do lektury i kontaktu z nami!
Janusz Krystosiak
Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich KGHM
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KGHM IR App
na Androida

KGHM IR App
na iOS
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KGHM Polska Miedź S.A. ponownie doceniony
certyfikatem FTSE4Good
Po tegorocznym przeglądzie, KGHM Polska Miedź S.A. po raz
kolejny zyskał uznanie za działania w obszarach ochrony
środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu
korporacyjnego. Certyfikat FTSE4Good jest potwierdzeniem
międzynarodowych standardów obowiązujących w Spółce.
Indeks FTSE4Good został utworzony w 2001 roku przez globalnego
dostawcę danych oraz operatora
indeksów giełdowych FTSE Russell.
FTSE4Good zaprojektowano w celu
monitorowania notowań spółek reprezentujących najwyższe standardy i praktyki ESG.

Certyfikat FTSE4Good, którego
KGHM ma prawo używać od
września 2018 roku, to obiektywne potwierdzenie stosowanych
w Spółce najwyższych standardów. Ochrona praw człowieka,
eksploatacja z poszanowaniem
środowiska naturalnego, odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw oraz transparentność w relacjach z interesariuszami mają dla nas kluczowe
znaczenie i stanowią filar naszej
działalności na globalnym rynku.

ciu o najlepsze praktyki odpowiedzialnego inwestowania, zyskując
możliwość porównania na jednej
płaszczyźnie alternatywnych możliwości inwestycyjnych.

Otoczenie inwestorskie wykorzystuje indeks FTSE4Good Index Series
przy podejmowaniu decyzji w opar2
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Bardzo dobry zysk za I kwartał 2020 r.
w obliczu epidemii

Podsumowanie I kwartału 2020 roku w Grupie Kapitałowej KGHM
Wyższa produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM Polska
Miedź S.A. (+1%, 174 tys. ton), wyższa produkcja srebra (+3%, 335 ton)
oraz o 25% wyższy zysk netto Grupy KGHM w I kwartale 2020 roku
w porównaniu do I kwartału poprzedniego roku.
•
•

Skonsolidowany wynik netto KGHM w kwocie 690 mln PLN, to jedna z najwyższych
wartości zrealizowanych w ostatnich kwartałach
Niższe przychody (-3%, 5 299 mln PLN) oraz EBITDA (-22%, 1 129 mln PLN) Grupy KGHM
przy wyższym zysku netto (+25%, 690 mln PLN)

Przychody Grupy Kapitałowej KGHM osiągnęły w I kwartale 2020 roku wartość 5 299 mln PLN
i były niższe o 189 mln PLN (-22%) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Zmniejszenie przychodów we wszystkich segmentach nastąpiło głównie w związku z mniej
korzystnymi uwarunkowaniami makroekonomicznymi. Przychody ze sprzedaży KGHM Polska
Miedź S.A. wyniosły 4 225 mln PLN i były niższe o 91 mln PLN (-2%) niż w porównywalnym
okresie roku poprzedniego. Obniżenie przychodów Jednostki Dominującej wynika z niższych
notowań miedzi przy korzystniejszym kursie walutowym USD/PLN i zwiększonym wolumenie
sprzedaży srebra i złota.
W I kw. 2020 roku notowania miedzi spadły o ponad 9%, a notowania srebra wzrosły +8,5%
(r/r). Średnia cena miedzi w I kw. to 5 637 $/tonę, srebra 16,91 $/uncję. Umocnienie dolara
względem złotego nie było tak silne jak rok wcześniej.
Na poziomie skorygowanej EBITDA Grupy Kapitałowej KGHM zanotowano zmniejszenie
wskaźnika w podstawowych segmentach: KGHM Polska Miedź S.A. (-99 mln PLN, -10%), KGHM
International (-118 mln PLN, -69%) oraz Sierra Gorda (-114 mln PLN, -52%).
I kwartał
2020

I kwartał
2019

Zmiana
[mln zł]

Zmiana
[%]

Przychody

5 299

5 488

-189

-3%

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

4 804

4 749

+55

+1%

Skorygowana EBITDA

1 129

1 454

-325

-22%

Wynik netto ze sprzedaży

495

739

-244

-33%

Wynik netto

690

552

+138

+25%

[mln zł]
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.
19 czerwca 2020 r.

Uchwały podjęte
przez ZWZ oraz
pozostałe
informacje
związane
z walnym
zgromadzeniem
dostępne są na
stronie
internetowej:
https://kghm.com/
pl/inwestorzy/ladkorporacyjny/waln
e-zgromadzenie
Zapis transmisji
z obrad ZWZ na
stronie KGHM
w sekcji Media,
w kategorii
Walne
Zgromadzenia

19 czerwca 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM, podczas którego:





zostały zatwierdzone sprawozdania finansowe
zgodnie z rekomendacją Zarządu zdecydowano
o przekazaniu całego ubiegłorocznego zysku na
kapitał zapasowy
wszyscy Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej
uzyskali absolutorium





przyjęto Politykę Wynagrodzeń Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź
S.A.
dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej
(życiorys nowo powołanego członka)

Rekomendacje analityków

56%

44%

sty 20

50%

50%

50%

50%

44%

44%

44%

44%

6%

6%

6%

6%

lut 20

mar 20

kwi 20

maj 20

Kupuj

Trzymaj

47%

35%
18%

cze 20

Sprzedaj

Więcej informacji o pokryciu analitycznym Spółki na stronie: https://kghm.com/pl/inwestorzy/analitycy
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Opracowano na podstawie: KGHM, Bloomberg

W ostatnich miesiącach, pomimo światowego kryzysu związanego z pandemią, sentyment
analityków do akcji KGHM wyraźnie się poprawił:
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BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI

Grupa KGHM w obliczu pandemii COVID-19

Wybrane wewnętrzne procedury o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym


Prowadzona jest kampania
informacyjna poprzez intranet,
kghm.tv, plakaty, tablice
informacyjne, pozwalająca
przekazywać aktualne zalecenia
i komunikaty administracji
publicznej i służb sanitarnych



Uruchomiono specjalną infolinię
oraz e-mail dla pracowników oraz
szkolenia on-line, w tym BHP



Wprowadzono możliwość pracy
zdalnej z domu







Wprowadzono procedury zgodne
z wytycznymi władz centralnych
dotyczące postępowania w sytuacji
zarażenia koronawirusem
Wprowadzono dezynfekcję przestrzeni
wspólnych w oddziałach firmy oraz
przemysłowe ozonowanie, udostępniono środki do dezynfekcji rąk
W kopalniach zwiększono częstotliwość
zjazdów na dół, zmniejszając liczbę
zjeżdżających jednocześnie



Wprowadzono pomiar temperatury
ciała z wykorzystaniem m.in. kamer
termowizyjnych



Wstrzymano delegacje zagraniczne
oraz udział w krajowych
konferencjach



Dezynfekowane są środki transportu
realizujące przewozy pracownicze



Inne, jak rezygnacja ze stacjonarnych kursów językowych na
rzecz kursów on-line czy posiłki
w stołówkach jedynie na wynos

Działamy, dbamy, chronimy
Posiedzenie Rady Medycznej –
KGHM zdał egzamin w czasie
pandemii
24 czerwca 2020 roku w lubińskiej siedzibie
Spółki odbyło się kolejne posiedzenie Rady
Medycznej KGHM Polska Miedź S.A. Jej skład
to silna reprezentacja ekspertów w swoich
dziedzinach – lekarzy, naukowców oraz
przedstawicieli kadry zarządzającej KGHM.
Rada czuwa nad działaniami miedziowej
spółki oraz Fundacji KGHM, wspiera i inicjuje
nowe projekty w zakresie szeroko zakrojonych działań lokalnych na rzecz zdrowia
pracowników i mieszkańców Zagłębia
Miedziowego oraz województwa dolnośląskiego.

Z Dolnego Śląska na Górny Śląsk
KGHM pomaga górnikom w kopalniach węgla

Płyn dezynfekujący Nitrosept dla uczniów
i nauczycieli szkół patronackich KGHM
Ponad 420 litrów płynu biobójczego i ponad 8,5
tys. saszetek po 3 ml zostało przekazanych do
szkół objętych patronatem KGHM Polska Miedź
S.A. (Spółka wspiera 8 placówek oświatowych).
Każdy uczeń otrzymał specjalny pakiet: 2 pary
rękawiczek, płyn dezynfekujący oraz chustę
wielofunkcyjną.

Ponad 6 tys. litrów płynu dezynfekującego Nitrosept
trafiło do 12 kopalń na Śląsku. KGHM włączył się
w pomoc górnikom. Specjalny transport z płynem
biobójczym zasilił zapasy w kopalniach węgla JSW,
Węglokoksu i PGG. Do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju
trafił też respirator przekazany przez Fundację KGHM.
– Pomoc dla Śląska jest dla nas oczywistym działaniem. Dzielimy się tym, co mamy i co na Górnym Śląsku jest teraz bardzo potrzebne. Środki biobójcze pomagają zmniejszyć rozprzestrzenianie zakażeń. Dbamy także o wyposażenie szpitali, kluczowych w dotkniętym wieloma zachorowaniami w regionie. W każdym przypadku zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa to priorytet – powiedział Marcin Chludziński,
Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
5

– Współpraca ze szkołami Zagłębia Miedziowego
jest dla KGHM niezwykle istotna. Pomagamy nie
tylko dlatego, że są to szkoły w Zagłębiu, ale
dlatego, że są to szkoły, które przygotowują
naszych przyszłych pracowników – powiedział
Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM
Polska Miedź S.A.
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W KGHM
Inicjatywy i inwestycje

Elektrociepłownia Polkowice
bardziej ekologiczna
Należąca do Grupy Kapitałowej KGHM, spółka
„Energetyka”, kończy ostatni etap budowy instalacji
ograniczającej emisję zanieczyszczeń do powietrza.
Elektrociepłownia w Polkowicach to dostawca energii do
zakładów KGHM. Dostarcza także ciepło mieszkańcom
Polkowic. Dofinansowanie przyjaznych środowisku
technologii zapewnił Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który udzielił ponad
83 mln złotych pożyczki na nowe, proekologiczne inwestycje.

KGHM zalesia Dolny Śląsk
Blisko 9 ha gruntów wokół OUOW Żelazny Most zostało
zalesionych w ramach kompensacji za tereny zielone zajęte
przez budowaną Kwaterę Południową. W sumie posadzono
57,5 tys. sosen, dębów, brzóz, olch i wiązów.
Nasadzenia te to nie jedyne działania KGHM na rzecz
środowiska. Zalesienia objęły także Nadleśnictwa Wołów,
Chocianów i Przemków.

– Inwestycja przyniesie wymierny efekt ekologiczny.
Ograniczy emisję do powietrza szkodliwych substancji,
które są efektem spalania węgla – mówi Bartłomiej
Wiązowski, Wiceprezes WFOŚiGW we Wrocławiu.
Spółka Energetyka to kluczowy dostawca ciepła dla całej
Grupy KGHM. Jest obecna niemal w każdym z elementów
łańcucha głównego ciągu technologicznego – od wydobycia rudy po przetwórstwo miedzi.
Budowa instalacji ograniczającej emisję zanieczyszczeń do powietrza, Polkowice

Dzięki „zielonej” inwestycji
bardziej przyjaźni środowisku
Nowa instalacja odsiarczająco-odpylająca zmniejszy
emisję pyłu emitowanego do otoczenia w procesie
rafinacji ogniowej miedzi w Hucie Miedzi Głogów II.
Inwestycję realizuje katowicka spółka z Grupy KGHM,
Bipromet S.A.
Dzięki nowej instalacji odpylania opartej na technologii tzw.
półsuchego odsiarczania spalin z pieców anodowych Huty
Miedzi Głogów II proces rafinacji stanie się bardziej przyjazny
środowisku i ograniczona zostanie emisja pyłu i zawartych
w nim metali oraz dwutlenku siarki.

Zobacz jak prowadzimy politykę ekologiczną i co jeszcze
robimy dla środowiska (link poniżej)
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Wyniki
KGHM

Wyniki Grupy Kapitałowej KGHM

I kwartał 2020

Wyższa produkcja miedzi płatnej w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
(+1%, 174 tys. ton), wyższa produkcja srebra (+3%, 335 ton) oraz o 25% wyższy
zysk netto Grupy KGHM w I kwartale 2020 roku w porównaniu do I kwartału roku
poprzedniego.

Wynik netto

690 mln PLN skonsolidowanego wyniku netto Q1 2020

[mln PLN]

Zwiększenie wyniku netto Grupy Kapitałowej o 138 mln PLN (+25%) głównie ze względu
na korzystny efekt różnic kursowych

+25% Q1/Q1

+ 412

552

+ 47

690
- 38

- 53
+ 11

+ 14

+ 52

- 189
- 118

Pogorszenie wyniku na podstawowej działalności operacyjnej
o 244 mln PLN

Wynik netto
Q1 2019

Zmiana
przychodów

Zmiana
kosztów
rodzajowych

Zmiana stanu
produktów,
produkcji
w toku

Produkcja
metali
I kwartał 2020

Inne koszty
działalności
operacyjnej

Wynik z
Skutek różnic
zaangażowania kursowych
we wspólne
przedsięwzięcia

Wycena i
realizacja
instrumentów
pochodnych

https://kghm.com/pl/inwestorzy/centrum-wynikow
Produkcja miedzi płatnej

Produkcja srebra

[tys. t]

[t]

Spadek produkcji molibdenu zarówno w Sierra Gorda (charakterystyka złoża – spadające zawartości
Mo), jak i w Robinson (eksploatacja ubogiej strefy przejściowej)

325

+3% Q1/Q1

335

174

173
15
16

19
14

Q1 2019

Q1 2020

Produkcja TPM
[tys. troz]

+16% Q1/Q1

Spadek produkcji miedzi w KGHM
INTERNATIONAL
spowodowany
mniejszą produkcją w Zagłębiu
Sudbury oraz kopalni Franke
Wzrost produkcji miedzi w kopalni
Sierra Gorda w wyniku eksploatacji rudy o wyższej zawartości miedzi

Pozostałe

Więcej informacji w Centrum Wyników:

+1% Q1/Q1
Nieznacznie niższa produkcja miedzi w KGHM Polska Miedź S.A.
związana z mniejszym przerobem
koncentratów własnych oraz odkładaniem anod na zapas, w związku z planowanym na Q3 2020 postojem remontowym Huty Miedzi
„Głogów I”

Zmiana CIT

141

142

Q1 2019

Q1 2020

45

52

Q1 2019

Q1 2020

Produkcja molibdenu
[mln funtów]

Sierra Gorda (55%)
KGHM INTERNATIONAL

3,2

KGHM Polska Miedź S.A.

Q1 2019
7

–44% Q1/Q1
1,8

Q1 2020

Wynik netto
Q1 2020
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KALENDARZ WYDARZEŃ INWESTORSKICH
Wydarzenia dla inwestorów indywidualnych:
WallStreet, Dzień Inwestora Indywidualnego – jesień 2020 roku

Kalendarz ramowy
konferencji
(Opracowany na podstawie wydarzeń z roku
poprzedniego. Ostateczne terminy konferencji
zostaną podane przez organizatorów)

Wyniki H1

publikacja,
wideokonferencja, czat

Zwyczajne Walne
Zgromadzenie

Konferencja
Inwestorska
Pekao
Telekonferencja
Inwestorska
BofA

Telekonferencja
Inwestorska
WOOD’s

Konferencja
Inwestorska
Citi

Konferencja
Sektorowa
mBank

24. Konferencja
WallStreet
SII, Zakopane

Konferencja
Inwestorska
JP Morgan
Konferencja
Inwestorska
HSBC

Konferencja
Inwestorska
PKO BP

Konferencja
Goldman Sachs

Śledź nas w mediach
społecznościowych:
Czerwiec

Legenda:

Terminy potwierdzone

Sierpień

Wrzesień

Terminy/udział niepotwierdzone

Zapis ostatniego czatu inwestorskiego z CFO
KGHM na stronie strefainwestorow.pl
Fragment dyskusji z czatu:
Adam: Skoro w 2030 roku połowa energii ma pochodzić ze źródeł własnych i odnawialnych,
to obecnie ile procent z tej energii pochodzi z tych źródeł. Ile procent będzie pochodzić pod koniec
tego roku?
Prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, CFO: Obecnie mamy dwa bloki gazowo-parowe, które są w stanie
dostarczyć około 20-25% naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Zgodnie ze Strategią, na
osiągnięcie wspomnianego przez Pana celu, Spółka ma 10 lat. Jesteśmy więc na wczesnym etapie tego
procesu. Prawdopodobnie w najbliższych dwóch latach będziemy mogli
podzielić się z rynkiem szczegółami dotyczącymi procesu.

Gość: Czy Budżet ogłoszony w styczniu na ten rok dalej
obowiązuje?
Prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol, CFO: Tak,
obowiązuje. Jedyny element, który uległ aktualizacji
to jest finansowanie Sierra Gorda, która potrzebuje wsparcia ze względu na cenę miedzi.
Cały czas obserwujemy sytuację
i jesteśmy w stanie elastycznie
reagować.
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RYNEK METALI – KLUCZOWE WYDARZENIA NA ŚWIECIE
(Raport z 22 czerwca 2020 roku)

Skrót informacji z Biuletynu Rynkowego KGHM:

https://kghm.com/pl/inwestorzy/informacje-dla-inwestora/biuletyn-rynkowy





Miedź: Peruwiańskie firmy górnicze wznawiają działanie w kopalniach
wprowadzając nowe protokoły sanitarne obejmujące masowe testy, okresy
izolacji oraz zmodyfikowane schematy pracy zmianowej.



Metale szlachetne: Jedna z największych na świecie rafinerii złota
zamierza rozpocząć przetwarzanie metalu pozyskanego przez firmy
górnicze z Peru.



Niemcy: W kwietniu dynamika niemieckiego eksportu spadła o 31,1% r/r,
co jest bezprecedensowym wydarzeniem w okresie sięgającym 1950 roku.
Import uległ największej redukcji od czasu kryzysu finansowego sprzed
dekady.



USA: Fed ogłosił plany szerokiego skupu obligacji korporacyjnych.

Strona 6 Biuletynu: Publikacje ważnych danych makroekonomicznych.

Ostatnie dane w nawiasach. Źródło: Bloomberg, KGHM Polska Miedź

Źródło: Bloomberg, KGHM Polska Miedź

Źródło: Bloomberg, KGHM Polska Miedź

º zmiana w okresie: 2 tyg. = dwóch tygodni; pocz. kw. = od początku kwartału; pocz. roku = od początku roku; 1 rok = jednoroczna
1 użyto dziennych cen na zamknięcie. 2 ostatnia kwotowana cena. 3 fixingi banków centralnych (Bank of China HK dla USD/CNY).
Źródło: Bloomberg, KGHM Polska Miedź
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RYNKI VERSUS NOTOWANIA KGHM
(z 6 lipca 2020 roku)

KGHM versus FTSE 350 Mining

FTSE 350 Mining

KGHM

PANDEMIA
KORONAWIRUSA

KGHM versus metale
złoto
miedź

KGHM

KGHM versus wybrane spółki porównawcze
Southern
Copper

KGHM

First Quantum

Aby zobaczyć więcej statystyk rynkowych odwiedź nasze interaktywne narzędzie do analizy kursu
giełdowego: https://kghm.com/pl/inwestorzy/akcje-kghm/wykres-kursu-akcji
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ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY - POWODZENIA

WYKREŚLANKA
Znajdź słowa z listy. Słowa ukryte są w linii prostej
w górę, w dół lub w bok i mogą być również wspak.
Po znalezieniu wszystkich słów pozostałe litery utworzą
krótką angielską frazę.
Znajdź słowa

Rozwiązanie:
__ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ !
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