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

Pokłady możliwości

Już wkrótce w KGHM Polska Miedź S.A.
Dzień Inwestora Indywidualnego!
Departament Relacji Inwestorskich ma przyjemność poinformować, że w dniach 1-2 października 2019 roku,
organizuje Dzień Inwestora Indywidualnego (DII) w KGHM. Drugie już w tym roku wydarzenie w KGHM typu
site-visit, tym razem dedykowane inwestorom indywidualnym, stanowi kontynuację działań Spółki w obszarze
otwartego i bezpośredniego dialogu, konsekwentnie realizowanego wobec wszystkich grup interesariuszy.
Celem spotkania jest pogłębienie wiedzy inwestorów indywidualnych na temat bieżącej sytuacji i realizowanej
Strategii Grupy KGHM, jej potencjału wzrostu wartości oraz specyfiki globalnego sektora surowców naturalnych
w którym Grupa operuje.
Podczas Dnia Inwestora Indywidualnego proponujemy Państwu zapoznanie się charakterystyką procesów
wydobywczych i hutniczych oraz możliwość bezpośredniej dyskusji z reprezentacją kadry menadżerskiej KGHM,
odpowiedzialnej za poszczególne obszary biznesu. Tym samym mamy nadzieję, że będziemy w stanie zapewnić
Państwu efektywne narzędzia do podjęcia świadomej i dobrej decyzji inwestycyjnej w kontekście potencjału
samego KGHM, jak i całej branży surowcowej.
UWA GA KONKURS !
Podczas DII przewidujemy
konkurs z wiedzy o Grupie
KGHM Polska Miedź S.A.

Dobra, otwarta komunikacja z rynkiem to nie tylko nasz obowiązek, wierzymy że
przynosi ona korzyści obu stronom dialogu – inwestorom w postaci lepszych decyzji
a Spółce w postaci zaufania oraz cennych informacji zwrotnych jak podnosić jakość
dialogu, jakich używać nowych rozwiązań w obszarach komunikacji z rynkiem, tak
aby transparentność i otwartość naszych działań była na najwyższym poziomie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Dniu Inwestora Indywidualnego
w KGHM zapraszamy do kontaktu z Panią Beatą Romaniewicz
ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
email: bromaniewicz@sii.org.pl telefon: 600 253 069

RELACJE INWESTORSKIE KGHM ZAPRASZA JĄ!
Szanowni Państwo,
Drodzy Inwestorzy,
W trzecim numerze naszego Newslettera dla
Inwestorów: relacje z konferencji SII WallStreet
oraz Kongresu Relacji Inwestorskich SEG, skrót
najważniejszych informacji o dobrych wynikach
produkcyjnych i sprzedażowych Grupy w II kwartale br. Ponadto, kilka słów o londyńskim indeksie
FTSE4Good. Tradycyjnie znajdą też Państwo w naszym newsletterze kalendarz najbliższych wydarzeń oraz kilka informacji z globalnego rynku
metali oraz notowań akcji i surowców.
Spośród nadchodzących wydarzeń, chcemy zwrócić Państwa uwagę na zapowiedź zbliżającego się
Dnia Inwestora Indywidualnego w KGHM, kolejnego narzędzia w efektywnym dialogu z naszymi
Interesariuszami.

Dialog i otwartość w relacjach z rynkiem stanowią
dla Zarządu KGHM element strategicznego
działania. Aktywna komunikacja, dyspozycyjność
zespołu, uważne wsłuchiwanie się w potrzeby
odbiorców i umiejętne wykorzystanie otrzymywanego feedbacku oraz wartość przekazywanej
informacji, stanowi dla nas clou relacji z rynkiem.
Jakość tego dialogu staramy się nieustannie
podnosić, słuchając Państwa, szukając nowych
rozwiązań w obszarach komunikacji z rynkiem, tak
aby transparentność i otwartość naszych działań
była na najwyższym poziomie.
Zapraszamy do lektury i kontaktu z nami!
Z poważaniem,
Janusz Krystosiak
Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich
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Konferencja WallStreet 23 – Karpacz
31.05 – 2.06.2019 r.
Podczas 23 edycji konferencji WallStreet zorganizowanej w dniach 31 maja – 2 czerwca 2019 roku przez
SII w Karpaczu, KGHM Polska Miedź S.A. przygotował dla uczestników wydarzenia stoisko z materiałami
informacyjnymi o Spółce, minerałami oraz pamiątkami. Rozmowom z naszymi Gośćmi towarzyszył
wirtualny pokaz kopalni i ciągów technologicznych, realizowany dzięki okularom VR. Kluczowym
momentem była prezentacja Spółki, którą przeprowadził Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Radosław
Stach oraz uczestnictwo Wiceprezesa w panelu dyskusyjnym pod tytułem „Lokomotywy polskiej giełdy,
czyli przyszłość polskiej gospodarki oczami prezesów największych spółek giełdowych”.
Niemal trzy dni ciekawych dyskusji oraz szereg wywiadów realizowanych przez p. Prezesa Radosława
Stacha, przyniosły nam przekonanie, że obecność na tego typu wydarzeniach jest wyjątkową okazją do
poznania potrzeb i oczekiwań naszych interesariuszy, do opowiedzenia o tym, co dzieje się w Grupie
KGHM, jakie mamy plany strategiczne i rozwojowe oraz jakie czynniki determinują nasze plany i działania.
Wyróżnienie dla KGHM za ciągłą i wysoką jakość
komunikacji z Inwestorami Indywidualnym, przyznane
przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych,
ogromnie cieszy, ale i zobowiązuje cały Zespół do
jeszcze większego wysiłku w kierunku podnoszenia
standardów dialogu.
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KGHM Polska Miedź S.A. ponownie doceniony
certyfikatem FTSE4Good Index Series
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
Index Series 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
Index
Series, którego KGHM ma prawo
używać od września ub. 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.
Otoczenie inwestorskie wykorzystuje indeks FTSE4Good Index Series przy podejmowaniu decyzji w oparciu o najlepsze
praktyki odpowiedzialnego inwestowania, zyskując możliwość porównania na jednej
płaszczyźnie alternatywnych możliwości inwestycyjnych.
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XI Kongres Relacji Inwestorskich

- nowe wyzwania w dynamicznym środowisku

W dniach 5-6 czerwca 2019 roku w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka
w Jachrance odbył się XI Kongres Relacji Inwestorskich, zorganizowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Kongres poświęcony był zagadnieniom istotnym
z punktu widzenia działów IR spółek giełdowych. Blokom tematycznym towarzyszyły
warsztaty, a podsumowaniem była dyskusja panelowa dotycząca zmian regulacyjnych
i ich konsekwencji dla spółek.
Pierwszy dzień Kongresu wypełniły trzy bloki tematyczne: obowiązki i szanse wynikające z nowych regulacji, zmiany na rynku kapitałowym oraz zmiany dotyczące raportowania spółek. Dyskutowaliśmy także o programie wsparcia pokrycia analitycznego,
finansowania dłużnego czy korzyści z PPK dla spółki i pracowników. W drugim dniu kongresu przeprowadziliśmy symulację sporządzania i publikacji raportu rocznego Zwykłej
Spółki SA oraz podsumowaliśmy zmiany regulacyjne.
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WYNIKI
KGHM
w H1 2019

Wynik netto
[mln PLN]

Solidne wzrosty pomimo niesprzyjających warunków
makroekonomicznych
Kolejne rekordy w produkcji miedzi i wynikach finansowych odnotowała Grupa Kapitałowa
KGHM Polska Miedź SA. W pierwszym półroczu tego roku zarobiła netto 970 mln zł, czyli
o 59 procent więcej niż w tym samym okresie roku 2018. Jednym z zauważalnych trendów
jest konsekwentny wzrost produkcji w Grupie Kapitałowej, w tym w chilijskiej Sierra Gorda.
W samym drugim kwartale 2019 r. produkcja miedzi płatnej w KGHM Polska Miedź S.A.
wyniosła prawie 145 tys. ton. To najlepszy wynik kwartalny od trzeciego kwartału 2015 r.
W porównaniu do drugiego kwartału 2018 r. produkcja wzrosła o 24%.

970 mln PLN skonsolidowanego wyniku netto w H1 2019

+59% H/H

Zwiększenie wyniku netto Grupy Kapitałowej o 359 mln PLN (+59%) przede
wszystkim dzięki:
 poprawie wyniku operacyjnego na podstawowej działalności
 wyższemu wynikowi z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia
 niższym kosztom z tytułu utworzenia rezerw w pozostałej działalności
operacyjnej

+1 805

-784
611

Wynik netto
H1 2018

+48

+231

Zmiana
przychodów

Zmiana kosztów
rodzajowych

-924

-44

Zmiana stanu
produktów,
produkcji w toku

Inne koszty
działalności
operacyjnej

+210

970
-74

Wynik
z zaangażowania
we wspólne
przedsięwzięcia

Różnice
kursowe

Inne przychody
Przychody
i koszty
i koszty finansowe
operacyjne

-109

Zmiana CIT

Więcej informacji w Centrum Wyników:

https://kghm.com/pl/inwestorzy/centrum-wynikow

Produkcja metali w Grupie Kapitałowej
 Przekroczenie planu produkcji
miedzi elektrolitycznej w KGHM
Polska Miedź S.A. związane ze
wzrostem dyspozycyjności ciągów technologicznych
 Spadek produkcji w KGHM
INTERNATIONAL spowodowany
mniejszą produkcją z kopalni
Morrison oraz przejściowo
w ko-palni Robinson, której nie
zrekompensowała wyższa produkcja w kopalniach Carlota
i Franke
 Wzrost produkcji miedzi płatnej
w kopalni Sierra Gorda w wyniku większego wydobycia
i przerobu rudy oraz eksploatacji rudy lepszej jakości niż
w H1 2018

Produkcja miedzi płatnej

Produkcja srebra

[tys. t]

+19%

[t]

+47%

713

485

352
29

295

36

25
43

H1 2018

Produkcja TPM
[tys. troz]

H1 2019
+26%

82

287

104

227

H1 2018

H1 2018

H1 2019

Produkcja molibdenu
[mln funtów]
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Sierra Gorda (55%)

H1 2019
–21%
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KGHM INTERNATIONAL
KGHM Polska Miedź S.A.
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H1 2018

H1 2019

Wynik netto
H1 2019
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KALENDARZ NA JBLIŻSZYCH WYDARZEŃ INWESTORSKICH
Wydarzenia dla inwestorów indywidualnych
(Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych):
 Dzień Inwestora Indywidualnego
 Konferencja Profesjonalny Inwestor

Wyniki H1
publikacja,
spotkanie, czat

Konferencja
Inwestorska
Pekao

Konferencja
Inwestorska
Erste

Konferencja
Inwestorska
JP Morgan
Konferencja
Inwestorska
PKO BP

Konferencja
Inwestorska
Goldman Sachs

Dzień
Inwestora
Indywidualnego
LME Week

Wyniki Q3
publikacja,
spotkanie, czat
Konferencja
Inwestorska
Santander

Konferencja inwestorska
Wood & Co.

Profesjonalny
Inwestor SII

Barbórka

Sierpień

Październik
Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Zapis ostatniego czatu inwestorskiego:
https://strefainwestorow.pl/artykuly/czaty-inwestorskie/20190826/kghm-katarzyna-kreczmanska-gigol-relacja
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RYNEK METALI – KLUCZOWE WYDARZENIA NA ŚWIECIE
(Raport z 28 sierpnia 2019 roku)

Skrót informacji z Biuletynu Rynkowego KGHM:

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



Miedź: Jak informuje Antofagasta Plc, by przeciwdziałać negatywnym
skutkom niższych cen miedzi, gotówkowy koszt produkcji został w pierwszej
połowie br. obniżony o 22% r/r, do 1,19 USD za funt [2 623,5 USD/t]



Metale szlachetne: Chiński bank centralny zaczął w zeszłym tygodniu
ponownie udzielać pozwoleń na import złota, ale na mniejsze ilości niż
dotychczas przyjęte



Chiny: Państwo Środka ogłosiło, że nowe cła na poziomie 5% lub 10%
zostaną nałożone na ponad 5 tys. produktów pochodzących z USA



USA: Przyznanie przez J. Powella istnienia zagrożeń dla wzrostu
gospodarczego oraz tweety Donalda Trumpa o zamiarach odpowiedzi na
nowe chińskie taryfy przyspieszyły spadki rentowności amerykańskich
obligacji skarbowych

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 27 sierpnia 2019 roku)

KGHM versus FTSE 350 Mining
FTSE 350 Mining

KGHM

KGHM versus METALE
złoto
KGHM

miedź

KGHM versus przykładowe SPÓŁKI PORÓWNAWCZE

Kazakhmys

Antofagasta

KGHM

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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