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Najważniejsze informacje:

Indeksy GPW

WIG otw.
Alior Bank - Alior ma umowę z EFI i EBI dot. sekurytyzacji portfela kredytów do wartości 1,5
WIG zam.
mld PLN
obrót (mln PLN)
CCC - CCC wezwało do sprzedaży 100% akcji Gino Rossi po 0,55 PLN za sztukę
WIG 20 otw.
CCC, Gino Rossi - CCC zamierza przeprowadzić restrukturyzację Gino Rossi i wesprzeć rozwój WIG 20 zam.
FW20 otw.
spółki
FW20 zam.
Energa - Energa zamierza wspólnie ze sklepami Komfort rozwijać sieć stacji ładowania
mWIG40 otw.
KGHM - KGHM wybuduje szyb wdechowy GG-2 na terenie Gminy Żukowice
mWIG40 zam.
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25,20

7,0%
4,0%
3,8%
3,8%
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Tauron - Przychody grupy Tauron z rynku mocy w 2022 r. wyniosą 83,6 mln PLN
Największe wzrosty

Sektor energetyczny - Cena w aukcji rynku mocy na rok 2022 wynosi 198 PLN/kW/rok - PSE

Play Communications
Forte
S. telekomunikacyjny - Resort cyfryzacji chce podniesienia limitów PEM do połowy norm z GPW
innych krajów europejskich
OMV
Apator
AmRest - AmRest ma umowę rozwoju marki Burger King w pięciu krajach

Sektor paliwowy - Kraje OPEC+ zgodziły się obniżyć produkcję ropy o 1,2 mln baryłek dziennie

Getin Noble Bank - KNF obniża bufor kredytów walutowych GNB do 1,29 pkt. proc.
Największe spadki

Gino Rossi - Gino Rossi złożyło PKO BP ofertę sprzedaży 100% spółki Simple za 0,5 mln PLN

ATAL
Handlowy - Handlowy chce w '18-'21 nie mniej niż 75% zysku na dywidendę, w '19-'21 Grupa Azoty
utrzymać ROE pow. 10%
Polenergia
Inter Cars - Grupa Inter Cars miała w listopadzie 772,7 mln PLN przychodów, więcej o 14,3% mBank
Kęty
r/r
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98
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Monnari - Przychody Monnari Trade w listopadzie wzrosły r/r o 15,91% do 25,5 mln PLN
Najwyższe obroty

OTL Logistics - Spółka przedłużyła termin spłaty kredytów i obligacji

Erste Group
Polenergia - Spółki Polenergii zawarły umowy mocowe na 2022 rok w wysokości 113,8 MW
PZU
Ursus - Ursus ma umowę o współpracy z turecką firmą w zakresie produkcji wybranych modeli OMV
ciągników
OTP Bank
Raiffeisen
Work Service - Work Service ma warunkowe porozumienie z obligatariuszami

Żywiec - Grupa Żywiec ma zapłacić ponad 68 mln PLN zaległego podatku z odsetkami
Indeksy zagraniczne

Wydarzenia dnia:
Play: test oporu
Echo - Ostatni dzień z prawem do dywidendy
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Nadchodzące wydarzenia:
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Apator - Ostatni dzień z prawem do dywidendy (12 grudnia)
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17

16

15

Waluty i surowce

zmiana

WIBOR 3m (%)

98,27

0,0%

EUR/PLN

4,290

0,3%

USD/PLN

3,766

0,1%

EUR/USD

1,139

0,1%

miedź (USD/t)

6 173,0

1,0%

miedź (PLN/t)

23 248,4

1,1%

61,67

2,7%

14
5
0

-5

-10
-15

-20

5
12
February

19

26

5
March

12

19

26

3
9
April

16

23

30 7
May

14

21

28

4
June

11

18

25

2
July

9

16

23

30

6
Augus t

13

20

27

3
10
Septem ber

17

24

1
8
October

15

22

29

5
13
Novem ber

19

26

3
10
Decem ber

17

24

Po kilkusesyjnej konsolidacji Play ponownie ruszył w górę, naruszając w piątek ostatnie
lokalne maksimum. Jego pokonanie potwierdzi kontynuację wzrostów rozpoczętych w
połowie ubiegłego miesiąca. W takim, przypadku minimalny zasięg ruchu należałoby
szacować na 20,62 zł, ale bez większych problemów kurs mógłby sięgnąć 22,45 zł a w
optymistycznym scenariuszu, nawet okolic 26,45 zł.
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Najważniejsze informacje:
Alior Bank

Alior ma umowę z EFI i EBI dot. sekurytyzacji portfela kredytów do wartości 1,5 mld PLN
Alior Bank podpisał umowę umożliwiającą przeprowadzenie sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów
biznesowych do wartości 1,5 mld PLN z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) oraz Europejskim
Bankiem Inwestycyjnym (EBI) jako kontrgwarantem.
Bank podał, że transakcja zwiększy bufory kapitałowe banku, podnosząc współczynnik kapitałowy Tier1 o 26
punktów bazowych przy wykorzystaniu pełnego limitu umowy. (PAP)

CCC

CCC wezwało do sprzedaży 100% akcji Gino Rossi po 0,55 PLN za sztukę
CCC wezwało do sprzedaży 50.333.095 akcji Gino Rossi, stanowiących 100% głosów na WZA po 0,55 PLN za
sztukę - podał pośredniczący w wezwaniu DM PKO BP.
Wezwanie jest warunkowe. CCC chce nabyć akcje pod warunkiem, że co najmniej 33.219.842 akcji (66%)
zostanie objętych zapisami w wezwaniu.
Zapisy odbędą się od 2 do 31 stycznia 2019 roku, nabycie akcji na GPW ma nastąpić 5 lutego 2019 roku, a
rozliczenie transakcji 8 lutego 2019 roku.
Jan Pilch i Krzysztof Bajołek, którzy posiadają bezpośrednio i pośrednio około 30,15% akcji Gino Rossi,
poinformowali że odpowiedzą na wezwanie i złożą zapis.
Warunkiem przeprowadzenia wezwania jest m.in zawarcie pomiędzy CCC o Gino Rossi umowy o współpracy
strategicznej, która zawierać będzie m.in zgodę na due dilligence i zawierającej plan restrukturyzacji Gino Rossi.
Warunkiem jest też, że Gino Rossi zawrze ze wszystkimi swoimi wierzycielami, których suma wierzytelności z
tytułu zobowiązań handlowych (z wyłączeniem zobowiązań związanych z wynajmem lokali handlowych) na
danego wierzyciela na dzień wezwania przekracza kwotę 100.000 PLN, umowy dotyczące redukcji kwoty takich
zobowiązań o 50% w drodze ich częściowego umorzenia.
CCC zawarło z PKO BP warunkową umowę, na podstawie której CCC po spełnieniu się warunków
zawieszających przewidzianych w umowie oraz wypełnieniu przez strony czynności zamknięcia, nabędzie
wszelkie istniejące na dzień przeniesienia wierzytelności pieniężne (wymagalne i przyszłe) banku wobec spółki
lub innych podmiotów zobowiązanych, wynikające z umów kredytowych zawartych pomiędzy bankiem a Gino
Rossi w łącznej wysokości około 70 mln PLN.
Jeśli w wyniku wezwania CCC będzie posiadać nie mniej niż 90% akcji Gino Rossi zamierza podjąć działania
ukierunkowane na docelowe zniesienie dematerializacji akcji oraz wycofanie ich z obrotu na GPW. (PAP)

CCC, Gino Rossi

CCC zamierza przeprowadzić restrukturyzację Gino Rossi i wesprzeć rozwój spółki
Grupa CCC, która ogłosiła wezwanie na 100% akcji Gino Rossi i podpisała umowę nabycia od PKO BP
wierzytelności Gino Rossi z tytułu umów kredytowych, chce przeprowadzić kompleksową restrukturyzację
spółki i wesprzeć jej rozwój. (PAP)

Energa

Energa zamierza wspólnie ze sklepami Komfort rozwijać sieć stacji ładowania
Energa Obrót, spółka z grupy Energa, podpisała z siecią sklepów Komfort umowę o współpracy przy budowie
nowego punktu ładowania samochodów elektrycznych. W 2019 roku planowane jest rozszerzenie współpracy i
budowa kolejnych punktów ładowania samochodów elektrycznych przy innych kluczowych sklepach marki w
całej Polsce. (PAP)

KGHM

KGHM wybuduje szyb wdechowy GG-2 na terenie Gminy Żukowice
KGHM wybuduje szyb wdechowy GG-2 na terenie Gminy Żukowice. Spółka podpisała porozumienie z Gminą.
Eksploatacja złoża pozwoli KGHM utrzymać poziom wydobycia w Polsce i zapewni dalszy rozwój Zagłębia
Miedziowego - poinformował Radosław Stach, wiceprezes zarządu KGHM do spraw produkcji. (PAP)

Tauron

Przychody grupy Tauron z rynku mocy w 2022 r. wyniosą 83,6 mln PLN
Po publikacji przez PSE ceny zamknięcia aukcji mocy na 2022 rok (198,00 PLN/kW/rok) spółka oszacowała, że
jej przychody z tego tytułu wyniosą 83,6 mln PLN.
Wcześniej Tauron szacował, że przychody grupy z tyułu aukcji mocy mogą sięgnąć w 2022 roku od 82,5 mln
PLN do 92,8 mln PLN. Spółki grupy Taron zobowiązały się do dostarczenia mocy na poziomie 422,23 MW.
(PAP)
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Sektor energetyczny

Cena w aukcji rynku mocy na rok 2022 wynosi 198 PLN/kW/rok - PSE
Cena zamknięcia w aukcji głównej na rynku mocy na rok 2022 wyniosła 198 PLN/kW/rok - poinformowały
Polskie Sieci Elektroenergetyczne, podając wstępne wyniki aukcji z 5 grudnia.
Aukcja zakończyła się w rundzie 7, gdzie cena wywoławcza wynosiła 219,66 PLN, a cena minimalna 195,28
PLN.
Kolejna aukcja główna odbędzie się 21 grudnia 2018 r. i będzie dotyczyła roku dostaw 2023.
W pierwszej aukcji głównej na rynku mocy, na rok dostaw 2021, która odbyła się 15 listopada, cena
zamknięcia wyniosła 240,32 PLN/kW/rok. (PAP)

Sektor paliwowy

Kraje OPEC+ zgodziły się obniżyć produkcję ropy o 1,2 mln baryłek dziennie
Ministrowie ropy z Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową oraz ich sojusznicy uzgodnili obniżenie
produkcji ropy o 1,2 mln baryłek dziennie - postanowiono podczas szczytu OPEC w Wiedniu. Kraje OPEC
obniżą wydobycie o 800 tys. baryłek, a ich sojusznicy o 400 tys. (PAP)

S. telekomunikacyjny

Resort cyfryzacji chce podniesienia limitów PEM do połowy norm z innych krajów europejskich
Ministerstwo Cyfryzacji uważa, że dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego (PEM) w Polsce powinien
zostać podwyższony do połowy norm obowiązujących obecnie w większości krajów europejskich poinformował PAP Biznes minister Marek Zagórski.
Zagórski podał, że resort pracuje nad rozwiązaniem dającym elastyczność w ustalaniu norm promieniowania.
Ma na to pozwolić planowany system monitorowania PEM. (PAP)

AmRest

AmRest ma umowę rozwoju marki Burger King w pięciu krajach
AmRest podpisał umowy dotyczące rozwoju marki Burger King w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii i
Bułgarii.
Burger King jest częścią portfela AmRestu od 2007 roku.
Spółka chce wykorzystać dotychczasowe doświadczenia w zarządzaniu siecią, aby znacząco zwiększyć jej skalę
w regionie.
Obecnie AmRest prowadzi 40 restauracji Burger King w Polsce, 14 w Czechach, 2 na Słowacji i 1 w Bułgarii.
(PAP)

Getin Noble Bank

KNF obniża bufor kredytów walutowych GNB do 1,29 pkt. proc.
Komisja Nadzoru Finansowego obniżyła do 1,29 pkt.% z 1,71 pkt. proc. wcześniej dodatkowy wymóg
kapitałowy dla grupy Getin Noble Banku związany z ryzykiem walutowych kredytów hipotecznych.
Komisja zaleciła, by bank utrzymywał fundusze własne na pokrycie dodatkowego wymogu, który ma składać
się w co najmniej 75% z kapitału kategorii Tier 1, oraz w co najmniej 56% z kapitału podstawowego Tier 1.
Bank podał, że wymóg połączonego bufora obowiązujący aktualnie grupę GNB na poziomie współczynnika
kapitałowego (TCR) to 14,17%. (PAP)

Gino Rossi

Gino Rossi złożyło PKO BP ofertę sprzedaży 100% spółki Simple za 0,5 mln PLN
Gino Rossi złożyło PKO BP ofertę sprzedaży 100% spółki Simple za 0,5 mln PLN. Termin na przyjęcie oferty
przez PKO BP jest od 14 grudnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku. (PAP)

Handlowy

Handlowy chce w '18-'21 nie mniej niż 75% zysku na dywidendę, w '19-'21 utrzymać ROE pow. 10%
Bank Handlowy chce w latach 2018-2021 przeznaczać nie mniej niż 75% zysku na dywidendę, a w latach
2019-2021 utrzymywać wskaźnik ROE powyżej 10%.
Bank podał, że w piątek rada nadzorcza zatwierdziła nową strategię Grupy Banku Handlowego na lata 2019 –
2021. (PAP)

Inter Cars

Grupa Inter Cars miała w listopadzie 772,7 mln PLN przychodów, więcej o 14,3% r/r
Skonsolidowane przychody grupy Inter Carsu w listopadzie 2018 roku wyniosły 772,7 mln PLN, co oznacza
wzrost r/r o 14,3%. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 7.302,3 mln PLN przychodów, czyli o
16,4% więcej niż rok wcześniej.
Sprzedaż Inter Cars SA wyniosła w listopadzie 575,6 mln PLN (wzrost r/r o 12,9%), z czego sprzedaż w Polsce
to 414,2 mln PLN (wzrost r/r o 8,8%).
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą w listopadzie wyniosła 319,8 mln PLN (więcej r/r o 23,1%).
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Narastająco od początku roku sprzedaż Inter Cars SA wyniosła 5.578,5 mln PLN (wzrost r/r o 13,4%), z czego
sprzedaż w Polsce to 3.888,7 mln PLN (wzrost r/r o 9,9%).
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą w okresie styczeń-listopad wyniosła 2.969,3 mln PLN (więcej r/r o
24,3%). (PAP)
Monnari

Przychody Monnari Trade w listopadzie wzrosły r/r o 15,91% do 25,5 mln PLN
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Monnari Trade w listopadzie wyniosły 25,5 mln PLN, co oznacza
wzrost rok do roku o 15,91%.
Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych w okresie styczeń-listopad
2018 roku wyniosła ok. 204,7 mln PLN. Przychody te były niższe o 2,89% od osiągniętych w analogicznym
okresie ubiegłego roku (210,8 mln PLN). (PAP)

OTL Logistics

Spółka przedłużyła termin spłaty kredytów i obligacji
Termin spłaty kredytu inwestycyjnego w wysokości do 50 mln PLN został przedłużony do 20 grudnia, a limit
kredytowy i kredyt obrotowy spółka będzie mogła spłacić do 16 stycznia 2019 roku. OTL zawarł także
porozumienie przedłużające termin wykupu obligacji o wartości 17,9 mln PLN do 20 grudnia.
Porozumienie dotyczące kredytu inwestycyjnego spółka zawarła z konsorcjum banków, natomiast w przypadku
limitu kredytowego i kredytu obrotowego stroną porozumienia jest BGŻ BNP Paribas. Wcześniej OTL
informował o przedłużeniu umów do 7 grudnia.
Spółka ma również opcję przedłużenia terminu spłaty kredyt inwestycyjnego do 16 stycznia 2019 roku. (PAP)

Polenergia

Spółki Polenergii zawarły umowy mocowe na 2022 rok w wysokości 113,8 MW
Po ogłoszeniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne wstępnych wyników aukcji głównej na rok 2022,
Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS) i Mercury Energia, spółki zależne od Polenergii, zawarły
umowy mocowe w łącznej wysokości 113,8 MW.
Umowy mocowe zostały zawarte pod warunkiem zawieszającym, do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników
aukcji przez prezesa URE. (PAP)

Ursus

Ursus ma umowę o współpracy z turecką firmą w zakresie produkcji wybranych modeli ciągników
Ursus podpisał umowę o współpracy z tureckim producentem ciągników rolniczych Tumosan Motor ve Traktör
Sanayi, która ma poszerzyć ofertę produktową polskiej firmy.
Na podstawie zawartej umowy strony podejmą współpracę w zakresie produkcji wybranych modeli ciągników
oraz dostaw części i komponentów, które będą wykorzystywane w bieżącej działalności emitenta.
Umowa została zawarta na okres 5 lat z możliwością jej przedłużenia o kolejny 5-letni okres.
Ursus szacuje, że średnioroczna wartość umowy wyniesie 9 mln EUR. (PAP)

Work Service

Work Service ma warunkowe porozumienie z obligatariuszami
Work Service podpisał warunkowe porozumienie z wszystkimi obligatariuszami instytucjonalnymi obligacji serii
T, serii W oraz serii Y dotyczące warunków restrukturyzacji obligacji.
Najważniejszymi warunkami zawieszającymi wejście w życie porozumienia jest pozyskanie przez Work Service
7 mln PLN nowych środków z emisji obligacji serii SHB, wykup części obligacji serii Y w kwocie co najmniej 7
mln PLN oraz spłata narosłych odsetek od obligacji. (PAP)

Żywiec

Grupa Żywiec ma zapłacić ponad 68 mln PLN zaległego podatku z odsetkami
W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach Grupa Żywiec ma zapłacić
ponad 68 mln PLN zaległego podatku z odsetkami.
Decyzja podtrzymuje ustalenia protokołu kontroli podatkowej w zakresie nieprawidłowego rozliczenia opłat
licencyjnych pomiędzy spółką a Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. s.k. oraz odpisów
amortyzacyjnych od znaków towarowych w 2013 r.
Grupa Żywiec nie zgadza się z decyzją urzędu i zamierza wnieść odwołanie odnośnie tej decyzji. (PAP)
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Kalendarz:

10 grudnia
10 grudnia
11 grudnia
11 grudnia
12 grudnia
13 grudnia

Spółka

Wydarzenie

Echo
Kernel
Echo
BGŻ BNP
Apator
Apator

Ostatni dzień z prawem do dywidendy
ZWZ
Ex-div
NWZ
Ostatni dzień z prawem do dywidendy
Ex-div
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Biuro Analiz Rynkowych
Emil Łobodziński
Paweł Małmyga
Przemysław Smoliński

(doradca inwestycyjny)
(analiza techniczna)
(analiza techniczna)

(022) 521 89 13
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(022) 521 80 14
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(022) 521 79 88
(022) 521 78 76
(022) 342 99 34
(022) 342 99 28
(022) 521 78 39
(022) 580 33 14
(022) 521 82 13

pawel.kodym@pkobp.pl
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Biuro Strategicznych Klientów Instytucjonalnych
Paweł Kodym
Michał Petruczeńko
Ewa Kalinowska
Grzegorz Klepacki
Joanna Makowska
Jacek Gaszewski
Ewald Wyszomirski
Przemysław Lasota
Tomasz Zabrocki

(dyrektor)

INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA
DOTYCZĄCE CHARAKTERU REKOMENDACJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JEJ SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIENIE
Niniejsza publikacja (dalej: „Publikacja”) została opracowana przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (dalej: „DM PKO BP”), działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów DM PKO BP.
Publikacja adresowana jest do Klientów, którzy zawarli umowę o sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie
instrumentów finansowych przez DM PKO BP.
Publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, jednak DM PKO BP nie gwarantuje, że informacje zawarte w Publikacji są w pełni dokładne i kompletne.
DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Publikacji.
DM PKO BP informuje, iż inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.
Niniejsza Publikacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu oraz dokonania transakcji na instrumentach finansowych, ani nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub
zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.
DM PKO BP informuje, że świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, na podstawie
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2010 r. Jednocześnie DM PKO BP informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom zgodnie z obowiązującym
„Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie instrumentów finansowych przez
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego”, jak również umową o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, ana liz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze
ogólnym przez DM PKO BP. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM PKO BP w ramach prowadzonej działalności maklerskiej jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Objaśnienie używanej terminologii fachowej
min (max) 52 tyg - minimum (maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni
kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji
EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki
free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji
śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12
ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych
ROA - stopa zwrotu z aktywów
EBIT - zysk operacyjny
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja
EPS - zysk netto na 1 akcję
DPS - dywidenda na 1 akcję
CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję
P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS
P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji
EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA
marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży
marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży
marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży
rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży
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