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Indeksy GPW
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WIG zam.
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WIG 20 otw.
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Alior Bank - Funkcjonariusze CBA przeszukali siedziby Alior Banku i Ruchu
PGE - Grupa PGE wybuduje trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy 97,17 MW
PGNiG - PGNiG nie złożyło jeszcze wniosku o taryfę na gaz na 2019 r.
PGNiG - PGNiG liczy na rozstrzygnięcie arbitrażu z Gazpromem do końca '18 PGNiG - PGNiG za trzy lata ma mieć 100 stacji LNG
PGNiG - Przychody PGNIG w ciągu 20 lat z pierwszej aukcji rynku mocy wyniosą 2,1 mld PLN
AB - Wyniki AB w I kw. 2018/19 roku vs. konsensus PAP
AB - AB zdecyduje o skupie akcji własnych; chce na ten cel przeznaczyć 15 mln PLN

Największe wzrosty

Altus - Altus zamierza przenieść do Rockbridge TFI kolejne 3 fundusze inwestycyjne zamknięte

Grupa Azoty
CD Projekt
Tauron
Cyfrowy Polsat
Asseco Poland

AmRest - AmRest rozważy wejście w przyszłości na rynki Wielkiej Brytanii i Holandii
Asseco Poland - Asseco Poland spodziewa się dobrych przepływów pieniężnych w IV kw.
BGŻ BNP Paribas - KNF zgodziła się zaliczenie przez Bank BGŻ BNP Paribas akcji s. L do
kapitału Tier I
Ciech - Wyniki Ciechu w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP

Największe spadki

Elemental - Elemental miał w III kw. 7,9 mln PLN zysku netto, rynek oczekiwał 7-9,8 mln PLN

Alior Bank
ATAL
CEZ
Ciech
ING BSK

Master Pharm - Master Pharm rozpoczyna przegląd opcji strategicznych
Medicalgorithmics - Medicalgorithmics chce zakończyć proces przeglądu opcji strategicznych
w II kw. 2019 r.
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Medicalgorithmics - Spółka chce zakończyć proces przeglądu opcji strategicznych w II kw. '19
Monnari - Monnari chce zwiększyć powierzchnię handlową w '19 do około 40 tys. m kw.

Najwyższe obroty

Polenergia - Polenergia nie wygrała aukcji OZE dla projektów farm wiatrowych

PKN Orlen
OTP Bank
Erste Group
OMV
Nornickel

PHN - Wyniki PHN w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP
PBKM - PBKM ma listę podmiotów, które może przejąć w ciągu 12-18 m-cy
Rynek energii - Prezes URE ogłosił wyniki pięciu aukcji OZE
R22 - R22 liczy, że do końca roku sfinalizuje kolejną inwestycję w Rumunii

Indeksy zagraniczne

Sygnity - Sygnity ustaliło cenę emisyjną akcji serii AA na 2,3 PLN za akcję
TIM
chce utrzymać
marżę brutto na sprzedaży na poziomie 16,8% w IV kw. i 2019
ZEP:- TIM
korekta
wzrostowa
Torpol - Backlog grupy Torpol na koniec III kw. wyniósł ponad 2,1 mld PLN

15.0
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Tower Investments - Tower Investments odwołuje prognozę zysku netto na 2018 rok
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Żywiec - Grupa Żywiec chce sfinansować zakup Browaru Namysłów głównie z kredytu
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Wczoraj przełamał długą białą świecą krótkoterminowy opór na
PGNiG
Ex-div
listopada)
poziomie ostatnich, lokalnych maksimów, sugerując kontynuację ruchu w górę na kolejnych
sesjach. Jego minimalny zasięg to 8,03 zł, ale przełamanie górnego ograniczenia
długoterminowego kanału spadkowego otworzyłoby drogę dla wzrostów do 8,57 zł lub
nawet w okolicę 9,50 zł.

ropa Brent (USD/bbl)
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Najważniejsze informacje:
Alior Bank

Funkcjonariusze CBA przeszukali siedziby Alior Banku i Ruchu
Funkcjonariusze CBA, realizując polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, przeprowadzili na terenie całego
kraju szereg przeszukań, w tym w siedzibach Alior Banku oraz spółki Ruch SA. Związane jest to ze śledztwem
dotyczącym m.in. nieprawidłowości z udzieleniem przez ten bank kredytów Ruchowi.
Według Janusza Hnatki, rzecznika Prokuratury Okręgowej, ze zgromadzonych w toku dotychczasowych
czynności materiałów wynika, że w latach 2012-2018 osoby działające w imieniu Ruch SA mogły posłużyć się
nierzetelną dokumentacją finansową tej spółki, w celu uzyskania linii kredytowej w Alior Banku SA w
wysokości 153 mln 600 tys. PLN. Świadczyć to może – według prokuratury - o próbie wyłudzenia kredytu.
Według śledczych istnieje też prawdopodobieństwo, że udzielenie i następnie utrzymanie tego wsparcia
finansowego związane było z nadużyciem udzielonych uprawnień lub niedopełnieniem ciążących obowiązków,
przez osoby zarządzające Alior Bankiem w latach 2012-2018. Działanie to mogło wyrządzić tej spółce szkodę w
wysokości nie niższej niż 153 mln 600 tys. mln PLN.
Alior Bank poinformował o pełnej współpracy ze śledczymi. (PAP)

PGE

PGNiG

Grupa PGE wybuduje trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy 97,17 MW
Spółka podała w komunikacie prasowym, że PGE Energia Odnawialna wybuduje w województwie
zachodniopomorskim trzy farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej 97,17 MW. Projekt pozwoli zwiększyć
łączną moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18% do blisko 650 MW. Na potrzeby projektu powstanie też
linia wysokiego napięcia pomiędzy Kamieniem Pomorskim i Skrobotowem o długości prawie 30 km, która
poprawi bezpieczeństwo energetyczne oraz parametry pracy sieci dystrybucyjnej w całym regionie. PGE
Energia Odnawialna jest największym producentem „zielonej” energii Polsce, a realizacja projektu pozwoli
zwiększyć produkcję „zielonej energii” z ok. 1841 GWh do 2119 GWh. (PAP)
PGNiG nie złożyło jeszcze wniosku o taryfę na gaz na 2019 r.
PGNiG ciągle nie złożyło do URE wniosku ws. przyszłorocznej taryfy na gaz. Spółka dalej prowadzi analizy poinformował wiceprezes ds. handlowych PGNiG Maciej Woźniak. Jak jednak zaznaczył, obniżki cen nie można
się spodziewać.
Aby taryfa zaczęła obowiązywać z początkiem 2019 r., Prezes URE powinien zatwierdzić ją w połowie grudnia
br. (PAP)

PGNiG

PGNiG liczy na rozstrzygnięcie arbitrażu z Gazpromem do końca '18
PGNiG liczy, że do końca 2018 roku sąd arbitrażowy w Sztokholmie wyda ostateczny wyrok w trwającym od
czterech lat sporze polskiej spółki z rosyjskim Gazpromem - poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak. (PAP)

PGNiG

PGNiG za trzy lata ma mieć 100 stacji LNG
PGNiG do końca 2018 roku ma mieć 20 wyspowych stacji regazyfikacji LNG, a w ciągu trzech lat zamierza
mieć 100 tych stacji, co dałoby mu większościowy udział w rynku - poinformował wiceprezes PGNiG Maciej
Woźniak.. (PAP)

PGNiG

Przychody PGNIG w ciągu 20 lat z pierwszej aukcji rynku mocy wyniosą 2,1 mld PLN
Łączne przychody PGNiG z tytułu pierwszej aukcji rynku mocy w ciągu 20 lat wyniosą 2,1 mld PLN, co poprawi
też wynik EBITDA grupy - poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak. Zaznaczył jednak, że średniorocznie daje
to przychody na poziomie około 200 mln PLN, co oznacza, że przy poziomach EBITDA PGNiGu ten wpływ
będzie tylko śladowy.
Łączna moc jednostek wytwórczych w grupie kapitałowej PGNiG zakontraktowana w ramach rynku mocy
wynosi 989 MW. Moc zakontraktowana na 2021 rok sięga 989 MW, moc na lata 2022-2027 wynosi 819,3
MW, a na lata 2028-2037 - 433,3 MW. (PAP)
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AB

Wyniki AB w I kw. 2018/19 vs konsensus PAP
wyniki I kw.
2018/19

kons.

różnica

r/r

Przychody
EBITDA
EBIT
zysk netto j.d.

1871,3
20,6
17,4
11,6

1902
23,3
20
12

-1,6%
-11,5%
-13,0%
-3,6%

1%
-16%
-18%
-10%

marża EBITDA
marża EBIT
marża netto

1,1%
0,9%
0,6%

1,2%
1,1%
0,6%

-0,13
-0,12
-0,01

-0,22
-0,20
-0,07

mln PLN

(PAP Biznes)

AB

AB zdecyduje o skupie akcji własnych; chce na ten cel przeznaczyć 15 mln PLN
AB zdecyduje o skupie akcji własnych w celu ich umorzenia i chce na ten cel przeznaczyć 15 mln PLN z zysku
za rok obrotowy 2017/2018 - wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia spółki zwołanego na 20
grudnia. Pozostałą część zysku, w kwocie ok. 26,8 mln zł, spółka chce przeznaczyć na kapitał rezerwowy.
Spółka ma nabyć nie więcej niż 3.237.528 akcji, stanowiących 20% kapitału zakładowego, w terminie do 20
grudnia 2021 r. Cena za jedną akcję ma być nie niższa niż 1 PLN i nie wyższa niż 30 PLN. (PAP)

Altus

Altus zamierza przenieść do Rockbridge TFI kolejne 3 fundusze inwestycyjne zamknięte
Altus podał w komunikacie, że zamierza przenieść do Rockbridge TFI kolejne trzy fundusze inwestycyjne
zamknięte. Altus TFI pośrednio ma 79,51% akcji Rockbridge TFI. Zgodnie z komunikatem, do Rockbridge TFI
mają zostać przeniesione: Altus 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, SS1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
NGU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
W komunikacie napisano, że zgodnie z przyjętym harmonogramem czynności, wejście w życie zmian statutów i
przeniesienie zarządzania funduszami powinno nastąpić do 11 stycznia 2019 r. (PAP)

AmRest

AmRest rozważy wejście w przyszłości na rynki Wielkiej Brytanii i Holandii
AmRest będzie analizować możliwość wejścia w przyszłości na rynki Wielkiej Brytanii i Holandii - poinformował
José Parés Gutiérrez, przewodniczący Rady Dyrektorów spółki, cytowany przez agencję Bloomberg.
José Parés Gutiérrez powiedział też, że spółka będzie szukała możliwości dalszego rozwoju na rynkach
francuskim i niemieckim. (PAP)

Asseco Poland

Asseco Poland spodziewa się dobrych przepływów pieniężnych w IV kw.
Asseco Poland spodziewa się, że przepływy pieniężne spółki-matki w czwartym kwartale będą „silne” –
powiedział Rafał Kozłowski, wiceprezes spółki. Artur Wiza, członek zarządu Asseco Poland, dodał, że nie widzi
ryzyka, by w czwartym kwartale sytuacja grupy była odmienna od tej po trzech kwartałach tego roku.
Przedstawiciele grupy podali, że wzrost zysków w tym roku wynikał w największym stopniu z dobrych wyników
w segmencie bankowości (związane m.in. z modyfikacjami systemów po zmianach przepisów prawa oraz
sprzedażą „polskich” systemów za granicą) oraz poprawy wyników izraelskiej spółki Sapiens.
Grupie nadal zależy na rozwoju w zakresie produktów bankowych w Stanach Zjednoczonych - liczy na sprzedaż
tych produktów z Polski, ale nie wyklucza akwizycji, jeżeli pojawi się „ciekawa propozycja”.
Asseco Poland cały czas prowadzi liczne rozmowy z sprawie przejęć - powiedział wiceprezes Marek Panek.
Przedstawiciele Asseco Poland podali, że projekt wprowadzenia na giełdę spółki-zależnej Asseco International
jest obecnie zawieszony. (PAP)

Bank BGŻ BNP Paribas KNF zgodziła się zaliczenie przez Bank BGŻ BNP Paribas akcji s. L do kapitału Tier I
Bank podał w komunikacie, że Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się, aby Bank BGŻ BNP Paribas
zaklasyfikował wyemitowane 49.880.600 akcji serii L, za łącznie 3,25 mld PLN, jako instrumenty w kapitale
podstawowym Tier I.
Bank poinformował, że zgodnie z szacunkami współczynniki wypłacalności uwzględniające wpływ transakcji
przeniesienia na bank podstawowej działalności RBPL oraz decyzji KNF kształtują się powyżej wymogów
regulacyjnych. (PAP)
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Ciech

Wyniki Ciechu w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP

wyniki
III kw. 18

kons.

różnica

r/r

q/q

YTD 2018

rdr

Przychody
EBITDA
EBIT
zysk netto j.d.

882,7
130,9
60,3
26,8

857,5
135,6
69,7
48,4

2,9%
-3,5%
-13,5%
-44,5%

6%
-29%
-51%
-68%

-6%
-30%
-54%
-73%

2701,9
484,6
286,6
199,3

3%
-14%
-25%
-22%

marża EBITDA
marża EBIT
marża netto

14,8%
6,8%
3,0%

15,8%
8,2%
5,7%

-1,01
-1,32
-2,62

-7,35
-7,86
-7,12

-5,3
-7,3
-7,56

17,9%
10,6%
7,4%

-3,58
-3,96
-2,40

mln PLN

(PAP Biznes)

Grupa poinformowała, że na jej działalność miały wpływ wysokie koszty surowców energetycznych (węgiel,
gaz), paliwa piecowego stosowanego w produkcji sody oraz rosnąca cena praw do emisji CO2. Na produkcję
sody kalcynowanej miały wpływ także wysokie temperatury, odnotowane latem 2018 roku, zmniejszające
efektywność produkcji, szczególnie w zakładach w Niemczech i Rumunii. Negatywne efekty minimalizowano
poprzez zwiększanie sprzedaży na atrakcyjnych rynkach w Azji.
Celem grupy jest maksymalne wykorzystanie dobrej koniunktury na rynku sody w nadchodzących kwartałach
- poinformował Dawid Jakubowicz, p.o. prezesa Ciechu.
Ciech podał, że budowa nowej fabryki soli w Stassfurcie i zwiększenie mocy produkcyjnych w obszarze sody
oczyszczonej przebiegają bez zakłóceń. Planowane terminy zakończenia to pierwsza połowa 2019 r. w
przypadku sody oczyszczonej (wzrost mocy produkcyjnych o 50 tys. ton rocznie), natomiast uruchomienie
zakładu solnego w Niemczech planowane jest na 2020 r. Wartość tej inwestycji to 100 mln euro.
Spółka poinformowała też, że w III kw. na globalnym rynku sody widoczne były tendencje z pierwszej połowy
roku. Efekt nowej podaży sody na rynku był równoważony zmianami po stronie wykorzystania mocy
produkcyjnych w Chinach, gdzie administracja rządowa ogranicza produkcję sody z powodów
środowiskowych. Popyt na sodę utrzymywał się na wysokim poziomie.
Na rynku soli warzonej rośnie popyt na sól do elektrolizy wykorzystywaną w produkcji tworzyw sztucznych.
Stabilnie rośnie także zapotrzebowanie na sól do uzdatniania wody.
Spółka podała, że w obszarze środków ochrony roślin zanotowano pierwsze pozytywne efekty przejęcia
hiszpańskiego Proplanu – zarówno po stronie kontrybucji do wyników biznesu AGRO, jak i wypracowywaniu
synergii wynikających z bliskiej współpracy Ciech Sarzyna i działającej w Hiszpanii spółki.
W biznesie pianek poliuretanowych nastąpiło pogorszenie warunków rynkowych, spowodowane sezonowością
oraz spadkiem popytu w branży meblowej i materacowej (głównie na rynku niemieckim).
Wyniki biznesu Żywice były pod presją wysokich cen surowców i dużej konkurencji ze strony azjatyckich
producentów. Z drugiej strony Ciech kładzie nacisk na sprzedaż specjalistycznych produktów (m.in. żywice i
żelkoty stosowane w branży sanitarnej i transportowej), charakteryzujących się wyższą marżą.
Jak podano, z dobrej koniunktury na światowym rynku korzystał biznes krzemianów. (PAP)
Elemental

Elemental miał w III kw. 7,9 mln PLN zysku netto, rynek oczekiwał 7-9,8 mln PLN
Spółka poinformowała w komunikacie, że Elemental Holding miał w trzecim kwartale 7,9 mln PLN zysku netto
przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 7,8 mln PLN zysku przed rokiem. Analitycy
oczekiwali zysku netto w przedziale 7-9,8 mln PLN.
Od początku roku zysk netto spółki wynosi 23 mln PLN. Zysk operacyjny Elemental Holding, który specjalizuje
się w zarządzaniu spółkami z branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi, w trzecim kwartale wyniósł 14,8
mln PLN, a rynek liczył na wynik w przedziale 13,7-14,3 mln PLN. Narastająco zysk operacyjny wynosi 40,3
mln PLN. Przychody wyniosły 428 mln PLN, a analitycy szacowali je na około 432 mln PLN. (PAP)

Master Pharm

Master Pharm rozpoczyna przegląd opcji strategicznych
Spółka podała w komunikacie, że Master Pharm rozpoczyna przegląd opcji strategicznych. . Jedną z
rozważanych opcji jest pozyskanie inwestora branżowego.
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Głównym obszarem działalności Master Pharm jest produkcja kontraktowa suplementów diety, kosmetyków,
wyrobów medycznych i preparatów spożywczych dla podmiotów branży farmaceutycznej. Grupa zajmuje się
również dystrybucją suplementów diety pod marką własną. (PAP)
Medicalgorithmics

Medicalgorithmics chce zakończyć proces przeglądu opcji strategicznych w II kw. 2019 r.
Prezes spółki Marek Dziubiński poinformował, że Medicalgorithmics chce zakończyć proces przeglądu opcji
strategicznych w drugim kwartale 2019 r. Rozważa cztery opcje, w tym pozyskanie inwestora strategicznego
oraz sprzedaż amerykańskiej spółki Medi-Lynx. W innym wariancie spółka rozważa też pozyskanie inwestora
finansowego sprofilowanego na sektor medyczny, przy wielkości pakietu od 20% Czwarta opcja to status-quo,
czyli dalszy samodzielny rozwój i brak sprzedaży aktywów.
Przychody grupy Medicalgorithmics w trzecim kwartale spadły o 3% rdr do 49 mln PLN, podczas gdy liczba
wniosków o płatność od ubezpieczycieli wzrosła o 1% Koszty operacyjne wzrosły w tym czasie do 45,1 mln
PLN wobec 36,4 mln PLN rok wcześniej, głównie za sprawą świadczeń pracowniczych. W efekcie spadku
przychodów i wyższych kosztów operacyjnych pogorszył się wynik netto. Zysk netto dla akcjonariuszy
jednostki dominującej wyniósł 1,8 mln PLN wobec 8,5 mln PLN zysku w trzecim kwartale 2017 roku. (PAP)

Medicalgorithmics

Spółka chce zakończyć proces przeglądu opcji strategicznych w II kw. '19
Medicalgorithmics chce zakończyć proces przeglądu opcji strategicznych w II kwartale 2019 r. Rozważa cztery
opcje, w tym pozyskanie inwestora strategicznego oraz sprzedaż amerykańskiej spółki Medi-Lynx –
poinformował na spotkaniu prezes Marek Dziubiński. (PAP)

Monnari

Monnari chce zwiększyć powierzchnię handlową w '19 do około 40 tys. m kw.
Monnari Trade zakłada, że zwiększy powierzchnię handlową w 2019 roku do około 40 tys. m kw. Grupa
oczekuje też, że marża brutto na sprzedaży na koniec 2018 roku będzie wyższa r/r - poinformował zarząd
podczas konferencji. (PAP)

Polenergia

Polenergia nie wygrała aukcji OZE dla projektów farm wiatrowych
Polenergia podała w komunikacie, że spółki zależne odpowiadające za rozwój farm wiatrowych o łącznej mocy
199 MW wzięły udział w aukcji na sprzedaż energii z OZE 5 listopada, ale jej nie wygrały. Aukcja dla tego typu
producentów energii odbyła się 5 listopada br. W środę prezes URE podał, że aukcję wygrało 31 ofert. Średnia
cena ważona z wszystkich wygranych ofert wyniosła 196,17 PLN/MWh. W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji
sprzedano ponad 41,996 TWh energii o wartości ponad 8,238 mld PLN, zaoferowanej w ramach 31 ofert
złożonych przez 23 wytwórców. (PAP)
Akcje AmRestu zadebiutowały wczoraj na hiszpańskich giełdach w Madrycie, Barcelonie, Bilbao i Walencji. W
marcu spółka sfinalizowała przeniesienie swojej siedziby do Hiszpanii.
AmRest liczy, że te działania pozwolą na dotarcie do nowych rynków i inwestorów, poszerzenie bazy
akcjonariuszy oraz zyskanie rozpoznawalności w Europie Zachodniej. (PAP)

PHN

Wyniki PHN w III kw. 2018 roku vs. konsensus PAP
mln PLN
Przychody
EBIT
zysk netto j.d.
marża EBIT
marża netto

wyniki
III kw. 18

kons.

różnica

r/r

q/q

YTD 2018

rdr

43,8
7,6
5,2

40,6
9,4
6,1

7,9%
-19,4%
-14,8%

12%
-49%
-65%

8%
-70%
-74%

126
50,2
37,7

6%
91%
70%

17,4%
11,9%

23,2%
15,0%

-5,82
-3,17

-21,01
-26,49

-45,77
-37,63

39,8%
29,9%

17,68
11,22

(PAP Biznes)

PBKM

PBKM ma listę podmiotów, które może przejąć w ciągu 12-18 m-cy
Polski Bank Komórek Macierzystych ma listę celów akwizycyjnych, które może przejąć w okresie dwunastu,
osiemnastu miesięcy. Ich łączna wartość wynosi około 25 mln euro - poinformował zarząd PBKM. Grupa
zakłada, że środki z emisji wystarczą na "najbliższe akwizycje".
Zaplanowane na piątek walne zgromadzenie PBKM zdecyduje o emisji do 918.728 akcji serii L, z wyłączeniem
prawa poboru. Zarząd spółki chce, by cena emisyjna akcji nie była niższa niż 60 PLN za sztukę. Spółka
informowała też, że obserwuje w Europie kilkanaście potencjalnych celów akwizycyjnych. (PAP)
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Sektor energetyczny

Prezes URE ogłosił wyniki pięciu aukcji OZE
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił wyniki pięciu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych
źródeł energii, które odbyły się w listopadzie. Ocenił, że energia odnawialna staje się coraz bardziej
konkurencyjna.
5 listopada br. odbyła się aukcja „AZ/6/2018”, w której mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w
instalacjach odnawialnego źródła energii o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW wykorzystujących
energię wiatru albo promieniowania słonecznego, w których nie wytworzono dotychczas energii elektrycznej.
Aukcję wygrało 31 ofert. Średnia cena ważona z wszystkich wygranych ofert wyniosła 196,17 PLN/MWh.
6 listopada odbyła się aukcja „AZ/7/2018” dla wytwórców energii w instalacjach OZE o mocy powyżej 1 MW
wykorzystujących biomasę albo biogaz inny niż rolniczy, w których nie wytworzono dotychczas energii
elektrycznej. Aukcję wygrała 1 oferta, której cena wyniosła poniżej 400 PLN/MWh.
14 listopada odbyła się aukcja „AZ/11/2018”, w której mogli wziąć udział wytwórcy energii w instalacjach OZE
o mocy nie większej niż 1 MW wykorzystujących biogaz rolniczy, w których nie wytworzono dotychczas energii
elektrycznej. Aukcję wygrało 29 ofert. Średnia cena ważona z wszystkich wygranych ofert wyniosła 565,18
PLN/MWh. (PAP)
Na koniec września 2018 roku spółka miała 66,4 mln PLN zobowiązań finansowych oraz 47,8 mln PLN
środków pieniężnych. Wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 0,5x. (PAP)

R22

R22 liczy, że do końca roku sfinalizuje kolejną inwestycję w Rumunii
R22 liczy, że do końca roku sfinalizuje kolejną inwestycję w Rumunii - poinformował Robert Stasik, wiceprezes
zarządu R22. Grupa prawdopodobnie nie przeprowadzi innych akwizycji do końca roku obrotowego. (PAP)

Sygnity

Sygnity ustaliło cenę emisyjną akcji serii AA na 2,3 PLN za akcję
Rada nadzorcza Sygnity ustaliła cenę emisyjną akcji serii AA na 2,3 PLN za akcję.
W czerwcu akcjonariusze Sygnity zdecydowali o emisji do 17,25 mln akcji serii AA. (PAP)

TIM

TIM chce utrzymać marżę brutto na sprzedaży na poziomie 16,8% w IV kw. i 2019
TIM, którego marża brutto na sprzedaży po trzech kwartałach 2018 roku wzrosła do 16,8%, liczy na utrzymanie
tego wskaźnika w IV kwartale i w 2019 roku przy wzroście przychodów - poinformował PAP Biznes prezes
Krzysztof Folta. Dodał, że jest to scenariusz zachowawczy. (PAP)

Torpol

Backlog grupy Torpol na koniec III kw. wyniósł ponad 2,1 mld PLN
Spółka podała w komunikacie prasowym, że backlog grupy Torpol na koniec trzeciego kwartału 2018 roku
wyniósł ponad 2,1 mld PLN, a jego średnia rentowność na sprzedaży brutto kształtuje się na poziomie ok. 5%
Ponadto Torpol spodziewa się, że czwarty kwartał powinien być na podobnym poziomie.
Przychody netto ze sprzedaży grupy Torpol po trzech kwartałach przekroczyły 970 mln PLN (wzrost o 154%
rdr), zysk brutto ze sprzedaży osiągnął poziom 33,4 mln PLN (wzrost o 369% rdr), zysk operacyjny wyniósł
11,2 mln PLN, a wynik netto 4,7 mln PLN, wobec strat w wysokości odpowiednio 11,7 mln PLN i 13,3 mln PLN
zanotowanych po trzech kwartałach 2017 r. (PAP)

Tower Investments

Tower Investments odwołuje prognozę zysku netto na 2018 rok
Tower Investments podało w komunikacie, że odwołuje prognozę zysku netto na rok obrotowy 2018, która
przewidywała osiągnięcie w tym roku 19,4 mln PLN skonsolidowanego zysku netto. Spółka podała, że decyzja
o odwołaniu prognozy spowodowana jest wydłużonym terminem decyzyjnym u kluczowych klientów
dotyczącym akceptacji wskazanych przez spółkę lokalizacji; rezygnacją z realizacji części projektów
zaplanowanych na 2018 r., m.in. z uwagi na istotny wzrost kosztów realizacji; przedłużającymi się procedurami
administracyjnymi związanymi z wydaniem pozwoleń na budowę dla niektórych inwestycji zaplanowanych na
2018 r. i co za tym idzie - przeniesieniem planowanej realizacji projektów na lata 2019–2020. (PAP)

Żywiec

Grupa Żywiec chce sfinansować zakup Browaru Namysłów głównie z kredytu
Grupa Żywiec podała w komunikacie, że Żywiec chce sfinansować zakup Browaru Namysłów głównie z
kredytu. W ocenie spółki, nie wpłynie to na jej płynność finansową. Spółka po przeprowadzeniu transakcji
spodziewa się wzrostu przychodów całej grupy kapitałowej, wzrostu innowacyjności oraz efektywności
operacyjnej, co w konsekwencji przełoży się pozytywnie na jego zyskowność.
W listopadzie spółka informowała o zawarciu z Chicago Poland Investment Group umowy nabycia 100%
udziałów Browaru Namysłów za cenę podstawową transakcji w kwocie 500 mln PLN. Transakcja uzależniona
jest jednak od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
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Firma spodziewa się, że informacja w tej sprawie ma zostać podana do 31 lipca 2019 roku. Jak podano w
komunikacie, na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku suma aktywów Browarów Namysłów wyniosła
207.174 tys. złotych, z czego 139.160 tys. złotych stanowiły aktywa. (PAP)

Kalendarz:

22 listopada
22 listopada
22 listopada
23 listopada
23 listopada
23 listopada
23 listopada

Spółka

Wydarzenie

JSW
PKP Cargo
PGNiG
Bogdanka
Enea
Pekabex
PGNiG

Raport kwartalny
Raport kwartalny
Ostatni dzień z prawem do dywidendy
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Ex-div
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KONTAKTY
Biuro Analiz Rynkowych
Emil Łobodziński
Paweł Małmyga
Przemysław Smoliński

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

(022) 521 89 13
(022) 521 65 73
(022) 521 79 10

emil.lobodzinski@pkobp.pl
pawel.malmyga@pkobp.pl
przemyslaw.smolinski2@pkobp.pl

(022) 521 80 14
(022) 521 79 69
(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
michal.petruczenko@pkobp.pl
ewa.kalinowska.2@pkobp.pl
grzegorz.klepacki@pkobp.pl
joanna.makowska@pkobp.pl
jacek.gaszewski@pkobp.pl
ewald.wyszomirski@pkobp.pl
przemyslaw.lasota@pkobp.pl
tomasz.zabrocki@pkobp.pl

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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