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Kęty silnie wczoraj zwyżkowały, przełamując krótkoterminowy opór na poziomie ostatnich,
lokalnych maksimów oraz zarazem powracając powyżej przełamanego, długoterminowego
wsparcia. Tym samym, można zakładać odwrócenie tendencji spadkowej i najbliższe sesje
powinny przynieść kontynuację ruchu w górę. Jego minimalny zasięg należy szacować na
391 zł, ale prawdopodobnie kurs sięgnie 402 zł lub nawet 410 zł.
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Najważniejsze informacje:
Alior

Wzrost wolumenów kredytów Aliora w II kw. zbliżony do I kw., bank przyjrzy się całorocznym celom
Alior Bank ocenia, że tempo wzrostu wolumenu kredytów w II kw. nie powinno znacząco się różnić w ujęciu
k/k, sprzedaż kredytów hipotecznych jest obecnie wyższa niż w I kw. Bank podtrzymuje całoroczne cele, ale po
II kw. im się przyjrzy, i jeśli zdecydowałby się je rewidować, to na wyższy poziom - poinformował Filip
Gorczyca, wiceprezes banku.
Wolumen kredytów brutto Alior Banku w I kwartale 2018 roku wzrósł o 1,4 mld PLN. Po wynikach I kwartału
bank założył, że w całym 2018 roku wzrost wolumenu wyniesie 5,5-6,5 mld PLN, podczas gdy wcześniej bank
szacował ten wzrost na 5-6 mld PLN. (PAP)

Budimex

Oferta konsorcjum z Budimeksem za 389,3 mln PLN najkorzystniejsza w przetargu GDDKiA
Oferta konsorcjum Budimeksu i Strabagu o wartości 389,3 mln PLN netto została wybrana przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad O/Łódź najkorzystniejszą w przetargu na budowę odcinka autostrady A1.
Spółka podała, że chodzi o przetarg pt. "Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) - gr. woj.
łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A- węzeł Tuszyn (bez węzła) - węzeł
Bełchatów (z węzłem)od km 335+937,65 do km 351+800,00". Budimex jest liderem konsorcjum i ma w nim
50% udziału.
Termin zakończenia robót przewidziano na 32 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do
15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe. Okres gwarancji dla głównych robót
to od 5 do 10 lat. (PAP)

Dom Development

Dom Development wypłaci 7,60 PLN dywidendy na akcję
Akcjonariusze Dom Development zdecydowali, że spółka wypłaci 189,8 mln PLN dywidendy, czyli 7,60 PLN na
akcję. Na dywidendę trafi 186,1 mln PLN z zysku za 2017 rok oraz 3,6 mln PLN z kapitału zapasowego
pochodzącego z zysku z lat ubiegłych. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 26 czerwca, natomiast dniem
jej wypłaty 4 lipca 2018 roku.
W 2016 r. spółka wypłaciła 125,59 mln PLN dywidendy, co dało 5,05 PLN na akcję. (PAP)

Famur, PGO, Zamet

TDJ chce zmian w statutach Famuru, PGO i Zametu, które przyznają mu uprawnienia osobiste
TDJ zawnioskował o wprowadzenie zmian do statutów kontrolowanych przez siebie spółek Famur, PGO i Zamet,
które umożliwią zachowanie przez TDJ kontroli, poprzez przyznanie akcjonariuszowi uprawnień osobistych.
Pod koniec maja 2018 roku należący do Tomasza Domogały TDJ ogłosił nową strategię inwestycyjną na lata
2018-2022. Zgodnie z jej założeniami, TDJ pozostanie kluczowym inwestorem w obecnie kontrolowanych
spółkach, niemniej, w zależności od potrzeb inwestycyjnych możliwe będzie, w perspektywie 5-letniej,
zmniejszenie udziału w nich do poziomu 20-40%, przy założeniu zachowania kontroli. TDJ chce aktywnie
wspierać realizację długoterminowych strategii rozwoju spółek portfelowych. (PAP)

Famur

TDJ chce, by Famur wypłacił 0,44 PLN dywidendy na akcję
Akcjonariusz Famuru, TDJ Equity I, zażądał umieszczenia w porządku obrad walnego spółki uchwały w sprawie
podziału zysku za rok 2017 oraz użycia kapitałów pochodzących z zysków lat ubiegłych. Zgodnie z propozycją
TDJ, Famur miałby wypłacić 0,44 PLN dywidendy na akcję. W ocenie zarządu, spółka posiada zdolność do
wypłaty dywidendy we wnioskowanej przez akcjonariusza kwocie i nie wpłynie ona na realizowane przez
spółkę plany rozwojowe i inwestycyjne.
Wcześniejszy projekt uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 rok przewidywał pozostawienie całości zysku
na kapitał zapasowy. Walne Famuru zaplanowano na 29 czerwca. (PAP)

mBank

mBank wyemitował obligacje o wartości 180 mln CHF w ramach programu EMTN
mBank wyemitował w ramach programu EMTN obligacje niezabezpieczone o łącznej wartości nominalnej 180
mln CHF. Stały kupon wynosi 0,565% p.a. płatny rocznie, termin zapadalności obligacji przypada na 7 czerwca
2022 r.
Bank podał, że agencje ratingowe S&P Global Ratings i Fitch Ratings przyznały dla wyemitowanej transzy
obligacji ratingi na poziomie odpowiednio "BBB+" i "BBB". Powyższe ratingi są zgodne z ocenami programu
emisji euroobligacji i ratingami długoterminowymi mBanku przyznanymi przez obie agencje.
Obligacje podlegają prawu angielskiemu i będą przedmiotem obrotu na szwajcarskiej giełdzie SIX Swiss
Exchange Ltd. (PAP)
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Play

Nowy CEO Playa rozpocznie pełnienie funkcji od 1 lipca
Jean-Marc Harion przejmie od 1 lipca 2018 roku obowiązki prezesa P4 sp. z o.o., spółki zależnej Play
Communications. (PAP)

Trakcja

Marcin Lewandowski nowym prezesem Trakcji
Rada nadzorcza Trakcji powołała Marcina Lewandowskiego na stanowisko prezesa spółki z dniem 1 września.
Lewandowski był od 2009 r. członkiem zarządu i dyrektorem operacyjny Bilfinger Berger/PORR. W marcu tego
roku z funkcji prezesa Trakcji zrezygnował Jarosław Tomaszewski, który był w zarządzie spółki od 2013 r. (PAP)

ABC Data

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży w maju '18 wyniosły 320 mln PLN
Zarząd ABC Data poinformował , że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy w maju 2018
roku wyniosły 320 mln PLN. (PAP)

S. ubezpieczeniowy

Vienna Insurance Group przejmie Gothaer TU
Vienna Insurance Group AG zawarła z Gothaer Finanzholding AG umowę przejęcia 100% akcji polskiego
towarzystwa ubezpieczeń majątkowych Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń. Finalizacja tej transakcji
przewidywana jest w terminie ok. 6 miesięcy, po uzyskaniu wymaganych zgód KNF i UOKiK.
Jak poinformował Franz Fuchs, dyrektor generalny Vienna Insurance Group Polska, Gothaer TU S.A. wniesie do
portfela ubezpieczeń VIG Polska kwotę 620 mln PLN przypisu składki, co znacznie wzmocni pozycję VIG na
rynku ubezpieczeń majątkowych i pozwoli na zwiększenie w nim udziału z obecnych 6,2% do 7,8%. (PAP)

4fun Media

Spółka chce się rozwijać w sektorach e-commerce i digital
Rada Nadzorcza 4fun Media zaopiniowała przedstawioną przez zarząd spółki strategię rozwoju w sektorach ecommerce i digital jako potencjalnego kierunku inwestycji kapitałowych w latach 2018-2019. 4fun Media
planuje nabyć udziały lub akcje spółek z tych sektorów.
Rada Nadzorcza spółki pozytywnie odniosła się do zaangażowania kapitałowego 4fun Media w spółce CupSell
Sp. o.o. poprzez docelowe objęcie w niej udziałów stanowiących 69,81% w jej kapitale zakładowym za
1.898.565,10 PLN, przy wycenie spółki pre money 1,65 mln PLN.
RN zarekomendowała zarządowi 4fun Media dokonanie oceny zasadności realizacji strategii po 6 miesiącach i
przedstawienie wniosków wynikających z realizacji tej strategii. (PAP)

CNT

NWZ CNT zdecydowało o zniesieniu dematerializacji akcji spółki oraz wycofaniu ich z obrotu
NWZ Centrum Nowoczesnych Technologii zdecydowało o zniesieniu dematerializacji akcji spółki oraz
wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
Zarząd spółki postanowił wstrzymać złożenie wniosku do KNF w sprawie udzielenia zezwolenia na
przywrócenie akcjom formy dokumentu do czasu upływu terminu na zaskarżenie przedmiotowej uchwały lub
ewentualnego jej zaskarżenia przez uprawnionych akcjonariuszy i zapoznania się z uzasadnieniem
ewentualnych powództw wniesionych przeciwko spółce w tym zakresie. (PAP)

CNT

CNT wypłaci 0,5 PLN dywidendy na akcję
Akcjonariusze Centrum Nowoczesnych Technologii zdecydowali, że spółka wypłaci 4,54 mln PLN dywidendy,
czyli 0,5 PLN na akcję. Zysk netto spółki w 2017 roku wyniósł 7,42 mln PLN. Dniem ustalenia prawa do
dywidendy będzie 13 sierpnia, a termin jej wypłaty został ustalony na 6 września 2018 r. (PAP)

ED Invest

ED Invest wypłaci 0,11 PLN dywidendy na akcję za '17
Akcjonariusze ED Invest zdecydowali, że spółka wypłaci 1,36 mln PLN dywidendy z zysku za 2017 rok, czyli
0,11 PLN na akcję. Wcześniej walne odrzuciło zaproponowaną przez znaczącego akcjonariusza uchwałę
podwyższającą planowaną dywidendę do 0,14 PLN na akcję. Data ustalenia prawa do dywidendy to 14
czerwca, zaś wypłata dywidendy nastąpi 28 czerwca 2018 roku. W 2017 roku ED Invest przeznaczyło na
dywidendę 371,6 tys. PLN, czyli 0,03 PLN na akcję. (PAP)

Erbud,
Vantage Development

Erbud ma umowę z Vantage Development na 114,5 mln PLN netto
Spółka zależna Vantage Development podpisała z Erbudem umowę na roboty budowlane i generalne
wykonawstwo o wartości 114,5 mln PLN netto. Na podstawie umowy Erbud ma zaprojektować, wybudować i
oddać do użytkowania zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym w
inwestycji Port Popowice etap I we Wrocławiu.
Etap I inwestycji obejmować będzie co najmniej 415 mieszkań i 5 lokali usługowych i zostanie podzielony na
dwie fazy. Faza I obejmować będzie zaprojektowanie całości etapu I oraz realizację budynku A, a faza II
realizację budynków B i C.
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Zakończenie całości robót fazy I zostało przewidziane w terminie do 15 października 2019 roku, natomiast
zakończenie całości robót fazy II w terminie 75 tygodni od dnia doręczenia nakazu rozpoczęcia robót.
Vantage Development podał, że 7 czerwca został wydany nakaz rozpoczęcia robót obejmujący zaprojektowanie
całości etapu I oraz realizację fazy I. Wynagrodzenie przysługujące Erbudowi za realizację tych prac wynosi
43,6 mln PLN netto. (PAP)
Monnari

Przychody Monnari w maju spadły r/r o 2,06% do ok. 19 mln PLN
Skonsolidowane przychody grupy Monnari w maju 2018 roku spadły o 2,06% do ok. 19 mln PLN.
Skonsolidowane przychody Monnari w okresie styczeń-maj 2018 roku wyniosły ok. 83,9 mln PLN i były o
8,51% niższe rok do roku. (PAP)

Redan

Przychody grupy Redan spadły w maju o 5% r/r do ok. 51 mln PLN
Przychody grupy Redan spadły w maju o 5% r/r do ok. 51 mln PLN. W ujęciu narastającym, od początku roku
sprzedaż grupy wyniosła ok. 222 mln PLN i była niższa o ok. 2% od przychodów osiągniętych w analogicznym
okresie 2017 roku. Powierzchnia całej sieci sprzedaży grupy Redan na koniec maja 2018 wyniosła 141,6 tys. m
kw., co oznacza spadek o ok. 1% w odniesieniu do maja 2017 roku.
W segmencie dyskontowym poziom sprzedaży towarów w maju 2018 r. wyniósł ok. 31 mln PLN, co oznacza
spadek o 6% w porównaniu do maja roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane
poprzez sklep internetowy txm .pl w maju 2018 r. wyniosły ok. 0,5 mln PLN, co oznacza spadek o 38% r/r.
Sieć TXM na koniec maja składała się z 394 sklepów własnych o łącznej powierzchni 105,4 tys. m kw., która
była o ok. 1,3% wyższa niż na koniec maja 2017 r. (PAP)

Ursus

Oferta Ursusa za 21,7 mln PLN najkorzystniejsza w przetargu na dostawę trolejbusów
Oferta konsorcjum Ursusa i jego spółki zależnej Ursus Bus została uznana za najkorzystniejszą w przetargu
zorganizowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie na dostawę 10 trolejbusów maxi. Wartość
oferty wynosi 21,7 mln PLN brutto. Dostawy mają być realizowane w 2019 roku.
Ursus poinformował, że w przetargu złożono dwie oferty, strony uprawnione są do wniesienia środków
ochrony prawnej do Krajowej Izby Odwoławczej. (PAP)
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KONTAKTY
Biuro Analiz Rynkowych
Artur Iwański
Robert Brzoza
Tomasz Kasowicz
Piotr Łopaciuk
Stanisław Ozga
Andrzej Rembelski
Adrian Skłodowski
Jaromir Szortyka
Alicja Zaniewska
Małgorzata Żelazko

(dyrektor BAR, sektor wydobywczy)
(sektor finansowy, strategia)
(sektor paliwowy, sektor chemiczny)
(przemysł, budownictwo, inne)
(sektor energetyczny, sektor deweloperski)
(sektor spożywczy i rolniczy)
(handel hurtowy i detaliczny)
(sektor finansowy)
(analizy rynkowe)
(telekomunikacja, media)

(022) 521 79 31
(022) 521 51 56
(022) 521 79 41
(022) 521 48 12
(022) 521 79 13
(022) 521 79 03
(022) 521 87 23
(022) 580 39 47
(022) 580 33 68
(022) 521 52 04

artur.iwanski@pkobp.pl
robert.brzoza@pkobp.pl
tomasz.kasowicz@pkobp.pl
piotr.lopaciuk@pkobp.pl
stanislaw.ozga@pkobp.pl
andrzej.rembelski@pkobp.pl
adrian.sklodowski@pkobp.pl
jaromir.szortyka@pkobp.pl
alicja.zaniewska@pkobp.pl
malgorzata.zelazko@pkobp.pl

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

(director)
(sales)
(sales)
(head of sales trading)
(sales trader)
(sales trader)
(sales trader)
(sales trader)
(trader)
(trader)

(022) 521 79 19
(022) 521 52 46
(022) 521 82 14
(022) 521 91 33
(022) 521 82 12
(022) 521 91 40
(022) 521 82 10
(022) 521 65 41
(022) 521 91 50
(022) 521 48 93

wojciech.zelechowski@pkobp.pl
robert.noworyta@pkobp.pl
michal.sergejev@pkobp.pl
krzysztof.kubacki@pkobp.pl
marcin.borciuch@pkobp.pl
piotr.dedecjus@pkobp.pl
tomasz.ilczyszyn@pkobp.pl
igor.szczepaniec@pkobp.pl
maciej.kaluza@pkobp.pl
joanna.wilk@pkobp.pl

Biuro Klientów Instytucjonalnych
Wojciech Żelechowski
Robert Noworyta
Michał Sergejev
Krzysztof Kubacki
Marcin Borciuch
Piotr Dedecjus
Tomasz Ilczyszyn
Igor Szczepaniec
Maciej Kałuża
Joanna Wilk

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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