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Komentarz dnia:

Indeksy GPW
WIG otw.
WIG zam.
obrót (mln PLN)
WIG 20 otw.
WIG 20 zam.
FW20 otw.
FW20 zam.
mWIG40 otw.
mWIG40 zam.

Rząd zaprezentował plan reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Zgodnie z nim
domyślnie środki z zgromadzone w OFE zostałyby przekazane na Indywidualne Konta
Emerytalne (IKE) każdego uczestnika. Wiązałaby się z tym opłata w wysokości 15%
zgromadzonych aktywów. Każdy uczestnik mógłby jednak zdecydować o przeniesieniu środków
do ZUS zamiast na IKE (tu bez żadnych opłat). Środki na IKE będą traktowane jako prywatne
oszczędności i będzie można z nich skorzystać po osiągnięciu wieku emerytalnego.
Przedstawiony plan oceniamy raczej pozytywnie. Po pierwsze likwiduje to dotychczasową
niepewność co do kształtu reformy. Po drugie przy naszych założeniach plan ten w połączeniu z
Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) oznacza, że w średnim terminie, rocznie, na rynek
akcji będzie napływało netto około 4 mld PLN i będzie to istotna zmiana względem ostatnich lat.
(DM PKO BP)
Największe wzrosty
Polenergia
Asseco Poland
Tauron
Alior, PKN Orlen - Zgromadzenie wierzycieli Ruchu przegłosowało zawarcie układów
Play Communications
Cyfrowy Polsat - Cyfrowy Polsat obniżył oczekiwaną marżę nowych obligacji do 175-185 pb - CD Projekt

WIG30:

zmiana
60 975,2
60 812,1
463,3
2 364,1
2 358,2
2 375,0
2 362,0
4 223,6
4 220,1

-0,6%
-0,3%
-4,1%
-0,7%
-0,4%
-0,2%
-0,3%
-0,2%
0,1%

kurs
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26,30
55,45
1,81
25,48
212,50

6,0%
2,6%
2,5%
2,3%
1,9%

źródła
Energa - Zarząd Energi nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2018 rok

Największe spadki

PKN Orlen - Orlen rozpoczął działalność na rynku słowackim, w '19 chce mieć 10 stacji pod Dino
KAZ Minerals
marką Benzina
BGŻ BNP Paribas
PKO BP - Powołany przez PKO BP i PFR operator chmury rozpoczął działalność
Budimex
PKP Cargo - PKP Cargo ma zgodę RN na zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych łącznie na Echo

kurs
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124,00
7,12
52,40
140,00
4,08

-5,3%
-3,5%
-3,0%
-2,8%
-2,7%

kurs

obrót

36,74
7,12
48,78
100,50
22,99

122
69
66
63
53

max. 500 mln PLN
Najwyższe obroty

Pozostałe informacje:

Erste Group
OFE, IKE - Środki z OFE trafią do ZUS lub na IKE, przy przeniesieniu do IKE - opłata KAZ Minerals
OMV
przekszałceniowa 15%
PKN Orlen
Sektor energetyczny - Umowa na dofinansowanie połączenia gazowego Polski z Danią
Raiffeisen

podpisana

Sektor energetyczny - Nowelizacja dyrektywy gazowej dot. Nord Stream 2 ostatecznie
Indeksy zagraniczne
zatwierdzona
BUX
RTS
PX50
Auto Partner - Auto Partner planuje regularnie wypłacać dywidendę
/
DJIA
Auto Partner - Auto Partner zadowolony z wyników sprzedażowych w I kw. 2019 roku
NASDAQ
Auto Partner - Eksport może w ciągu 3-5 lat stanowić połowę przychodów grupy Auto Partner S&P 500
Bogdanka - Bogdanka szacuje zysk netto grupy w I kw. '19 na 87,6 mln PLN, a EBITDA na DAX XETRA
FTSE
206,5 mln PLN
CAC 40
Impexmetal - Impexmetal planuje w latach 2019-2022 inwestycje o wartości ok. 430 mln PLN
NIKKEI
Inpro - Grupa Inpro w III etapie budowy osiedla Debiut przekaże 93 lokale
HANG SENG

Sektor energetyczny - KE zatwierdziła system wsparcia dla kogeneracji w Polsce
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Ipopema TFI - Ipopema TFI chce przejąć kontrolę nad funduszem City Living Polska FIZAN

zmiana
42 940,7
1 247,0
1 103,0
26 384,8
7 976,0
2 905,6
12 020,3
7 436,9
5 508,7
22 169,1
29 810,7

0,0%
-0,5%
-0,1%
-0,1%
-0,1%
-0,1%
0,2%
-0,0%
0,1%
1,4%
-0,3%

70

Mostostal Warszawa - Portfel zleceń grupy Mostostal Warszawa na koniec '18 wyniósł 2,06 Waluty i surowce
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Patentus, Famur - Patentus ma umowę z Famurem na dostawę przenośników za ok. 19,2 mln EUR/PLN
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PCC Rokita - Zarząd PCC Rokita chce przeznaczyć 165 mln PLN na wypłatę dywidendy
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Ursus - Ursus zarejestrował 88 nowych ciągników w okresie styczeń-marzec, o 6,4% mniej rdr
Wczorajsza
długa wbiała
przełamała
na przyczep
84,70 zł igenerując
średnioterminowy
Wielton - Wielton
I-III świeca
zarejestrował
1.079 opór
nowych
naczep; o 3,4%
więcej rdr
sygnał kupna. Minimalny zasięg dla ruchu w górę to 89,30 zł lub 93,97 zł a potencjalny
XTB
XTB
wypłaci
jeszcze
0,17
PLN
dywidendy
na
akcję
za
'18
98,01 – 99,88 zł. Wsparciem jest minimum z 12 kwietnia na 77,60 zł.

Spółki zagraniczne:
Goldman Sachs (USA) - Zysk na akcję Goldman Sachs w I kw. 5,71 USD, powyżej konsensusu
Citigroup (USA) - Zysk na akcję Citigroup w I kw. '19 wyniósł 1,87 USD, powyżej konsensusu
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WIG30:
Alior, PKN Orlen

Zgromadzenie wierzycieli Ruchu przegłosowało zawarcie układów
Zgromadzenie wierzycieli Ruchu, zwołane w poniedziałek w celu głosowania nad układami częściowymi,
przegłosowało oba przyspieszone postępowania układowe.
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami PPU1 obejmuje największych wierzycieli, których łączna wysokości
należności głównej wynosi co najmniej 1 mln PLN, z kolei PPU2 obejmuje mniejszych wierzycieli, którym Ruch
zalega powyżej 100 tys. PLN.
W ubiegłym tygodniu Alior Bank, PKN Orlen i PZU zawarły porozumienie w sprawie warunków transakcji
dotyczącej przejęcia spółki Ruch. Porozumienie zakładało, że bank przejmie 100% akcji Ruchu, a następnie
sprzeda je PKN Orlen.
Alior Bank zamierza przejąć akcje w sposób uzgodniony z PKN Orlen, przy czym do przejęcia dojdzie po
prawomocnym zatwierdzeniu układu w ramach przyspieszonych postępowań układowych Ruchu.
Zakup akcji przez PKN Orlen ma nastąpić po spełnieniu się warunków przewidzianych w porozumieniu, m.in.:
prawomocnego stwierdzenia wykonania układów zawartych w przyspieszonych postępowaniach układowych
Ruchu, uzyskaniu przez strony porozumienia zgód korporacyjnych oraz pozytywnej decyzji UOKiK. (PAP)

Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat obniżył oczekiwaną marżę nowych obligacji do 175-185 pb - źródła
Cyfrowy Polsat obniżył oczekiwany poziom marży siedmioletnich obligacji o wartości 1 mld PLN do 175-185
pb ponad stawkę WIBOR 6M - poinformowały PAP Biznes źródła rynkowe. Budowa księgi popytu na papiery
spółki ma zakończyć się we wtorek po południu.
Emisja nowych siedmioletnich obligacji ma nastąpić 26 kwietnia. Papiery mają być notowane w systemie
obrotu GPW lub BondSpot. Oferującym jest Trigon DM. (PAP)

Energa

Zarząd Energi nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2018 rok
Zarząd Energi podjął decyzję, iż nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2018
rok. Zgodnie z propozycją zarządu, całość zysku netto za 2018 rok, w wysokości 495 mln PLN, ma zostać
przeznaczona na kapitał zapasowy.
Jak podano, uzasadnieniem dla powyższej decyzji jest realizacja strategii, zgodnie z którą polityka wypłat
dywidendy dostosowywana jest do potrzeb finansowych procesu inwestycyjnego. (PAP)

PKN Orlen

Orlen rozpoczął działalność na rynku słowackim, w '19 chce mieć 10 stacji pod marką Benzina
PKN Orlen otworzył pierwszą stację paliw na rynku słowackim, która działa pod marką Benzina. Stacja została
otwarta w Malackach, a w tym roku na Słowacji ma pojawić się kolejne 10 takich obiektów.
W komunikacie podano, że grupa Orlen, zaopatrując stacje na Słowacji, będzie korzystała przede wszystkim z
własnych paliw. W ofercie pozapaliwowej zaś dostępne będą zarówno produkty lokalne, jak i pochodzące z
Polski i Czech.
O wejściu na rynek słowacki PKN Orlen informował w styczniu. Rynek słowacki jest kolejnym po polskim,
czeskim, niemieckim i litewskim, na którym pojawiły się stacje Grupy Orlen.
Na rynku słowackim działa obecnie ok. 900 stacji paliw, z których blisko połowa zarządzana jest przez 3
największych operatorów. (PAP)

PKO BP

Powołany przez PKO BP i PFR operator chmury rozpoczął działalność
Spółka technologiczna, która jest operatorem chmury obliczeniowej (OChK), osiągnęła operacyjną zdolność do
świadczenia usług w oparciu o własną infrastrukturę i rozpoczęła świadczenie pierwszych usług dla PKO BP.
W październiku 2018 roku PKO BP z PFR podpisały porozumienie w sprawie powołania spółki technologicznej,
która została operatorem krajowej chmury obliczeniowej. Chmura ma dostarczać cyfrowe usługi
przechowywania i przetwarzania danych dedykowane polskim przedsiębiorcom oraz administracji publicznej.
(PAP)

PKP Cargo

PKP Cargo ma zgodę RN na zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych łącznie na max. 500 mln PLN
Rada Nadzorcza PKP Cargo wyraziła zgodę na zawarcie z Bankiem Pekao SA dwóch umów na kredyty
inwestycyjne do łącznej maksymalnej wysokości 250 mln PLN, a także dwóch umów kredytowych z BGK o
takiej samej wartości.
Spółka poinformowała, że kredyty inwestycyjne zostaną "przeznaczone na finansowanie i/lub refinansowanie
planu inwestycyjnego i/lub finansowanie i/lub refinansowanie akwizycji/przejęć".
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Kredyty będą dostępne od daty zawarcia umów do dnia 31 grudnia 2019 r.
Jak podano, całkowita spłata kredytów powinna nastąpić najpóźniej do dnia 20 grudnia 2024 r. Stopa
oprocentowania mająca zastosowanie do każdego wykorzystania kredytów jest równa zmiennej stopie WIBOR
powiększonej o marżę banku. (PAP)

Pozostałe informacje:
OFE, IKE

Środki z OFE trafią do ZUS lub na IKE, przy przeniesieniu do IKE - opłata przekszałceniowa 15%
Środki ulokowane w OFE trafią na prywatne indywidualne konta emerytalne lub do ZUS. Przy przeniesieniu
środków do IKE zostanie pobrana opłata przekształceniowa w wysokości 15% wartości środków zapowiedzieli w przedstawiciele rządu. Dodali, że OFE stanie się otwartym funduszem inwestycyjnym, a PTE towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Fundusze zarządzające środkami z OFE będą obniżać alokację w
polskie akcje po ok. 2,5 pkt. proc. rocznie - wynika ze wstępnego projektu założeń rządowych propozycji
reformy OFE, do którego dotarła PAP. (PAP)

Sektor energetyczny

Umowa na dofinansowanie połączenia gazowego Polski z Danią podpisana
GAZ SYSTEM podpisał w poniedziałek w Brukseli umowę na dofinansowanie budowy gazociągu Baltic Pipe,
dzięki któremu do Polski ma trafiać gaz z Norwegii. Wsparcie z kasy UE ma wynieść blisko 215 mln euro.
Z tej okazji do belgijskiej stolicy przyleciał premier Mateusz Morawiecki. Poza nim w uroczystości podpisania
umowy w siedzibie Komisji Europejskiej wzięli udział pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury
energetycznej Piotr Naimski, prezes GAZ-SYSTEM-u Tomasz Stępień, a także wiceprzewodniczący KE ds. unii
energetycznej Marosz Szefczovicz oraz komisarz ds. klimatycznych i energii Miguel Arias Canete.
Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu
na europejskim rynku. Umożliwi on przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki
w Danii i Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. Według GAZ SYSTEM-u zdolność przesyłowa
nowego rurociągu ma wynosić 10 mld m sześc. rocznie.
Dofinansowanie ma zostać przeznaczone na realizację prac budowlanych zarówno dla gazociągu
podmorskiego, łączącego systemy przesyłowe Polski i Danii, jak i na rozbudowę oraz modernizację polskiego
systemu przesyłowego gazu ziemnego. (PAP)

Sektor energetyczny

Nowelizacja dyrektywy gazowej dot. Nord Stream 2 ostatecznie zatwierdzona
Kraje członkowskie w poniedziałek ostatecznie zatwierdziły nowelizację dyrektywy gazowej, która dotyczy
gazociągu Nord Stream 2. Zakłada ona, że podmorskie części gazociągów na terytorium UE będą podlegały
przepisom restrykcyjnego trzeciego pakietu energetycznego.
W przypadku odcinka Nord Stream 2, który będzie przebiegał również poza wodami terytorialnymi Niemiec,
warunki prawne jego funkcjonowania będą musiały zostać wynegocjowane przez Berlin i Moskwę. Część
dyplomatów, w tym z Polski, podkreśla jednak, że wynik tych negocjacji będzie musiał opierać się na unijnym
prawie, nad czym czuwać będzie Komisja Europejska. To właśnie na takich zapisach zależało państwom, które
były sceptyczne wobec Nord Stream 2.
Po przyjęciu dokumentu przez kraje nowe prawo zostanie przetłumaczone na wszystkie języki UE, a potem
opublikowane w dzienniku urzędowym UE. Wejdzie w życie 20 dni później. Następnie kraje unijne będą miały
dziewięć miesięcy na wdrożenie nowych regulacji do swoich systemów prawnych. Gazociągi będą objęte
regulacjami od momentu ich wejścia w życie. (PAP)

Sektor energetyczny

KE zatwierdziła system wsparcia dla kogeneracji w Polsce
Komisja Europejska zatwierdziła program wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji w Polsce o wartości 5 mld
euro oraz plan redukcji opłat z tego tytułu dla odbiorców energochłonnych.
KE musi jednak przeanalizować, czy planowane ulgi dla niektórych odbiorców energochłonnych w opłacie, z
której finansowany jest mechanizm rynku mocy, są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa.
Program wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji ma mieć roczny budżet w wysokości 500 mln euro i będzie
obowiązywał do 31 grudnia 2028 r. Wsparcie będzie przyznawane na budowę nowych i modernizację
istniejących zakładów wysokosprawnej kogeneracji, jak również na istniejące wysokosprawne zakłady
kogeneracji wykorzystujące gaz.
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Auto Partner

Zakłady wysokosprawnej kogeneracji korzystające z programu otrzymają wsparcie w postaci premii
dopłacanej do ceny rynkowej. Poziom premii kogeneracyjnej zostanie ustalony w drodze procedury
przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji lub, w wyjątkowych i bardzo wyraźnie określonych przypadkach,
zostanie określony administracyjnie na poziomie pokrywającym różnicę między kosztami wytworzenia energii
a ceną rynkową energii elektrycznej. Premia kogeneracyjna będzie przyznawana do czasu pełnej amortyzacji
objętej wsparciem instalacji, na maksymalny okres 15 lat. (PAP)
Auto Partner planuje regularnie wypłacać dywidendę
Zarząd Auto Partner zarekomendował wypłatę dywidendę z zysku za 2018 roku w wysokości 2 gr na akcję.
Łącznie na dywidendę miałoby trafić 2,6 mln PLN. Pozostałą część zysku za 2018 rok w kwocie 57,4 mln PLN
zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. Od debiutu na GPW w 2016 roku spółka nie
wypłacała dywidendy.
Spółka podała również, że tegoroczny CAPEX ma wynieść do 10 mln PLN i zostanie głównie przeznaczony na
infrastrukturę magazynową i informatyczną. W 2018 roku nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 5,2 mln PLN.
(PAP)

Auto Partner

Auto Partner zadowolony z wyników sprzedażowych w I kw. 2019 roku
Auto Partner optymistycznie ocenia wyniki sprzedażowe w I kwartale 2019 roku i perspektywy na cały rok. W I
kw. 2019 roku sprzedaż grupy wzrosła o 27,9 proc. do 326,1 mln PLN. W samym marcu zwyżka sięgnęła 35,9
proc. i przychody wyniosły blisko 123 mln PLN.
Członek zarządu spółki, Piotr Janta zakłada, że tak jak do tej pory dynamika sprzedaży Auto Partner w Polsce
będzie wyższa niż rynku, co w konsekwencji przełoży się na dalszy wzrost udziału rynkowego grupy.
Na początku kwietnia prezes Auto Partner, Aleksander Górecki, zapowiedział, że grupa chce w 2019 roku
utrzymać dynamikę poprawy wyników finansowych, a tegoroczne przychody mogą sięgnąć 1,5 mld PLN.
W tym tygodniu dystrybutor części samochodowych otworzy dwie nowe filie, zwiększając ich liczbę do 85. Do
końca roku spółka planuje jeszcze otwarcie około 4-6 filii. Władze spółki chcą by docelowo Auto Partner
chciałby mieć około 120 filii. (PAP)

Auto Partner

Eksport może w ciągu 3-5 lat stanowić połowę przychodów grupy Auto Partner
Eksport może w perspektywie 3-5 lat stanowić połowę przychodów grupy Auto Partner, dzięki utrzymaniu
wyższej dynamiki wzrostu przychodów zagranicznych niż krajowych.
Przychody ze sprzedaży grupy wzrosły w 2018 roku o 26 proc. do 1,15 mld PLN. Sprzedaż krajowa wzrosła o
16 proc. do 769,8 mln PLN. Sprzedaż eksportowa zwiększyła się o 53 proc. do 385,2 mln PLN. Eksport stanowił
33 proc. ubiegłorocznej sprzedaży grupy.
Dystrybutor części samochodowych eksportuje do kilkunastu krajów. Najważniejsze kierunki eksportu to:
Czechy, Słowacja, Austria, Łotwa, Ukraina, Austria, Niemcy i Węgry. Grupa ma zarejestrowane trzy zagraniczne
spółki: w Rumunii, na Łotwie i w Czechach.
Partner rozważa uruchomienie kolejnej zagranicznej spółki. Auto Partner informował wcześniej, że grupa
planuje dalszą ekspansję, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej i intensyfikację działalności na
wybranych rynkach. (PAP)

Bogdanka

Bogdanka szacuje zysk netto grupy w I kw. '19 na 87,6 mln PLN, a EBITDA na 206,5 mln PLN
Bogdanka szacuje, że wypracowała w I kwartale 2019 roku 87,6 mln PLN skonsolidowanego zysku netto i
206,5 mln PLN EBITDA. Szacunkowy zysk operacyjny wyniósł w tym okresie 111,6 mln PLN, a przychody 540,8
mln PLN.
Produkcja węgla handlowego w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2019 roku wyniosła 2.532 tys. ton, a
sprzedaż 2.365 tys. ton. (PAP)

Impexmetal

Impexmetal planuje w latach 2019-2022 inwestycje o wartości ok. 430 mln PLN
Impexmetal planuje zrealizować w latach 2019-2022 program inwestycyjny, na który przewiduje nakłady w
wysokości około 430 mln PLN.
Program inwestycyjny Impexmetalu zakłada zwiększenie mocy produkcyjnych w Wydziale Odlewni do 200.000
ton wlewków oraz zwiększenie mocy produkcyjnych w Wydziale Walcowni do 135.000 ton wyrobów
walcowanych.
Przychody Impexmetalu w 2018 roku wyniosły 3,3 mld PLN wobec 3,35 mld PLN przed rokiem. Zysk netto w
tym okresie wzrósł do 185,6 mln PLN z 63,2 mln PLN rok wcześniej. (PAP)
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Inpro

Grupa Inpro w III etapie budowy osiedla Debiut przekaże 93 lokale
Grupa Inpro w trzecim, ostatnim etapie budowy osiedla Debiut w Pruszczu Gdańskim przekaże do sprzedaży 93
lokale. Termin realizacji inwestycji przypada na październik 2020 roku. (PAP)

Ipopema TFI

Ipopema TFI chce przejąć kontrolę nad funduszem City Living Polska FIZAN
Ipopema TFI złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad
funduszem City Living Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Fundusz ten jest
zarządzany przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. (PAP)

Mostostal Warszawa

Portfel zleceń grupy Mostostal Warszawa na koniec '18 wyniósł 2,06 mld PLN
Portfel zleceń Mostostalu Warszawa na koniec 2018 roku wyniósł 1,83 mld PLN, natomiast całej grupy
kapitałowej 2,06 mld PLN. Dla porównania portfel zleceń grupy Mostostal Warszawa na koniec 2017 roku
wynosił 1,39 mld PLN.
Grupa odnotowała w 2018 roku 46,3 mln PLN straty netto wobec 5 mln PLN straty przed rokiem.
Skonsolidowane przychody Mostostalu Warszawa w 2018 roku wyniosły 1,013 mld PLN wobec 1,1 mld PLN
przed rokiem. Grupa odnotowała 36,7 mln PLN straty brutto wobec 26,9 mln PLN zysku rok wcześniej oraz 46,3
mln PLN straty netto wobec 5 mln PLN straty przed rokiem.
Spółka podała, że słabsze r/r wyniki są efektem spadku rentowności realizowanych kontraktów budowlanych,
do którego przyczyniły się wzrost cen materiałów i usług podwykonawców oraz zdarzeń takich jak ujemne
różnice kursowe z wyceny bilansowej pożyczek, rozliczenie przez spółkę dominującą zakończonej sprawy
sądowej z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz usunięcie ze sprawozdania części aktywa z tytułu podatku
odroczonego.
Jak podano celem na rok 2019 jest dalszy wzrost portfela zamówień i poprawa wyników finansowych. Spółka
chce go zrealizować poprzez konsekwentny rozwój we wszystkich obszarach biznesowych. Szczególną uwagę
spółka będzie zwracać na skuteczność i jakość ofertowania, aby w sposób bezpieczny budować portfel zleceń,
a także na dyscyplinę przy realizacji obecnych kontraktów - poinformował wprezes Miguel Angel Heras
Llorente. (PAP)

Patentus, Famur

Patentus ma umowę z Famurem na dostawę przenośników za ok. 19,2 mln PLN
Patentus zawarł z Famurem umowę o wartości ok. 19,2 mln PLN netto, której przedmiotem jest dostawa trzech
przenośników oraz wyposażenia dodatkowego dla przenośników dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Umowa ma
zostać zrealizowana do 30 sierpnia 2019 roku. (PAP)

PCC Rokita

Zarząd PCC Rokita chce przeznaczyć 165 mln PLN na wypłatę dywidendy
Zarząd PCC Rokita rekomenduje, aby walne zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy za 2018 rok 165
mln PLN, tak jak w roku ubiegłym.
Proponowany przez zarząd dzień dywidendy to 24 kwietnia, a jej wypłata miałaby nastąpić 8 maja 2019 roku.
Zarząd zarekomendował również, aby 80,8 mln PLN z zysku za 2018 rok trafiło na kapitał zapasowy spółki.
(PAP)

Ursus

Ursus zarejestrował 88 nowych ciągników w okresie styczeń-marzec, o 6,4% mniej rdr
Ursus w okresie styczeń-marzec zarejestrował 88 nowych ciągników rolniczych, o 6,4% mniej rdr. Udział
Ursusa w ogólnej liczbie rejestracji nowych ciągników wyniósł w tym okresie 5,27% wobec 5,6% w
analogicznym okresie 2018 r. (PAP)

Wielton

Wielton w I-III zarejestrował 1.079 nowych przyczep i naczep; o 3,4% więcej rdr
Wielton w okresie styczeń-marzec 2019 r. zarejestrował 1.079 nowych przyczep i naczep, o 3,4% więcej rdr.
Udział firmy w rynku wyniósł w tym okresie 14,55% wobec 15,19% w analogicznym okresie ubiegłego roku.
(PAP)

XTB

XTB wypłaci jeszcze 0,17 PLN dywidendy na akcję za '18
Akcjonariusze X-Trade Brokers DM zdecydowali, że spółka wypłaci w formie dywidendy za 2018 rok łącznie
0,52 PLN na akcję. Uwzględniając wypłaconą w grudniu zaliczkę w kwocie 0,35 PLN na akcję, do wypłaty w
2019 roku pozostanie 0,17 PLN.
Łącznie na dywidendę trafi 61,04 mln PLN, a do wypłaty w 2019 roku pozostanie kwota 19,96 mln PLN. Dzień
dywidendy to 25 kwietnia, a jej wypłata nastąpi 10 maja 2019 roku.
Jednostkowy zysk netto za rok 2018 wyniósł 90,9 mln PLN. Pozostała część zysku w kwocie 29,9 mln PLN ma
trafić na kapitał rezerwowy. (PAP)
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Spółki zagraniczne:
Goldman Sachs

Zysk na akcję Goldman Sachs w I kw. 5,71 USD, powyżej oczekiwań
Skorygowany zysk na akcję Goldman Sachs w I kw. 2019 r. wyniósł 5,71 USD. Rynek oczekiwał 4,97 USD.
Spółka podwyższyła kwartalną dywidendę przypadającą na akcję do 85 centów z 80 centów.
Przychody sprzedaży i tradingu FICC banku wyniosły 1,84 mld USD vs 1,78 mld USD oczekiwań. Przychody
netto Goldman Sachs w III kw. wyniosły 8,81 mld USD poniżej oczekiwanych 8,97 mld USD. (PAP)

Citigroup

Zysk na akcję Citigroup w I kw. '19 wyniósł 1,87 USD, powyżej oczekiwań
Zysk na akcję Citigroup w I kw. 2019 r. wyniósł 1,87 USD. Rynek oczekiwał zysku na poziomie 1,80 USD.
Całkowite przychody banku wyniosły w I kwartale 18,6 mld USD, tyle ile oczekiwał rynek. Przychody z tytułu
działalności fixed income Citigroup wyniosły 3,45 mld USD, oczekiwano 3,18 mld USD. (PAP)
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Kalendarz:

16 kwietnia
17 kwietnia
17 kwietnia
17 kwietnia
18 kwietnia

Spółka

Wydarzenie

Play Communications
Famur
Pekabex
Wielton
Intercars

WZA
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
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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

(dyrektor)

(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 Indywidualnych
Paweł Kodym
Michał Petruczeńko
Ewa Kalinowska
Grzegorz Klepacki
Joanna Makowska
Jacek Gaszewski
Ewald Wyszomirski
Przemysław Lasota
Tomasz Zabrocki

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 d nia 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, analiz 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

8

Document downloaded by POKI_DM@PKOBP.PL

