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Najważniejsze informacje:

Indeksy GPW

WIG otw.
Alior - KNF wnioskuje o nałożenie na Alior Bank bufora innej instytucji o znaczeniu
WIG zam.
systemowym
obrót (mln PLN)
PKO BP - KNF chce podwyższenia bufora systemowego PKO BP do 1% z 0,75%
WIG 20 otw.
WIG 20 zam.
mBank - KNF chce obniżenia bufora systemowego mBanku do 0,5% z 0,75%
FW20 otw.
PKP Cargo - Spółka wdroży we wrześniu podwyżkę wynagrodzeń; koszt do końca '18 to 33,9
FW20 zam.
mln PLN
mWIG40 otw.
Agora - Agora zakłada ok. 200 mln PLN EBITDA w '22, chce kontynuować politykę mWIG40 zam.

dywidendową

zmiana
58 655,6
57 693,1
1 553,9
2 240,1
2 203,0
2 238,0
2 216,0
4 443,6
4 340,9

0,2%
-1,6%
86,0%
0,3%
-1,6%
0,4%
-1,0%
-0,9%
-2,4%

GetBack - CBA zatrzymało byłego prezesa GetBack Konrada K. oraz Piotra B.

Największe wzrosty

kurs

zmiana

Sektor mediowy - TVP, TVN i Polsat mają list intencyjny ws. emisji naziemnej telewizji cyfrowej

CD Projekt
Echo
Ciech
Komercni
Moneta Money Bank

168,00
4,42
63,50
925,00
77,20

2,0%
1,8%
1,8%
1,6%
1,4%

Inpro - Inpro wprowadziło do sprzedaży 89 lokali w Pruszczu Gdańskim
Kino Polska - Kino Polska wypłaci 0,55 PLN dywidendy na akcję
Sopharma - Sopharma wypłaci 0,11 BGN dywidendy na akcję
Warimpex - Warimpex wypłaci 0,06 EUR dywidendy na akcję

Największe spadki

Wojas - Wojas wypłaci 0,20 PLN dywidendy na akcję

Handlowy
ING BSK
KAZ Minerals
Netia
Orange Polska

Wydarzenia dnia:
PKO BP - ZWZ
MLP GROUP - ZWZ

Najwyższe obroty

Nadchodzące wydarzenia:

Erste Group
OMV
OTP Bank
Pekao
KAZ Minerals

Livechat - Raport kwartalny (19 czerwca)
CCC - ZWZ (19 czerwca)
GPW - ZWZ (19 czerwca)

kurs

zmiana

69,80
174,60
9,04
4,75
4,86

-9,5%
-5,9%
-5,6%
-5,2%
-5,1%

kurs

obrót

36,18
49,95
9 945,00
116,95
9,04

419
260
216
164
161

Mangata - ZWZ (19 czerwca)
PHN - ZWZ (19 czerwca)

Indeksy zagraniczne

Agora - ZWZ (20 czerwca)

BUX
RTS
PX50
DJIA
NASDAQ
S&P 500
DAX XETRA
FTSE
CAC 40
NIKKEI
HANG SENG

Vivid
Games:
konsolidacja
Pekabex
- ZWZ (20
czerwca)

8.0

Wawel - ZWZ (20 czerwca)

7.5

Forte - ZWZ (21 czerwca)

6.5

7.0

6.0

Intercars - ZWZ (21 czerwca)

5.5

5.0

Pekao - ZWZ (21 czerwca)

4.5

ZPUE - ZWZ (21 czerwca)

4.0

Atal - Ostatni dzień z prawem do dywidendy (21 czerwca)

3.5

Alior - ZWZ (22 czerwca)

zmiana
36 039,0
1 117,0
1 077,9
25 090,5
7 746,4
2 779,7
13 010,6
7 633,9
5 501,9
22 851,8
30 309,5

-1,7%
-2,1%
0,2%
-0,3%
-0,2%
-0,1%
-0,7%
-1,7%
-0,5%
0,5%
-0,4%

3.0

Waluty i surowce

CEZ - ZWZ (22 czerwca)

zmiana

2.5

Ciech - ZWZ (22 czerwca)
Polnord - ZWZ (22 czerwca)

35
25
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Rawlplug - ZWZ (22 czerwca)
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Atal - Ex-div (22 czerwca)
Od tygodnia Vivid Games konsoliduje się nad przełamanym, górnym ograniczeniem
Dom Development - Ostatni
dzień z prawemChoć
do dywidendy
(22sygnałów
czerwca) kontynuacji trendu,
średnioterminowego
kanału wzrostowego.
na razie brak
to
jednak
silny
wzrost
z
piątku
może
sugerować
próbę
wybicia
górą. W takim przypadku,
Kęty - Ostatni dzień z prawem do dywidendy (22 czerwca)
minimalny zasięg ruchu należałoby szacować na 6,82 zł, ale prawdopodobnie kurs sięgnąłby
7,23 zł lub 7,75 zł i wyżej..

ropa Brent (USD/bbl)
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Najważniejsze informacje:
Alior

KNF wnioskuje o nałożenie na Alior Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Komisja Nadzoru Finansowego zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie
identyfikacji Alior Banku jako innej instytucji systemowo ważnej oraz nałożeniu bufora innej instytucji o
znaczeniu systemowym. Ocena znaczenia systemowego uzyskana przez Alior Bank jest podstawą do tego, by
na bank nałożyć bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości 0,25% łącznej kwoty ekspozycji
na ryzyko obliczonej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wymogów
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.
Ostateczna decyzja zostanie wydana przez KNF po zajęciu stanowiska przez Komitet Stabilności Finansowej.
(PAP)

PKO BP

KNF chce podwyższenia bufora systemowego PKO BP do 1% z 0,75%
Komisja Nadzoru Finansowego chce podwyższenia bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym PKO BP do
1% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z 0,75% obecnie. Bank PKO BP podał, ze KNF zwrócił się do Komitetu
Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu
systemowym nałożonego na bank.
PKO BP zobowiązany jest obecnie do utrzymywania bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w
wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Ostateczna decyzja zostanie wydana przez
KNF po zajęciu stanowiska przez KSF. (PAP)

mBank

KNF chce obniżenia bufora systemowego mBanku do 0,5% z 0,75%
Komisja Nadzoru Finansowego chce obniżenia bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym mBanku do
0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z 0,75% obecnie. mBank podał, ze KNF zwrócił się do Komitetu
Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu
systemowym nałożonego na bank.
Bank zobowiązany jest obecnie do utrzymywania bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości
równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Ostateczna decyzja zostanie wydana przez KNF po
zajęciu stanowiska przez KSF. (PAP)

PKP Cargo

Spółka wdroży we wrześniu podwyżkę wynagrodzeń; koszt do końca '18 to 33,9 mln PLN
Z dniem 1 września 2018 roku w PKP Cargo wdrożona zostanie podwyżka wynagrodzeń. Zgodnie z szacunkami,
do końca tego roku koszt podwyżki łącznie z jednorazową premią wyniesie około 33,9 mln PLN.
Jednocześnie zarząd spółki zakłada, że koszt jednostkowy na tonokilometr nie ulegnie zwiększeniu w roku 2018
ze względu na rosnącą efektywność przewozów.
Spółka chce, aby wzrost wynagrodzeń był powiązany z wydajnością. Z tego powodu zarząd ma pracować nad
zbudowaniem systemu motywacyjnego. Jak podano, celem jest, aby taki system mógł obowiązywać od 2019
roku. (PAP)

Agora

Agora zakłada ok. 200 mln PLN EBITDA w '22, chce kontynuować politykę dywidendową
Grupa Agora zakłada osiągnięcie w perspektywie 2022 roku około 1,6 mld PLN przychodów i około 200 mln
PLN wyniku EBITDA. Spółka chce kontynuować politykę dywidendową w wysokości 0,5 PLN na akcję poinformowała Agora w strategii na lata 2018-2022.
Zgodnie z planami, w wyniku EBITDA 155-165 mln PLN będzie pochodziło z obecnych biznesów, a 45-50 mln
PLN z nowych. W strukturze przychodów 1,31-1,36 mld PLN stanowić mają obecne biznesy, a 290-320 mln
PLN przychodów pochodzić ma z nowych. W 2017 roku grupa wypracowała 1,17 mld PLN przychodów i 119
mln PLN zysku EBITDA.
W komunikacie podano również, że Agora planuje kontynuować przyjętą politykę dywidendową w wysokości
0,5 PLN na jedną akcję.
Agora zakłada, że do 2022 roku przychody sieci kin Helios wzrosną o 44% (9,5% średnio rocznie) do 507,3 mln
PLN. Zysk EBITDA Heliosa ma wzrosnąć w tym okresie o 36% do 81,7 mln PLN. Grupa zakłada zwiększenie
liczby ekranów kinowych sieci Helios o 58% do 380 ekranów w 2022 roku.
Kluczowe założenia strategiczne obejmują m.in. cyfryzację działalności grupy, z naciskiem na rozwój sprzedaży
dostępu do treści w modelu subskrypcyjnym oraz poszerzenie działalności wybranych dotychczasowych
biznesów o nowe usługi, jak i rozpoczęcie działalności w nowych obszarach, jakimi są m.in.: usługi B2B dla ecommerce, narzędzia MarTech, a także rozrywka i gastronomia.
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Przyjęta strategia grupy zakłada wzrost zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i akwizycje - łączne nakłady na
inwestycje do 2022 r. mają wynieść maksymalnie około 930 mln PLN.
Agora zakłada, że działalność gastronomiczna Foodio Concepts wygeneruje w 2022 roku 53,6 mln PLN
przychodów i 5,5 mln PLN EBITDA. Marka Papa Diego ma w tym czasie zbudować własną sieć lokali, a marka
Hotdogeria Van Dog wprowadzić na rynek dwie marki. Agora będzie również patrzeć na rynek gastronomiczny
pod kątem akwizycji nowych konceptów. (PAP)
GetBack

CBA zatrzymało byłego prezesa GetBack Konrada K. oraz Piotra B.
CBA zatrzymało w sobotę byłego prezesa spółki GetBack Konrada K. - poinformowała rzecznik prasowy
Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Zatrzymanie ma związek z koniecznością przedstawienia Konradowi K. m.in.
zarzutów usiłowania oszustwa na szkodę Polskiego Funduszu Rozwoju, wyrządzenia szkody w wielkich
rozmiarach w obrocie gospodarczym na szkodę spółki GetBack oraz przestępstw dotyczących manipulacji
instrumentami finansowymi i podawania nieprawdy do publicznej wiadomości o działaniach spółki.
Na polecenie prokuratury doszło też do zatrzymania Piotra B., przedstawiciela podmiotu gospodarczego, który
współpracował z byłym prezesem GetBacku Konradem K. - poinformowała Zabłocka-Konopka. (PAP)

Sektor mediowy

TVP, TVN i Polsat mają list intencyjny ws. emisji naziemnej telewizji cyfrowej
Telewizja Polska, TVN oraz Telewizja Polsat podpisały list intencyjny w sprawie wspólnych działań w obszarze
emisji sygnału naziemnej telewizji cyfrowej. Jak podano w komunikacie, intencją nadawców jest podjęcie
działań zmierzających do stworzenia konkurencyjnej oferty na polskim rynku, która doprowadzi do obniżenia
kosztów nadawania programów w ramach naziemnej telewizji cyfrowej.
Strony poinformowały, że otrzymały deklaracje o podjęciu współpracy i dołączeniu do inicjatywy od innych
nadawców, rozpowszechniających swoje programy w ramach naziemnej telewizji cyfrowej. (PAP)

Inpro

Inpro wprowadziło do sprzedaży 89 lokali w Pruszczu Gdańskim
Inpro wprowadziło do sprzedaży 89 mieszkań w ramach drugiego etapu osiedla Debiut w Pruszczu Gdańskim.
Budowa rozpoczęła się 1 czerwca, a planowany termin zakończenia inwestycji to 30 października 2019 roku.
(PAP)

Kino Polska

Kino Polska wypłaci 0,55 PLN dywidendy na akcję
Walne zgromadzenie Kino Polska uchwaliło wypłatę 0,55 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2017 rok wynika z uchwał podjętych podczas obrad WZ 15 czerwca. Łącznie na ten cel trafi 10,9 mln PLN. Pozostała
część zysku za 2017 rok, w kwocie 11 mln PLN, trafi na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy ustalono na 29
czerwca, a wypłata ma nastąpić 16 lipca 2018 roku. W 2017 roku spółka wypłaciła 1,13 PLN dywidendy na
akcję. (PAP)

Sopharma

Sopharma wypłaci 0,11 BGN dywidendy na akcję
Akcjonariusze bułgarskiej spółki Sopharma zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę z zysku osiągniętego w
2017 roku oraz z niepodzielonego zysku z poprzednich lat łącznie 43 mln BGN, co da 0,11 BGN dywidendy na
akcję. W 2017 roku akcjonariusze spółki zdecydowali o wypłacie 0,10 BGN dywidendy na akcję. (PAP)

Warimpex

Warimpex wypłaci 0,06 EUR dywidendy na akcję
Walne zgromadzenie Warimpeksu zdecydowało o wypłacie 0,06 EUR dywidendy na akcję z zysku za 2017 rok.
Dniem dywidendy jest 21 czerwca, a ma ona zostać wypłacona 22 czerwca 2018 r. (PAP)

Wojas

Wojas wypłaci 0,20 PLN dywidendy na akcję
Walne zgromadzenie spółki Wojas zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę z zysku netto za 2017 rok
kwoty 2,54 mln PLN, co daje 0,20 PLN dywidendy na akcję. Dniem dywidendy będzie 13 lipca, a jej wypłata
nastąpi 31 lipca. Przed rokiem Wojas wypłacił 0,05 PLN dywidendy na akcję. (PAP)
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Kalendarz:

18 czerwca
18 czerwca
19 czerwca
19 czerwca
19 czerwca
19 czerwca
19 czerwca
20 czerwca
20 czerwca
20 czerwca
21 czerwca
21 czerwca
21 czerwca
21 czerwca
21 czerwca
22 czerwca
22 czerwca
22 czerwca
22 czerwca
22 czerwca
22 czerwca
22 czerwca
22 czerwca
22 czerwca

Spółka

Wydarzenie

PKO BP
MLP GROUP
Livechat
CCC
GPW
Mangata
PHN
Agora
Pekabex
Wawel
Forte
Intercars
Pekao
ZPUE
Atal
Alior
CEZ
Ciech
Polnord
Rawlplug
ZE PAK
Atal
Dom Development
Kęty

ZWZ
ZWZ
Raport kwartalny
ZWZ
ZWZ
ZWZ
ZWZ
ZWZ
ZWZ
ZWZ
ZWZ
ZWZ
ZWZ
ZWZ
Ostatni dzień z prawem do dywidendy
ZWZ
ZWZ
ZWZ
ZWZ
ZWZ
ZWZ
Ex-div
Ostatni dzień z prawem do dywidendy
Ostatni dzień z prawem do dywidendy
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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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