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Wczorajsza sesja okazała się bardzo dobra dla inwestorów—zyskały wszystkie główne indeksy,
a najmocniej wzrósł WIG20 o 2,13%. Silny wzrost to między innymi efekt zdecydowanie
lepszego zachowania rynków zagranicznych, w szczególności europejskich. Niemiecki DAX
zyskał 2% po tym jak Prezes Europejskiego Banku Centralnego zapowiedział, że jeśli będzie tego
wymagała sytuacja to możliwa jest obniżka stóp procentowych lub kolejne programy skupu
aktywów.
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Z krajowych spółek gwiazdą sesji był Orange, który zyskał prawie 12%. Stało się to po tym jak
spółka poinformowała o wprowadzeniu podwyżek na swoje usługi konwergentne
(TV+internet+telefon) po wcześniejszych podwyżkach usług mobilnych. Jest to pozytywna
informacja zarówno dla Orange jak i całej branży telekomunikacyjnej. W trakcie sesji rosły więc
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także kursy Play (+7,6%) oraz Cyfrowego Polsatu (+4,3%).
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Orzeł Biały - Termin zawarcia umowy nabycia przez ZAP Sznajder Batterien akcji Orzeł Biały ropa Brent (USD/bbl) 62.14
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R22 - Spółka z grupy R22 zaprasza do składania ofert sprzedaży akcji R22 po 25 PLN
Unimot - Unimot planuje zainwestować do 9,5 mln PLN w spółkę Green Electricity
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WIG30:
Asseco Poland

Asseco Poland ma umowę z ARiMR na utrzymanie i rozwój systemu SIA za 177 mln PLN
Asseco Poland zawarło umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na utrzymanie i rozwój
Systemu Informatycznego Agencji, który odpowiada m.in. za wypłaty dopłat dla rolników. Wartość kontraktu,
który będzie realizowany przez 47 miesięcy, wynosi ponad 177 mln PLN brutto.
W ramach umowy spółka ma utrzymywać i rozwijać m.in. elementy SIA wspomagające obsługę statutowych
zadań ARiMR w obszarze płatności bezpośrednich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Identyfikacji i
Rejestracji Zwierząt oraz składania przez Internet wniosków o płatności obszarowe.
Pod koniec maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podała, że oferta Asseco Poland o wartości
155,95 mln PLN brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na czteroletnie utrzymanie i rozwój
systemów informatycznych. (PAP)

CCC

CCC wypłaci 19,8 mln PLN dywidendy, czyli 0,48 PLN na akcję
Akcjonariusze CCC zdecydowali, że spółka wypłaci 19,8 mln PLN w formie dywidendy z części kapitału
zapasowego, czyli 0,48 PLN na akcję. Kwota ta stanowi 33% skonsolidowanego zysku netto, przypisanego
akcjonariuszom jednostki dominującej.
Dniem dywidendy jest 18 września, a terminem jej wypłaty 1 października 2019 r.
Polityka dywidendowa CCC zakłada przeznaczenie na wypłatę dla akcjonariuszy 33-66% skonsolidowanego
zysku netto spółki.
Za 2017 rok spółka wypłaciła w formie dywidendy 94,7 mln PLN, czyli 2,3 PLN na akcję. (PAP)

CD Projekt

CD Projekt zapowiada drugi dodatek do gry Gwint na 28 czerwca
CD Projekt Red zapowiada wydanie drugiego dodatku do gry Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana. Premiera
dodatku Novigrad odbędzie się 28 czerwca na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One.
CD Projekt Red poinformował, że rozszerzenie wprowadza do Gwinta nową frakcję, Syndykat. W jej skład
wchodzi ponad 90 kart, w tym 5 najpotężniejszych kryminalistów wolnego miasta, którzy pełnią rolę
dowódców frakcji. Wśród zasobów, którymi dysponuje Syndykat, znajduje się też 15 kart międzyfrakcyjnych,
po 3 dla każdej z pozostałych frakcji. (PAP)

Enea

Enea wyemituje obligacje o wartości nominalnej 1 mld PLN
Enea, w oparciu o wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu, podjęła decyzję o emisji obligacji o
wartości nominalnej 1 mld PLN w ramach programu emisji do 5 mld PLN.
Spółka zaoferuje obligacje do nie więcej niż 149 indywidualnie określonych adresatów. Oprocentowanie będzie
zmienne, w oparciu o stopę procentową stanowiącą sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz
marży wynoszącej 1,2%.
Obligacje zostaną wyemitowane 26 czerwca 2019 roku, a dzień ich wykupu ustalono na 26 czerwca 2024 r.
Celem emisji jest refinansowanie zadłużenia spółki.
Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst w terminie
90 dni od daty emisji.
Do tej pory w ramach programu Enea wyemitowała obligacje o łącznej wartości 1,5 mld PLN. (PAP)

JSW

Pięciu kandydatów na stanowisko prezesa JSW
Pięciu kandydatów ubiega się o stanowisko prezesa JSW, a na pięć stanowisk w zarządzie firmy kandyduje w
sumie 13 osób - wynika z informacji rady nadzorczej.
Rozmowy z kandydatami, które zdecydują o obsadzie stanowiska prezesa spółki i jego czterech zastępców,
odbędą się za tydzień.
Postępowanie kwalifikacyjne za stanowiska w zarządzie JSW kolejnej kadencji rada nadzorcza spółki ogłosiła w
końcu maja. W ostatnim dniu przyjmowania zgłoszeń kandydatów, 11 czerwca, rada odwołała ze stanowiska
prezesa JSW Daniela Ozona, powierzając kierowanie zarządem spółki delegowanemu z rady nadzorczej
Robertowi Małłkowi. (PAP)
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PGNiG

Skarb Państwa rekomenduje, by PGNiG przeznaczyło 1 mld PLN z zysku za '18 na rozbudowę sieci
dystrybucyjnej gazu
Akcjonariusz PGNiG - Skarb Państwa rekomenduje, by spółka przeznaczyła 1 mld PLN z zysku za 2018 r. na
kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację krajowej sieci dystrybucyjnej gazu. Skarb
Państwa przychyla się do rekomendacji dotyczącej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy, która miałaby
wynieść 0,18 PLN na akcję.
Proponowana przez Skarb Państwa kwota, która miałaby zostać przeznaczona na zwiększenie kapitału
zapasowego spółki miałaby wynieść 1,25 mld PLN, wobec proponowanych wcześniej 2,25 mld PLN.
PGNiG planuje, że łącznie na dywidendę za 2018 rok trafi 1,04 mld PLN.
Pod koniec października 2018 r. zarząd PGNiG zdecydował o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 404,5
mln PLN na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 rok. Oznaczało to wypłatę zaliczki w wysokości
0,07 PLN na akcję. Zgodnie z propozycją na dywidendę trafić ma więc jeszcze 635,6 mln PLN, co daje 0,11 PLN
dywidendy na jedną akcję.
Proponowany dzień dywidendy to 26 lipca, a jej wypłaty to 7 sierpnia 2019 r. (PAP)

PKN Orlen

PKN Orlen chce sprowadzać więcej ropy z Afryki, w tym z Angoli
W niedalekiej przyszłości PKN Orlen chciałby sprowadzać więcej ropy z krajów afrykańskich, w tym z Angoli.
Prezes Daniel Obajtek poinformował, że w poniedziałek przypłynęła dostawa ok. 100 tys. ton ropy z Angoli,
kolejna przypłynie w sierpniu.
Prezes zaznaczył, że rozszerzenie współpracy handlowej z krajami afrykańskimi wpisuje się w politykę
dywersyfikacji dostaw tego surowca. Obecnie ok. 50% ropy przerabianej w płockiej rafinerii pochodzi z
kierunków innych niż wschodni. (PAP)
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Pozostałe informacje:
Sektor bankowy

Nie ma zagrożenia dla sektora bankowego w Polsce, jeśli któryś z mniejszych banków upadnie - S&P
Główny analityk agencji S&P Global Ratings, Michał Selbka ocenia, że nie ma zagrożenia dla sektora
bankowego w Polsce, nawet w przypadku upadku któregoś z mniejszych banków. Dodał, że największe banki
działające na polskim rynku są wystarczająco silne.
W poniedziałek S&P Global Ratings zaktualizował Ocenę Ryzyka Krajowego Sektora Bankowego dla Polski Banking Industry Country Risk Assessment (BICRA). Ocena wyjściowa ratingu dla każdego banku, który działa
tylko w Polsce, poprawiła się do "bbb" z "bbb-".
Selbka poinformował, że wzrost PKB per capita w Polsce ponad 15 tys. USD powoduje zwiększenie zdolności
kredytowej prywatnego sektora pozafinansowego w Polsce, w połączeniu z dość niskim zadłużeniem tego
sektora wobec PKB.
S&P Global Ratings spodziewa się, że polska gospodarka będzie rosnąć o około 3-4% przez najbliższe dwa lata,
zwiększając PKB per capita powyżej 16 tys. USD do końca 2021 roku.
W ocenie analityka, ROE polskich banków w 2019 pozostanie na poziomie 8%. (PAP)

Sektor energetyczny

Rząd przyjął projekt ws. rekompensat dla branż energochłonnych
Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Rada Ministrów przyjęła projekt rekompensat dla branż
energochłonnych. Przyjęcie projektu pozwala na otwarcie oficjalnej procedury notyfikującej go w Komisji
Europejskiej.
Pierwsze wypłaty rekompensat - za rok 2019 - nastąpią w roku 2020. Przeznaczone na nie będzie ok. 0,89 mld
PLN rocznie. Jak powiedziała Emilewicz, zakłady energochłonne, dla których przeznaczone są rekompensaty,
tworzą 8% miejsc pracy w Polsce, odpowiadają za ok. 11% PKB.
Aby uzyskać rekompensatę, trzeba będzie złożyć wniosek do końca marca. Decyzję o przyznaniu rekompensaty
podejmie prezes URE do końca września. Od tej decyzji będzie można się odwołać do Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. Dodatkowo, beneficjenci systemu będą musieli spełnić wymóg wdrożenia w
swoich zakładach certyfikowanego systemu zarządzania energią lub bardziej kompleksowego rozwiązania.
(PAP)

Sektor energetyczny

KE zaleca, by Polska zwiększyła cel udziału OZE do co najmniej 25% w 2030 r.
Komisja Europejska, oceniając projekt krajowego planu w zakresie energii i klimatu, zaleciła, by Polska m.in.
zwiększyła cel udziału energii z OZE do co najmniej 25% w perspektywie 2030 roku - wynika z komunikatu KE.
W projekcie polskiego KPEiK przyjęto, że udział OZE w finalnym zużyciu energii brutto wyniesie w 2030 roku
21%.
KE zaleca też zagwarantowanie pełnej realizacji celu w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2020 r. (15%
udziału OZE - przyp. PAP Biznes) i "zachowanie go jako poziomu bazowego od 2021 r., oraz wyjaśnienie, w jaki
sposób ten bazowy udział zostanie zrealizowany i utrzymany".
Wśród zaleceń jest również przedstawienie wykazu wszystkich dotacji w dziedzinie energii, w tym w
szczególności w zakresie paliw kopalnych, oraz podjętych działań, jak również planów stopniowego
wycofywania tych dotacji. KE oczekuje też większych działań w zakresie efektywności energetycznej.
Państwa członkowskie mają obecnie sześć miesięcy na wprowadzenie poprawek w krajowych planach.
Termin składania ostatecznych planów w zakresie energii i klimatu na lata 2021–2030 wyznaczono na 31
grudnia 2019 r. (PAP)

Sektor finansowy

Rząd przyjął projekt ustawy antylichwiarskiej
Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy antylichwiarskiej. Jak poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew
Ziobro, przepisy są tak skonstruowane, by nie można było ich obejść. Oprocentowanie pożyczek nie będzie
mogło przekraczać rocznie 10% odsetek i 45% kosztów dodatkowych.
Minister podkreślił, że limit dodatkowych opłat w przypadku "chwilówek" zostanie radykalnie ograniczony do
45% kwoty pożyczki w skali roku. Przy pożyczce na okres miesiąca limit ten wyniesie 22%.
Maksymalny limit dodatkowych opłat w przypadku zakupów ratalnych zostanie ustalony na 45% kwoty
pożyczki w skali roku. W przypadku rozłożenia rat na 6 miesięcy, to dodatkowe koszty nie będą mogły
przekroczyć 32,5%.
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Jak poinformował minister sprawiedliwości, nowe regulacje przewidują karę pozbawienia wolności od 3
miesięcy do 5 lat dla każdego, kto oferuje pożyczki lichwiarskie. (PAP)
Sektor paliwowy

Minister Energii zezwolił na uwolnienie 1,1 mln ton ropy z zapasów obowiązkowych
Minister Energii podało w odpowiedzi na interpelację poselską, że zezwoliło na uwolnienie 1,1 mln ton ropy z
zapasów obowiązkowych po ujawnieniu zanieczyszczenia ropy w ropociągu Przyjaźń. (PAP)

ABC Data

WSA oddalił skargę spółki zależnej ABC Data ws. zaległości podatkowych
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę złożoną przez spółkę zależną ABC Data, iSource,
od decyzji dyrektora Izby Administracji Skarbowej utrzymującej w mocy decyzję organu pierwszej instancji w
sprawie zobowiązań podatkowych spółki.
Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku WSA, iSource podejmie decyzję w kwestii złożenia skargi
kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W listopadzie 2018 roku dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej
instancji o określeniu zobowiązania iSource z tytułu podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2013 r.
do czerwca 2013 r. w łącznej wysokości 11,6 mln PLN. (PAP)

Bogdanka

Bogdanka wypłaci 0,75 PLN dywidendy na akcję za 2018 rok
Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydowali, że z zysku za 2018 rok spółka wypłaci łącznie 25,5
mln PLN dywidendy, czyli 0,75 PLN na akcję. Pozostała kwota, czyli 26,1 mln PLN, trafi na kapitał rezerwowy
spółki.
Decyzja akcjonariuszy jest zgodna z rekomendacją zarządu Bogdanki. Dzień dywidendy został ustalony na 9
lipca, a termin jej wypłaty na 23 lipca 2019 r.
W 2018 roku Bogdanka nie wypłaciła dywidendy. Rok wcześniej, w 2017 roku, na dywidendę trafiły 34 mln
PLN, czyli 1 PLN na akcję. (PAP)

Ciech

CET Govora wypowiedziała umowy na dostawy pary technologicznej dla Ciech Soda Romania
CET Govora wypowiedziała umowy na dostawy pary technologicznej dla Ciech Soda Romania (CSR). Okres
wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące, a CET Govora był dla rumuńskiej spółki z grupy kapitałowej Ciechu
głównym dostawcą pary.
Przyczyną wypowiedzenia umowy jest brak możliwości dostarczania przez CET pary na warunkach określonych
w umowie, co w ocenie Ciech Soda Romania ma związek z wypadkiem, który miał miejsce w kopalni węgla CET.
Jednocześnie w przesłanym piśmie CET podkreślił wolę kontynuowania współpracy z CSR, zapraszając CSR do
niezwłocznego rozpoczęcia rozmów w sprawie określenia nowych warunków dostaw pary technologicznej,
które będą obowiązywać po upływie okresu wypowiedzenia umowy. (PAP)

Drop

Drop utworzy rezerwę na zobowiązania podatkowe za lata 2009-2010
Drop utworzy rezerwę na zobowiązania podatkowe za lata 2009-2010 w wysokości 27,5 mln PLN plus odsetki.
W poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę spółki na wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z 14 maja 2018 roku w sprawie zobowiązań podatkowych spółki za miesiące
od lutego 2009 r. do maja 2010 r. oraz od lipca do listopada 2010 r. w podatku od towarów i usług w
wysokości 27,5 mln PLN plus odsetki. (PAP)

Getin Noble Bank

KNF chce, by ciągu 2-4 tygodni było wiadomo, czy jest inwestor poważnie zainteresowany GNB
KNF chce, by w ciągu 2-4 tygodni było wiadomo, czy jest inwestor poważnie zainteresowany Getin Noble
Bankiem. Komisja dopuszcza pozyskanie przez bank inwestora typu private equity, ale horyzont inwestycyjny
nie powinien być krótszy niż 7 lat i prawdopodobnie nie będzie naciskać w sprawie ciągłego utrzymywania
Getin Noble Bank na giełdzie.
Przewodniczący KNF stwierdził, że kluczowe jest, żeby nawet pod koniec tego okresu - jeśli nastąpi potrzeba
kolejnego dokapitalizowania banku – inwestor był na to gotowy.
Jastrzębski dodał, że z punktu widzenia KNF najistotniejsze będzie pokazanie przez inwestora racjonalnej,
możliwie jak najszybszej i wiarygodnej ścieżki dojścia przez Getin Noble Bank do wymaganych wymogów
kapitałowych. Dodał, że nadrzędnym priorytetem jest stabilność sektora finansowego.
Jastrzębski powiedział, że w rozmowach z inwestorem komisja będzie chciała omówić ewentualne rozwiązanie
dla posiadaczy długu podporządkowanego Getin Noble Banku, ale ważne jest, aby takie rozwiązanie nie
generowało ryzyka „moral hazard” z punktu widzenia posiadaczy takich obligacji.
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KNF czeka na wykrystalizowanie się sytuacji z potencjalnym inwestorem dla Idea Banku i zakłada, że bank ma
plan B przewidujący zmniejszenie sumy bilansowej. (PAP)
Idea Bank

KNF zakłada, że Idea Bank ma plan B przewidujący zmniejszenie sumy bilansowej - Jastrzębski
Komisja Nadzoru Finansowego czeka na ostateczne wykrystalizowanie się sytuacji z potencjalnym inwestorem
dla Idea Banku. Zakłada, że bank ma plan B przewidujący zmniejszenie sumy bilansowej - poinformował Jacek
Jastrzębski, przewodniczący KNF. (PAP)

K2

K2 Internet wypłaci 0,50 PLN dywidendy na akcję
K2 Internet wypłaci z zysku netto za 2018 rok 0,50 PLN dywidendy na akcję. Łącznie na ten cel trafi 1,24 mln
PLN. Pozostała część zysku za 2018 rok w wysokości 6,3 mln PLN zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy.
Dzień dywidendy ustalono na 12 lipca, a jej wypłaty na 26 lipca. (PAP)

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze planuje scalenie akcji w stosunku 2:1
Mostostal Zabrze planuje podwyższyć wartość nominalną akcji spółki z dotychczasowej kwoty 1 PLN do 2
PLN. Scalenie ma być dokonane przy zmniejszeniu liczby akcji spółki bez jednoczesnej zmiany wysokości
kapitału zakładowego.
Jak podał Mostostal, proces scalenia akcji ma pozwolić spółce opuścić listę alertów i wrócić do notowań
ciągłych.
Ostateczną decyzję dotycząca scalenia akcji podejmie walne zgromadzenie spółki. (PAP)

North Coast

North Coast chce wypłacić 0,20 PLN dywidendy na akcję
Rada nadzorcza North Coast pozytywnie oceniła rekomendację zarządu dotyczącą przeznaczenia na
dywidendę 640 tys. PLN, pochodzących z kapitału zapasowego z zysków z lat ubiegłych, co daje 0,20 PLN
dywidendy na akcję.
Proponowanym dniem dywidendy jest 25 września, a jej wypłaty 29 listopada 2019 r.
W 2018 r. North Coast również wypłaciło 0,20 PLN dywidendy na akcję. (PAP)

Oponeo.pl

Oponeo.pl wypłaci 0,40 PLN dywidendy na akcję
Akcjonariusze Oponeo.pl zdecydowali o wypłacie 0,40 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok. Łącznie na
ten cel trafi 5,57 mln PLN.
Pozostała część zysku w wysokości 11,26 mln PLN zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.
Dzień prawa do dywidendy ustalono na 3 lipca, a jej wypłaty na 20 lipca 2019 roku.
Z zysku za 2017 rok spółka wypłaciła akcjonariuszom 0,35 PLN dywidendy na akcję, a rok wcześniej 0,2 PLN
na akcję. (PAP)

Orzeł Biały

Termin zawarcia umowy nabycia przez ZAP Sznajder Batterien akcji Orzeł Biały przedłużony do 31 XII
PineBridge New Europe Partners i ZAP Sznajder Batterien zawarły aneks do przedwstępnej warunkowej umowy
sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Orzeł Biały, przedłużający do 31 grudnia termin
zawarcia umowy przyrzeczonej.
Pod koniec maja UOKiK informował, że skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez
ZAP Sznajder Batterien kontroli nad NEF Battery Holdings. Urząd uznał, że w tej sprawie istnieje ryzyko
ograniczenia konkurencji.
Przed zawarciem umowy fundusz posiadał pośrednio przez NEF Battery Holdings 60,55% akcji spółki,
natomiast ZAP Sznajder Batterien miał bezpośrednio 12,34% akcji.
W ubiegłym tygodniu, Elemental Holding złożył do UOKiK wniosek w sprawie koncentracji polegającej na
przejęciu kontroli nad NEF Battery Holding oraz za jej pośrednictwem kontroli nad spółką Orzeł Biały. (PAP)

PA Nova

RN PA Nova powołała Tomasza Janika na prezesa zarządu
Rada nadzorcza PA Nova powołała na stanowisko prezesa zarządu Tomasza Janika, pełniącego dotychczas
obowiązki wiceprezesa.
We wrześniu 2018 r. ze stanowiska prezesa zrezygnował Piotr Korek. (PAP)

PGS Software

PGS Software kupił 171.231 akcji własnych za łącznie 1,63 mln PLN
PGS Software kupił 171.231 akcji własnych po 9,5 PLN za papier, czyli za łącznie 1,63 mln PLN. Nabycie akcji
nastąpiło w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji ogłoszonego przez spółkę na początku
czerwca. Nabyte akcje odpowiadają za ok. 0,60% kapitału zakładowego spółki. (PAP)
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R22

Spółka z grupy R22 zaprasza do składania ofert sprzedaży akcji R22 po 25 PLN
H88, spółka z grupy notowanej na giełdzie R22, ogłosiła zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji R22 po
cenie 25 PLN za akcję. H88 zamierza nabyć nie więcej niż 80 tys. akcji, stanowiących 0,56% kapitału
zakładowego i udziału w ogólnej liczbie głosów.
Przyjmowanie ofert ma rozpocząć się 21 czerwca, a zakończyć 28 czerwca 2019 r. Przewidywany dzień
rozliczenia nabycia akcji to 3 lipca 2019 r.
Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu ogłoszenia jest mBank.
Na dzień publikacji ogłoszenia R22 oraz H88 nie posiadają akcji spółki. (PAP)

Unimot

Unimot planuje zainwestować do 9,5 mln PLN w spółkę Green Electricity
Zarząd Unimot zdecydował o zainwestowaniu do 9,5 mln PLN w spółkę Green Electricity, operatora platformy
Blinkee. City. Spółka zamierza zawrzeć umowę inwestycyjną i objąć nowe udziały, stając się mniejszościowym
udziałowcem, a także udostępnić dodatkowe finansowanie.
Zawarcie umowy inwestycyjnej i objęcie udziałów w Green Electricity ma nastąpić 19 czerwca, a udzielenie
finansowania w okresie do 31 grudnia 2022 r.
Jak podano, poza Unimotem, w skład udziałowców mają wchodzić trzy osoby fizyczne - założyciele i
dotychczasowi właściciele spółki, z których żaden nie będzie posiadał więcej niż 33% udziałów oraz czwarta
osoba fizyczna, która obejmie również pakiet nowo wyemitowanych udziałów.
Spółka planuje wykorzystać sieć stacji paliw AVIA jako centrum obsługi elektromobilności w mniejszych
miastach poprzez przygotowanie pakietu franczyzowego pod marką Blinkee w Polsce oraz innych krajach
europejskich. (PAP)

Vistal Gdynia, ING BSK ING wzywa Vistal do zapłaty wymagalnych wierzytelności w wys. ok. 62,3 mln PLN
ING Bank Śląski wezwał Vistal Gdynia do zapłaty wymagalnych wierzytelności, wynikających z udzielonych
kredytów, w łącznej wysokości ok. 62,3 mln PLN.
W listopadzie 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ otworzył postępowanie sanacyjne Vistalu. Plan
restrukturyzacyjny Vistalu został zatwierdzony przez sędziego komisarza w czerwcu 2018 roku. (PAP)
ZM Henryk Kania

Obligatariusze ZM Henryk Kania żądają zwołania zgromadzenia
Obligatariusze Zakładów Mięsnych Henryk Kania zażądali zwołania zgromadzenia obligatariuszy. Spółka
zapowiedziała, że zwoła zgromadzenie obligatariuszy serii H w najbliższym czasie.
Z żądaniem wystąpiły do spółki: Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Aktywów Niepublicznych, Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Noble Fund
Oszczędnościowy, Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz UniFundusze Fundusz
Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniKorona Dochodowy.
W ubiegłym tygodniu, ZM Henryk Kania odwołały zgromadzenie obligatariuszy zwołane na 12 czerwca z
powodu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego. (PAP)
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Kalendarz:

19 czerwca
19 czerwca
21 czerwca
25 czerwca
28 czerwca

Spółka

Wydarzenie

Archicom
Trakcja
Polnord
Livechat
Stelmet

WZA
WZA
WZA
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
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