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Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Inwestowanie w spółki dywidendowe” organizowane
przez GPW w dniu 7 maja 2019 roku w Warszawie. Szkolenie poprowadzi Emil Łobodziński,
odpowiedzialny w DM PKO BP za doradztwo inwestycyjne i portfele modelowe. Więcej
informacji znajduje się tutaj.
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W piątek poznaliśmy odczyt wstępny wzrostu PKB w USA w pierwszym kwartale 2019, który
wyniósł +3,2% kw/kw. To wyraźnie powyżej oczekiwań ekonomistów i świadczy o dużej sile
amerykańskiej gospodarki. Tym bardziej, że wzrost ten został osiągnięty pomimo niesprzyjającej
pogody oraz ograniczenia funkcjonowania administracji rządowej. Powyższa sytuacja wpłynęła
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WIG 30:
Asseco Poland

Asseco Poland wypłaci 3,07 PLN dywidendy na akcję
Walne zgromadzenie Asseco Poland zdecydowało w piątek o wypłacie dywidendy w wysokości 3,07 PLN na
akcję. Na dywidendę zostanie przeznaczony cały zysk za 2018 rok w kwocie 166,5 mln PLN oraz część środków
zgromadzonych na kapitale zapasowym w kwocie 88,3 mln PLN.
Dzień dywidendy ustalono na 20 maja, a jej wypłata ma nastąpić 5 czerwca 2019 roku. (PAP)

CCC

Grupa CCC szacuje, że miała w I kw. 155,5 mln PLN straty netto, więcej niż zakładał konsensus
Szacunkowe wyniki CCC w I kw. 2019 roku vs. konsensus PAP
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Grupa CCC szacuje, że miała w pierwszym kwartale 2019 roku 155,5 mln PLN straty netto przypisanej
akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 145,7 mln PLN straty przed rokiem. W komunikacie CCC podało,
że wpływ na wyniki pierwszego kwartału miały koszty funkcjonowania spółek przejętych (KVAG, Shoe Express,
DeeZee, Gino Rossi), które sięgnęły 126 mln PLN.
Wskaźnik dług netto/EBITDA (nie zawiera ona MSSF 16) wyniósł 2,9x wobec 1,8x przed rokiem. Zadłużenie
netto spadło w ciągu roku do 3,21 mld PLN z 3,25 mld PLN rok wcześniej.
Na koniec pierwszego kwartału środki pieniężne i ich ekwiwalenty sięgnęły 210,5 mln PLN.
Łączna powierzchnia handlowa grupy CCC na koniec marca 2019 roku wyniosła 674 tys. m2 (w tym 81 tys.
m2 KVAG, 8 tys. m2 Gino Rossi), a liczba sklepów 1196 (w tym 190 KVAG i 72 Gino Rossi).
Koszty prowadzenia sklepów na metr kwadratowy, bez uwzględnienia KVAG, Shoe Express, Gino Rossi i
DeeZee oraz działalności zaniechanej, wyniosły w pierwszym kwartale 180 mln PLN wobec 184 mln PLN przed
rokiem.
Wartość zapasów w grupie CCC wyniosła na koniec marca 2,07 mld PLN.
Kanał e-commerce w pierwszym kwartale (według standardu MSSF 16) zwiększył sprzedaż o 71 % rdr, do 289
mln PLN, zysk brutto ze sprzedaży poprawił o 84 %, do 116 mln PLN, zysk z działalności operacyjnej wzrósł o
61 %, do 29 mln PLN, a EBITDA zwiększyła się do 30 mln PLN z 19 mln PLN przed rokiem. (PAP)
Kruk

Kruk chce zainwestować w '19 nieco mniej niż 1,4 mld PLN
Kruk spodziewa się, że w 2019 roku zainwestuje w portfele wierzytelności nieco mniej niż w 2018 roku, kiedy
inwestycje sięgnęły 1,4 mld PLN - poinformował członek zarządu Kruka Michał Zasępa. Spółka chce ostrożniej
podchodzić do inwestycji we Włoszech i w Hiszpanii.
Zdaniem Zasępy, w tym roku są dobre perspektywy dla polskiego rynku wierzytelności, gdyż powinna rosnąć
podaż portfeli ze strony banków, a rynek stał się mniej konkurencyjny.
Nie sprawdziły się też obawy spółki przed wejściem w życie niekorzystnej z punktu widzenia Kruka ustawy w
Rumunii. Została ona uznana za niekonstytucyjną przez Trybunał Konstytucyjny i nie ma wpływu na obecną
działalność spółki w Rumunii. (PAP)

Kruk

Kruk zakłada konieczność dokapitalizowania Wongi w 2019 roku
Kruk spodziewa się wkrótce sfinalizowania transakcji przejęcia polskiej części brytyjskiej spółki Wonga.
Zakłada, że w ciągu kilku lat Wonga zrealizuje cele biznesowe i będzie mogła rozwijać się również poza Polską,
ale na razie będzie konieczność jej dokapitalizowania.
Niedawno Kruk otrzymał zgodę UOKiK na przejęcie 100% akcji wonga. pl, czyli polskiej części
międzynarodowego biznesu Wonga. Kruk nie ujawnia wartości transakcji, ale członek zarządu Michał Zasępa
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poinformował, że jest to kwota wyższa niż 100 mln PLN. Zgodnie z założeniami, Wonga w grupie Kruk
pozostanie niezależną operacyjnie organizacją. (PAP)
PKN Orlen

Wstrzymano dostawy ropy rurociągiem "Przyjaźń" do rafinerii w Litwinowie
Czeski operator poinformował Unipetrol o wstrzymaniu dostaw ropy naftowej systemem rurociągów "Przyjaźń"
do rafinerii w Litwinowie, należącej do Grupy Orlen. Przyczyną zatrzymania dostaw jest znaczące pogorszenie
się jakości ropy dostarczanej przez rurociąg "Przyjaźń".
Orlen poinformował, że zaistniała sytuacja nie wpływa na poziom przerobu ropy naftowej w rafineriach
Unipetrolu. (PAP)

Pozostałe informacje:
Przemysł

Obroty w przemyśle w XII '18 wzrosły w Polsce rdr o 5,2%
Obroty w przemyśle w Polsce w grudniu 2018 roku wzrosły rdr o 5,2 % wobec wzrostu o 2,8 % rok wcześniej, a
obroty na eksport i wywóz wzrosły o 2,9% wobec wzrostu o 3,2% rok wcześniej. Udział eksportu w obrocie
ogółem w Polsce wyniósł 37,4% wobec 38,2% rok wcześniej. (PAP)

Sektor energetyczny

Wypracowano rozwiązanie ws. zanieczyszczonej ropy, jest ono analizowane
Na spotkaniu operatorów rurociągu "Przyjaźń" w Mińsku na Białorusi wypracowano rozwiązanie, które jest
analizowane pod kątem technologicznym. Po uzgodnieniu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami nastąpi
jego wdrożenie i wznowienie pracy magistrali. (PAP)

Sektor energetyczny

Czysta ropa trafi na granicę Rosji i Białorusi pod koniec kwietnia
Czysta ropa trafi na granicę Rosji i Białorusi pod koniec kwietnia, do Polski czysty surowiec trafi mniej więcej
dwa tygodnie po dotarciu do granicy z Białorusią.
Ukrtransnafta, operator ukraińskiego odcinka Przyjaźni, podała z kolei w komunikacie, że Rosja zadeklarowała
wznowienie dostaw ropy właściwiej jakości na południowym odcinku rurociągu 3 maja. (PAP)

AmRest

AmRest miał w I kw. 444,9 mln euro przychodów, więcej rdr o 28,1%
Przychody grupy AmRest wyniosły w pierwszym kwartale 2019 roku 444,9 mln euro i były o 28,1% wyższe rdr.
Sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła w tym okresie o 30,1%
Spółka podała, że na dynamikę sprzedaży pozytywnie wpłynęła konsolidacja wyników niedawno przejętych 15
restauracji KFC we Francji, sieci Pizza Hut w Rosji, Armenii i Azerbejdżanie, Bacoa w Hiszpanii oraz Sushi Shop.
Z wyłączeniem sprzedaży wymienionych biznesów przychody grupy w pierwszym kwartale 2019 roku wzrosły
o 12,6% (PAP)

Atal

Atal wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 100 mln PLN
Atal wyemitował dwuletnie, niezabezpieczone obligacje serii AP o łącznej wartości nominalnej 100 mln PLN.
Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na zakup gruntów oraz finansowanie wybranych przedsięwzięć
deweloperskich.
Marża odsetkowa wyniosła 1,9 pkt. Proc. ponad WIBOR 6M. Termin wykupu obligacji nowej emisji to 26
kwietnia 2021 roku. Jak podano, obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst. (PAP)

Atal

Atal rozpoczął sprzedaż 105 mieszkań w Łodzi
Atal rozpoczął sprzedaż 105 mieszkań w ramach czwartego etapu inwestycji Chojny Park w Łodzi. Planowany
termin oddania do użytkowania mieszkań to pierwszy kwartał 2021 roku. (PAP)

Bogdanka

Bogdanka czeka na decyzje ws. złoża K6-K7; nie zaangażuje się kapitałowo w projekt Jan Karski
Bogdanka czeka na decyzję Ministerstwa Środowiska w sprawie wniosku o koncesję na złoże K6-K7 i na
rozstrzygnięcia dotyczące sporu pomiędzy resortem a Prairie Mining. Spółka przypomniała, że 9 kwietnia Sąd
Apelacyjny w Warszawie zniósł zabezpieczenie roszczenia Prairie Mining w postaci zakazu wydawania przez
Ministra Środowiska, jednak w dalszym ciągu muszą czekać na decyzję sądu okręgowego w sporze pomiędzy
Prairie Mining a Ministerstwem Środowiska o niepodpisanie umowy na użytkowanie górnicze.
Prezes Bogdanki poinformował, że spółka nie ma w planach zaangażowania finansowego w projekt Jan Karski.
Priorytetem dla spółki jest złoże Ostrów, którego eksploatacja ma ruszyć pod koniec przyszłego roku. (PAP)

Boryszew

Boryszew w ramach opcji strategicznych nie rozważa obecnie sprzedaży segmentu motoryzacyjnego
Boryszew w ramach przeglądu opcji strategicznych nie rozważa obecnie sprzedaży segmentu motoryzacyjnego,
spółka natomiast prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia podmiotu z segmentu metale.
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Prezes spółki Piotr Lisiecki stwierdził, że grupa widzi szanse rozwoju w segmencie aut elektrycznych.
Podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że zakończenie przeglądu planowane jest do końca pierwszego półrocza
2019. Pierwsze produkty do samochodów elektrycznych mają pojawić się w ofercie grupy pod koniec 2019
roku.
Przychody grupy Boryszew w segmencie motoryzacji zmniejszyły się w 2018 roku o 8 % do 1,9 mld PLN.
EBITDA spadła o 61% do 73 mln PLN. W ocenie prezesa, negatywny wpływ na ubiegłoroczną EBITDA
segmentu automotiv miało wprowadzenie nowych norm środowiskowych, które spowodowało zmniejszenie
EBITDA o 30,6 mln PLN oraz o 32 mln PLN w związku ze stabilizacją procesu produkcji w zakładzie w Meksyku.
(PAP)
Boryszew

Boryszew planuje w latach 2019-2022 zainwestować 430 mln PLN w zakładzie w Koninie
Boryszew planuje w latach 2019-2022 zainwestować 430 mln PLN w zakładzie w Koninie. Projekt zakłada
rozbudowę wydziałów odlewni oraz walcowni, co zwiększy możliwości produkcyjne w obszarze wlewków i
wyrobów walcowanych. (PAP)

Dom Development

Dom Development rozpoczął sprzedaż 225 lokali w Warszawie
Dom Development rozpoczął sprzedaż 205 apartamentów oraz 20 lokali usługowych w ramach III etapu
osiedla Marina Mokotów w Warszawie. Przekazanie kluczy klientom planowane jest na czwarty kwartał 2020
roku. (PAP)

Eko Export

Odpis obniży wyniki Eko Exportu o 17,6 mln PLN
Eko Export zdecydował o utworzeniu odpisu wartości udziałów szwajcarskiej spółki Omega Minerals Trading
and Investments. Odpis obniży wyniki operacyjne Eko Exportu za 2018 roku o 17,6 mln PLN.
Eko Export ocenił w komunikacie, że osiągnął korzyści z umowy ze spółką Omega w latach 2012 - 2017, które
oszacowano ma 36,3 mln PLN na poziomie zysku brutto na sprzedaży.
Spółka opublikuje raport roczny 30 kwietnia. (PAP)

Exxon Mobil

Zysk na akcję Exxon Mobil w I kw. wyniósł 55 centów, poniżej oczekiwań
Zysk na akcję Exxon Mobil w I kw. wyniósł 55 centów wobec oczekiwań na poziomie 72 centy. CAPEX spółki w
I kw. wyniósł 6,89 mld USD. (PAP)

Fasing

Fasing chce wypłacić 0,8 PLN dywidendy na akcję za '18
Zarząd Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Fasing zaproponował wypłatę z zysku za 2018 r. prawie 2,5 mln
PLN, czyli 0,8 PLN dywidendy na akcję. Pozostałe 14,8 mln PLN zeszłorocznego zysku netto Fasing chce
przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Proponowanym dniem dywidendy jest 10 września, a terminem jej wypłaty 20 września 2019 r. (PAP)

Forbuild

Rada nadzorcza Forbuild rekomenduje 0,2 PLN dywidendy na akcję
Rada nadzorcza Forbuild rekomenduje 0,2 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok. Na dywidendę trafić
ma łącznie 2,68 mln PLN z 4,82 mln PLN ubiegłorocznego zysku.
Zarząd spółki rekomendował 0,15 PLN dywidendy na akcję. Jako dzień dywidendy zarząd proponował 14
czerwca, natomiast jako dzień wypłaty dywidendy 8 lipca. (PAP)

Getin Noble Bank

Wskaźnik kredytów do depozytów Getinu za I kw. będzie poniżej 100%
Getin Noble Bank, którego wskaźnik kredytów do depozytów (KtD) na koniec 2018 roku wzrósł do 108,8%
wskutek odpływu depozytów w listopadzie 2018 roku, zakłada powrót tego wskaźnika do poziomu poniżej
100% w I kwartale 2019 roku.
Bank podał, że przyrost depozytów detalicznych w I kwartale 2019 roku wyniósł blisko 9 mld PLN, a oferowane
w tym okresie stawki były stopniowo obniżane. Bank poinformował w piątek, że wskaźnik LCR (poziom
pokrycia wypływów netto) na koniec marca wynosił 153 %, podczas gdy w grudniu 2018 roku był na poziomie
52%, czyli poniżej minimalnego poziomu regulacyjnego. Saldo depozytów banku na koniec 2018 roku wynosiło
37,07 mld PLN, czyli spadło 23,7% (PAP)

Getin Noble Bank

Koszt nowych depozytów detalicznych Getinu w III spadł do 2,5%
Koszt nowych i odnowionych detalicznych depozytów terminowych Getin Noble Banku w marcu 2019 roku
spadł do 2,5% z 3,4 % pod koniec 2018 roku. (PAP)

Getin Noble Bank

Getin czeka na oferty od inwestorów ws. dokapitalizowania, luka kapitałowa ok. 1 mld PLN
Getin Noble Bank, którego luka kapitałowa na koniec 2018 roku wynosiła nieco ponad 1 mld PLN, prowadzi
intensywne działania mające na celu pozyskanie inwestora finansowego. Oferty takie mogą pojawić się w
maju-czerwcu.

4

Document downloaded by POKI_DM@PKOBP.PL

Dziennik
29 kwietnia 2019 r.

Przedstawiciele banku poinformowali, że na koniec 2018 roku luka kapitałowa banku wynosiła nieco ponad 1
mld PLN. Bank podał w piątek, że sprzedał w lutym 2019 roku ponad 16 tys. nowych rachunków osobistych, a
w całym I kwartale 2019 roku liczba kont oszczędnościowych wzrosła o 50 tys. W całym 2018 roku bank
sprzedał 129,8 tys. rachunków i 170 tys. nowych kont oszczędnościowych.
Getin Noble Bank informował w piątek, że prowadzi intensywne działania mające na celu pozyskanie inwestora
finansowego, który dokapitalizuje bank lub instytucję, która powstanie w wyniku ewentualnej fuzji z Idea
Bankiem i po opublikowaniu wyników za 2018 rok oczekuje rozpoczęcia negocjacji term-sheetu transakcji z
wybranymi funduszami private equity.
W grudniu 2018 roku banki informowały, że podjęły działania mające na celu pozyskanie inwestora
finansowego, który dokapitalizowałby połączony bank. Getin Noble Bank i Idea Bank podały w połowie
stycznia, że uzgodniły i podpisały plan połączenia. (PAP)
Globalworth Poland
Real Estate N.V.

Globalworth Holding B.V. wzywa do sprzedaży akcji Globalworth Poland Real Estate N.V. po 6,9 PLN
Globalworth Holding B.V. wzywa do sprzedaży 1.781.238 akcji Globalworth Poland Real Estate N.V.,
stanowiących ok. 0,4 % ogólnej liczby głosów, po 6,9 PLN za sztukę i planuje wycofać akcje spółki z obrotu na
GPW.
Wzywający zamierza osiągnąć (łącznie z 440.976.145 akcjami spółki, które już posiada) 442.757.383 akcje
spółki, stanowiące 100 % ogólnej liczby głosów oraz udziału w kapitale zakładowym spółki.
Zapisy mają rozpocząć się 21 maja, a zakończyć 19 czerwca. Planowana data transakcji nabycia akcji na GPW
to 25 czerwca, a rozliczenie transakcji nabycia akcji - 28 czerwca. (PAP)

Izostal

Izostal wypłaci 0,13 PLN dywidendy na akcję za '18
Walne zgromadzenie Izostalu zdecydowało, by spółka wypłaciła w formie dywidendy za 2018 rok łącznie 4,26
mln PLN, czyli 0,13 PLN na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 24 lipca, a jej wypłata ma nastąpić 9 sierpnia
2019 roku. (PAP)

Jeronimo Martins

Jeronimo Martins miało w I kw. 72 mln euro zysku netto j.d. wobec 85 mln euro rok wcześniej
Grupa Jeronimo Martins miała w pierwszym kwartale 2019 roku 72 mln euro zysku netto j.d. wobec 85 mln
euro rok wcześniej.
Przychody wzrosły w tym okresie o 1,1% do 4,247 mld euro. EBITDA spółki wyniosła 214 mln euro, co oznacza
spadek o 0,6% rdr. Przychody sieci Biedronka wzrosły w krajowej walucie o 2% rdr do 2,9 mld euro. Sprzedaż
LFL spadła o 1,1 % EBITDA Biedronki wyniosła 195 mln euro (spadek o 1,6 % rdr w euro, wzrost o 1,2% w
złotych). (PAP)

Jeronimo Martins

Jeronimo Martins pozytywnie ocenia nowy impuls fiskalny w Polsce
Grupa Jeronimo Martins, właściciel sieci Biedronka, pozytywnie ocenia rozszerzenie programu "Rodzina 500+",
choć nie spodziewa się, by efekt tego impulsu był podobny, jak po uruchomieniu programu w 2016 roku. (PAP)

Jeronimo Martins

Jeronimo Martins podtrzymuje, że Biedronka może utrzymać w '19 stabilną marżę EBITDA
Grupa Jeronimo Martins podtrzymuje po pierwszym kwartale, że Biedronka może utrzymać w tym roku w miarę
stabilną marżę EBITDA. W I kwartale 2019 roku EBITDA Biedronki (bez MSSF16) wyniosła 195 mln euro wobec
198 mln euro w I kwartale 2018 roku. Marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 6,7% wobec 6,8% rok
wcześniej. Sprzedaż LFL Biedronki spadła w I kwartale o 1,1%
Przedstawicielka Jeronimo Martins poinformowali, że spółka liczy się z presją na koszty energii i kosztami
związanymi z wprowadzeniem PPK. (PAP)

J.W. Construction

J.W. Construction skupiła 1.413.861 akcji własnych za łączną cenę 3,8 mln PLN
J.W. Construction skupiła w celu umorzenia 1.413.861 akcji własnych, stanowiących ok. 1,59% udział w
kapitale zakładowym, za łączną cenę 3,8 mln PLN. Spółka informowała na początku kwietnia, że chce skupić do
11 mln akcji własnych, stanowiących do 12,38 % kapitału zakładowego, po 2,70 PLN za akcję.
Przyjmowanie zapisów odbyło się w dniach 8-18 kwietnia. (PAP)

KGL

Zarząd Korporacji KGL rekomenduje wypłatę 0,14 PLN dywidendy na akcję
Zarząd Korporacji KGL rekomenduje wypłatę 0,14 PLN dywidendy na akcję, co łącznie oznaczałoby wypłatę w
wysokości 1 mln PLN. Zysk netto spółki spadł w 2018 roku do 3,3 mln PLN z 5,9 mln PLN rok wcześniej. (PAP)
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Playway

Wyniki Playway w IV kw. '18 vs. konsensus PAP
Wyniki Playway w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP

4Q2018

wyniki

kons.

różnica

r/r

q/q

YTD
2018

Przychody
EBITDA
EBIT
zysk netto j.d.

20,5
14,2
14,2
9,8

23,0
14,9
14,6
10,1

-11,0%
-4,5%
-3,2%
-3,6%

29,4%
74,4%
75,2%
94,4%

1,1%
20,0%
19,9%
41,9%

marża EBITDA
marża EBIT
marża netto

69,5%
69,2%
47,8%

64,5%
63,4%
43,9%

4,98
5,83
3,86

17,92
18,08
15,97

10,93 63,44%
10,84 63,23%
13,74 59,58%

rdr

78,9 80,3%
50,1 130,8%
49,9 132,3%
47,0 198,1%
14,11
14,15
23,64

(PAP Biznes)

Redan

Redan utworzy odpisy aktualizujące, rozwiąże aktywo na podatek odroczony
Redan utworzy w wynikach jednostkowych za 2018 rok odpis aktualizujący wartość akcji w spółce TXM oraz
odpis aktualizujący wartość należności handlowych. Redan rozwiąże też aktywo na podatek odroczony.
Odpis zostanie wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Redanu za 2018 r., obciążając koszty
finansowe, a tym samym obniżając o tę kwotę wynik przed opodatkowaniem. Odpis nie będzie miał wpływu na
skonsolidowane wyniki Redanu.
Spółka utworzy też odpis aktualizujący wartość należności handlowych od zagranicznych spółek powiązanych
OOO Top Secret z siedzibą w Moskwie oraz Delta UKR LLC z siedzibą w Kijowie na łączną kwotę 1,3 mln USD.
Redan poinformował także, że rozwiąże aktywo na podatek odroczony z tytułu strat podatkowych. Aktywo na
podatek odroczony z tytułu strat podatkowych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło 5,3 mln PLN. Odpis
zostanie wykazany w jednostkowym sprawozdaniu Redanu za 2018 r., obciążając kwotę podatku
dochodowego, a tym samym obniżając o tę kwotę wynik netto. Podwyższy też kwotę podatku dochodowego
wykazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu grupy. (PAP)

Śnieżka

Śnieżka wypłaci 2,6 PLN dywidendy na akcję za '18
Akcjonariusze Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka zdecydowali o wypłacie 32,8 mln PLN dywidendy z zysku za
2018 rok, czyli 2,6 PLN na akcję. Zarząd spółki rekomendował wcześniej wypłatę 2,5 PLN dywidendy na akcję.
Spółka wypracowała w 2018 roku 60,6 mln PLN zysku netto.
Dniem dywidendy będzie 14 maja, a wypłata dywidendy odbędzie się 28 maja. (PAP)

Talex

Talex chce wypłacić 1,30 PLN dywidendy na akcję za 2018 rok
Talex planuje wypłacić 1,30 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok - wynika z projektów uchwał na
walne zgromadzenie, zaplanowane na 23 maja. Dywidenda miałaby być wypłacona w dwóch ratach - 0,50 PLN
2 lipca i 0,80 PLN 5 listopada. (PAP)

Torpol

Oferta konsorcjum Torpolu o wartości 178,8 ml PLN wybrana przez Elektrownię Ostrołęka
Oferta konsorcjum, którego liderem jest Torpol, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na
przebudowę infrastruktury kolejowej Elektrowni Ostrołęka C. Wartość oferty netto to 178,8 mln PLN. Udział
Torpolu w konsorcjum został określony na 88 % Drugim konsorcjantem są Zakłady Automatyki Kombud.
Termin realizacji inwestycji został określony na 36 miesięcy od zawarcia umowy. (PAP)

TXM

TXM złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, wciąż czeka na otwarcie postępowania układowego
Zarząd TXM złożył wniosek o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o wstrzymanie jego rozpoznania do czasu
wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego.
TXM złożył 3 kwietnia wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Jak wówczas podano,
intencją spółki jest pełne zaspokojenie wierzycieli w zakresie kwot głównych wierzytelności, częściowo w
formie konwersji na akcje, a częściowo w formie spłaty rozłożonej na raty.
TXM podał w poniedziałek, że złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na przedłużający się czas
rozpoznania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz konieczność dochowania wymagań
formalnych wynikających z przepisów prawa.
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TXM poinformował, że ma zapewnione źródła finansowania ze strony banków finansujących, po zawarciu
umowy o zachowaniu status quo. Wskazał również, że banki zobowiązały się, że nie wykonają przysługujących
im uprawnień przewidzianych na wypadek wystąpienia przypadku naruszenia. (PAP)
Unibep

Zarząd Unibepu rekomenduje 0,2 PLN dywidendy na akcję
Zarząd Unibepu rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 6,8 mln PLN z zysku za 2018 roku, czyli 0,2 PLN na
akcję. Zysk netto spółki w 2018 roku wzrósł do 9 mln PLN z 5,5 mln PLN rok wcześniej.
Jako dzień dywidendy zarząd proponuje 25 czerwca, a jako dzień wypłaty dywidendy 9 lipca. (PAP)

Ursus

Grupa Ursusa w '18 miała 150,7 mln PLN straty netto
Ursus zwiększył w 2018 roku stratę netto grupy do 150,7 mln PLN z 23,2 straty netto w 2017 roku. Strata z
działalności operacyjnej zwiększyła się do 132 mln PLN z 20,1 mln PLN. Przychody ze sprzedaży spadły do
214,6 mln PLN z 277,6 mln PLN.
Ursus podał, że spadek przychodów ze sprzedaży krajowej wynikał w głównej mierze z braku realizacji dopłat
unijnych, które mają znaczący wpływ na decyzje dotyczące zakupów inwestycyjnych w rolnictwie oraz
pogarszającej się koniunktury na rynku maszyn rolniczych w Polsce.
Zmniejszenie eksportu spowodowane było wyhamowaniem przychodów z działalności kontraktowej związanej
z opóźnieniami realizacji kontraktu w Etiopii. W 2018 roku spółka w ramach kontraktu podpisanego z
tanzańską spółką National Development Corporation zrealizowała łącznie dostawy na kwotę 23,4 mln USD.
(PAP)

Warimpex

Warimpex chce wypłacić 0,06 euro dywidendy na akcję za '18
Zarząd Warimpeksu zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę 0,06 euro dywidendy na akcję z zysku za
2018 r. Proponowanym dniem prawa do dywidendy jest 7 czerwca, a dniem wypłaty dywidendy 12 czerwca.
(PAP)
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Kalendarz:

29 kwietnia
29 kwietnia
29 kwietnia
29 kwietnia
30 kwietnia
30 kwietnia
30 kwietnia
30 kwietnia
2 maja
3 maja
3 maja
3 maja
3 maja
3 maja
3 maja

Spółka

Wydarzenie

Celon Pharma
GPW
Orange Polska
Telekom Austria
Lotos
mBank
Novaturas
Santander Bank
Moneta Money Bank
BRD
Erste Bank
Komercni
MOL
OMV
OMV Petrom

Ex-div
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport

kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
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”), d ziałający 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, 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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