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J.W. Construction - Grupa sprzedała w III kw. 2018 roku 210 lokali
Neuca - Neuca uruchomiła nowy magazyn w Toruniu
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Nasdaq silni zniżkował, tworząc na wykresie pesymistycznie wyglądającą, długą czarną
świecę. Po wcześniejszym przełamaniu kilkumiesięcznej linii trendu wzrostowego, wczoraj
naruszył krótkoterminowe wsparcie na poziomie lokalnego dołka z początku września. Tym
samym, pokonanie wczorajszego minimum potwierdziłoby kontynuację korekcyjnych
spadków. Do tego czasu jednak brak konkretnych sygnałów sprzedaży.
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Najważniejsze informacje:
Bogdanka

W ciągu 2 lat Bogdanka może zwiększyć wydobycie węgla o 1-2 mln ton rocznie - Tobiszowski, ME
W ciągu dwóch lat Bogdanka może zwiększyć wydobycie węgla o 1-2 mln ton rocznie - poinformował
wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
Wiceminister poinformował, że widzi Prairie Mining jako potencjalnego partnera dla Bogdanki i dla JSW.
Pytany, czy jest decyzja w sprawie zakupu aktywów Prarie przez JSW, powiedział, że żadne dokumenty w tej
sprawie nie trafiły do ministerstwa. (PAP)

Pekao

Pekao SA wyemituje obligacje podporządkowane serii B i C o łącznej wartości nominalnej 750 mln PLN
Bank Pekao SA po zakończeniu procesu budowania księgi popytu zdecydował o emisji obligacji
podporządkowanych Banku serii B i C o łącznej wartości nominalnej 750 mln PLN.
Pekao podało, że kwota emisji uwzględnia sytuację na rynku obligacji oraz aktualne zapotrzebowanie
kapitałowe banku, a po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, obligacje te zostaną zakwalifikowane
jako instrumenty w Tier II.
Dzień emisji ustalono na 15 października 2018 r.
Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji serii B wyniesie 550 mln PLN, ich oprocentowanie oparte
będzie o WIBOR6M powiększone o marżę w wysokości 1,55 punktu procentowego. Obligacje te mają 10-letni
termin zapadalności, dzień wykupu ustalony został na 16 października 2028 r.
Łączna wartość nominalna obligacji serii C wyniesie 200 mln PLN, a oprocentowanie to WIBOR6M plus marża
w wysokości 1,80 punktu procentowego. Obligacje te mają 15-letni termin zapadalności, a dzień wykupu to 14
października 2033 r.
Obligacje obu serii mają zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu dłużnymi papierami
wartościowymi Catalyst prowadzonego przez BondSpot lub GPW. (PAP)

PKN Orlen

Orlen szacuje, że legalny rynek oleju napędowego powiększył się o ok. 30% w dwa lata
PKN Orlen szacuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat legalny rynek oleju napędowego w Polsce powiększył się o
ok. 30%, dzięki ograniczeniu tzw. szarej strefy.
Rok 2017, był pierwszym, w którym od początku funkcjonowały przepisy pakietu paliwowego. W ocenie spółki,
efektem był przekraczający oczekiwania bardzo dynamiczny, aż 20% wzrost konsumpcji. (PAP)

Tauron

Tauron rozpoczął rozruch nowego bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno
Budowa nowego bloku energetycznego o mocy 910 megawatów w Elektrowni Jaworzno jest zaawansowana w
80 procentach. Pozwoliło to na rozpoczęcie prac rozruchowych. (PAP)

S. telekomunikacyjny

W III kw. przeniesiono łącznie 449,6 tys. numerów komórkowych - UKE
W III kw. 2018 roku przeniesiono łącznie 449,6 tys. numerów komórkowych. Najwięcej numerów straciły netto
Orange Polska (23,9 tys.) oraz P4, operator sieci Play (22,5 tys.). Polkomtel z grupy Cyfrowego Polsatu
pozyskał netto 10,9 tys. numerów.
Poniżej wyniki przenoszenia numerów komórkowych wśród operatorów notowanych na GPW lub będących
częściami ich grup kapitałowych:

Orange Polska
P4
T-Mobile Polska
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Cyfrowy Polsat
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Sferia
Netia
Telestrada
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Według danych UKE, w lipcu przeniesiono łącznie prawie 151,8 tys. numerów komórkowych, w sierpniu 150
tys. numerów, a we wrześniu 147,8 tys. numerów. (PAP)
Sektor wydobywczy

Polska może szybciej, bo do 2040 r., zejść do 50% udziału węgla w miksie energetycznym
Polska może szybciej niż wcześniej zakładała, bo do 2040 roku, zmniejszyć udział węgla w miksie
energetycznym do 50% - poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
Do tej pory Ministerstwo Energii zakładało, że udział węgla w wytwarzaniu energii spadnie do 50% w 2050
roku z 79,1% w 2015 roku.
Tobiszowski poinformował też, że chciałby, by do 2025 roku wydobycie węgla w Polsce wzrosło o 5 do 6 mln
ton, zastępując częściowo import węgla. Wiceminister poinformował, że byłby zadowolony z importu na
poziomie 5-7 mln ton węgla rocznie.
Z planowanego zwiększenia wydobycia o 5-6 mln ton węgla rocznie, do 2 mln ton ma pochodzić z Bogdanki.
(PAP)

Altus TFI

Fundusz ustalił wysokość redukcji zleceń wykupów certyfikatów inwestycyjnych
Altus TFI ustalił ostateczną wartość umorzeń w zarządzanych funduszach inwestycyjnych zamkniętych i
ostateczny stopień redukcji wyniesie, w zależności od funduszu, od 3,17% do 69,39%, a w czterech funduszach
zlecenia wykupów certyfikatów inwestycyjnych nie będą objęte redukcją.
Redukcją objętych jest w sumie 11 zamkniętych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Altus TFI, m.in. w
Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych ostateczny stopień redukcji zleceń wykupów
certyfikatów inwestycyjnych wyniósł 49,47%, w Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 stopień
redukcji wyniósł 69,39%, w Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 45,40%, w Altus FIZ Aktywny
Akcji 55,27%.
Stopień redukcji na poziomie 3,17% dotyczył Altus Market Neutral High Dividend FIZ.
Fundusze bez redukcji to: Altus FIZ Akcji Globalnych, Altus Pure Alpha FIZ, Altus Alokacji Kapitału FIZ oraz Altus
Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1. (PAP)

Archicom

Archicom sprzedał w III kw. 363 mieszkania
Grupa Archicom sprzedała w III kw. 2018 r. 363 mieszkania, czyli o 7,2% mniej niż przed rokiem. W okresie I-III
kwartału 2018 grupa Archicom sprzedała 1.009 lokali, co w porównaniu do wyniku w analogicznym okresie
2017 roku oznacza wzrost o 1,7%.
Grupa wydała klientom w III kw. 133 lokale, co w porównaniu z liczbą lokali wydanych w analogicznym okresie
2017 roku oznacza spadek o 14,7%.
W okresie pierwszych trzech kwartałów 2018 roku liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia
własności i sprzedaży lokali wyniosła 603 sztuki, czyli wzrosła 21,6% r/r. (PAP)

Benefit Systems

Spółka chce do końca IX '19 uprościć strukturę grupy
Benefit Systems rozpoczął reorganizację struktury grupy i proces ten chce zakończyć do końca września 2019
r. Planuje przejmować spółki wchodzące w skład grupy, które prowadzą działalność w segmencie świadczenia
usług fitness na rynku polskim, co ma uprościć strukturę oraz poprawić efektywność.
Benefit Systems podał, że celem reorganizacji jest zmniejszenie ilości spółek i uproszczenia struktury grupy
kapitałowej oraz poprawa efektywności procesów biznesowych w grupie. (PAP)

GetBack

GetBack otrzymał trzy oferty nabycia wybranych aktywów spółki
GetBack do dnia 4 października 2018 r. otrzymał trzy oferty nabycia wybranych aktywów spółki. Zdaniem
zarządu, oferty te wpisują się w potrzebę uzdrowienia sytuacji spółki.
GetBack równocześnie zastrzega, że na obecnym etapie rozważa nadal różnorakie opcje. (PAP)

Getin Noble Bank

NBP zwolnił Getin Noble Bank z obowiązku utrzymywania części rezerwy obowiązkowej
Narodowy Bank Polski zwolnił Getin Noble Bank z obowiązku utrzymywania 55% wymaganej rezerwy
obowiązkowej.
Zwolnienie obowiązywać będzie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
O poprzednim zwolnieniu na 2018 r. bank informował w styczniu 2018 roku. (PAP)
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Gino Rossi, Monnari

Monnari złożyło wiążącą ofertę zakupu Simple Creative Products za 12 mln PLN
Monnari Trade złożyło wiążącą ofertę zakupu 100% akcji spółki Simple Creative Products od Gino Rossi za 12
mln PLN.
Spółka podała, że jednym z elementów złożonej oferty jest założenie, że finansowanie transakcji nastąpi ze
środków własnych. Warunkiem podpisania umowy jest także osiągnięcie ostatecznego porozumienie z PKO BP
odnośnie zasad dalszego finansowania Simple, a także rozliczenie wszelkich należności handlowych Simple z
grupą Gino Rossi przed zawarciem umowy sprzedaży.
Monnari Trade w ofercie oczekuje także ustanowienia zabezpieczeń ewentualnych roszczeń Monnari Trade
wobec Gino Rossi wynikających z potencjalnej materializacji najistotniejszych, zidentyfikowanych ryzyk. Spółka
chce także zwolnienia akcji Simple z obciążających je zastawów rejestrowych i finansowych. (PAP)

Inpro

Grupa Inpro sprzedała w III kw. 193 lokale, mniej o 13% r/r
Grupa Inpro sprzedała w III kw. 2018 roku 193 lokale, co oznacza spadek r/r o 13%. W pierwszych trzech
kwartałach 2018 roku sprzedaż netto wyniosła 638 umów, co stanowi 31% wzrost r/r.
Grupa przekazała w III kw. 2018 roku łącznie 88 lokali, w porównaniu do 29 sztuk w roku ubiegłym. (PAP)

J.W. Construction

Grupa sprzedała w III kw. 2018 roku 210 lokali
Liczba zawartych przez grupę J.W. Construction w III kw. 2018 roku umów deweloperskich, przedwstępnych
umów sprzedaży lokali oraz płatnych rezerwacji wyniosła 210. Szacowana liczba lokali, które zostaną
rozpoznane w przychodach za III kwartał wynosi ok. 740 sztuk.
Dla porównania, w III kw. roku 2017 grupa sprzedała 389 mieszkań, a rozpoznała w przychodach 224 sztuki.
(PAP)

Neuca

Neuca uruchomiła nowy magazyn w Toruniu
Grupa Neuca uruchomiła nowy magazyn w Toruniu. Powierzchnia nowego magazynu wynosi 14.150 m.kw. Jest
to drugi co do wielkości tego typu obiekt i piąte zautomatyzowane centrum logistyczne w grupie. Inwestycja
kosztowała około 80 mln PLN.
Spółka podała, że maksymalna przepustowość magazynu może wynieść do 675 tys. opakowań dziennie.
Obiekt wyposażony jest w automaty do wydawania produktów szybkorotujących, odpowiadających za
obsługę ok. 70% linii produktów. Centrum dysponuje również przenośnikami transportującymi z prędkością do
2800 pojemników na godzinę. Dzięki zastosowanym technologiom zamówienia do aptek mogą być
zrealizowane z tego magazynu w mniej niż 24 h, a najkrótsze do ok. 1,5 godziny.
Nowe centrum przejmie zadania dotychczasowego toruńskiego tradycyjnego magazynu oraz część wolumenu
z innych magazynów. Będzie odpowiedzialne za obsługę aptek w północnej i północno-wschodniej Polsce.
Grupa Neuca ma 15 magazynów w całej Polsce.
Neuca w sąsiedztwie magazynu prowadzi prace związane z budową nowej centrali spółki. Prace budowlane
mają zakończyć się w IV kwartale 2019 roku, a otwarcie biurowca planowane jest w I połowie 2020 r. (PAP)

Qumak

Qumak rozpoczął przegląd opcji strategicznych, potrwa do 11 października
Qumak, po fiasku rozmów o dokapitalizowaniu spółki kwotą 35 mln PLN i połączeniu grupy z Euvic, rozpoczął
przegląd opcji strategicznych. Przegląd ma potrwać do 11 października i ma na celu pozyskanie inwestora
strategicznego zainteresowanego objęciem kontrolnego pakietu akcji spółki i wsparciem jej dalszego
funkcjonowania i rozwoju.
Dodano, że zarząd nie przewiduje możliwości prowadzenia długotrwałego procesu i będzie zainteresowany
sprawnym jego sfinalizowaniem z zainteresowanym inwestorem/inwestorami. (PAP)

Ultimate Games

Spółka podpisała umowę z Trigon DM, chce przenieść się na GPW w I połowie 2019 r.
Ultimate Games chce przenieść notowania swoich akcji z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW w I
połowie 2019 roku. W ramach tego procesu Ultimate Games podpisała umowę z doradcami, w tym z Trigon
DM.
We wrześniowym wywiadzie dla PAP Biznes prezes Mateusz Zawadzki mówił, że przy przenosinach na główny
rynek GPW spółka może przeprowadzić "niewielką" emisję akcji, tak by spełnić wymogi dotyczące rozproszenia
akcjonariatu. (PAP)
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Work Service

Spółka ma przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji Exact Systems
Work Service podpisał przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji Exact Systems za 139,76 mln PLN.
Work Service podał, że przedwstępną warunkową umowę sprzedaży podpisał z Remango Investments, ze
spółką celową, w której posiadają udziały Paweł Gos, Lesław Walaszczyk oraz fundusz współzarządzany przez
CVI Dom Maklerski Sp. z o.o.
Na podstawie tej umowy Work Service zobowiązał się do sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie
7.600.000 akcji spółki, stanowiących 69,09% kapitału zakładowego i uprawniających do 76% głosów na WZ.
Cena sprzedaży akcji została ustalona na 139,76 mln PLN, przy czym płatność 13 mln PLN została odroczona o
9 miesięcy.
Dodatkowo, zgodnie z umową, podczas zamknięcia transakcji Exact Systems nabędzie udziały w spółce Exact
Systems GmbH za cenę 15 mln PLN, na którą składa się 13 mln PLN oraz 6,99% udziałów w spółce Work
Service SPV Sp. z o.o.
Po zamknięciu całej transakcji wynagrodzenie Work Service wynieść ma 155,26 mln PLN. (PAP)

Kalendarz:

4 - 8 października
8 października
10 października
10 października
11 października

Spółka

Wydarzenie

AmRest
Grupa Azoty
Famur
Novaturas
Novaturas

Zawieszenie handlu ze względu na zmianę kodu ISIN
NWZ
NWZ
Ostatni dzień z prawem do dywidendy
Ex-div

5

Document downloaded by POKI_DM@PKOBP.PL

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

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

(dyrektor)

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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