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PBKM od dwóch sesji ponownie zwyżkuje po wykonaniu ruchu powrotnego do przełamanego,
górnego ograniczenia długoterminowego kanału wzrostowego. Wczoraj kurs doszedł do
krótkoterminowego oporu na poziomie ostatniego, lokalnego maksimum, którego pokonanie
potwierdzi kontynuację ruchu w górę. W takim przypadku, wzrosty powinny sięgnąć co najmniej
76,60 zł, a prawdopodobnie 78,35 zł lub 80,45 zł i wyżej.
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Najważniejsze informacje:
BZ WBK

KNF zgodziła się na podział Deutsche Bank Polska przez wydzielenie części majątku do BZ WBK
KNF zgodziła się na podział Deutsche Bank Polska przez wydzielenie części majątku obejmującego bankowość
detaliczną, bankowość prywatną i bankowość biznesową (MSP) do BZ WBK w zamian za akcje BZ WBK
emitowane dla Deutsche Bank AG.
DB Polska SA będzie kontynuował działalność na terytorium Polski w zakresie bankowości korporacyjnej i
inwestycyjnej, a także detalicznych kredytów hipotecznych w walutach obcych, która to działalność pozostanie
w DB Polska po wydzieleniu. Decyzja KNF stanowi warunek niezbędny do przeprowadzenia transakcji nabycia
wydzielonej części Deutsche Bank Polska przez BZ WBK. (PAP)

PKO BP

PKO BP oczekuje poprawy współczynników kapitałowych dzięki nowym wagom ryzyka
PKO BP szacuje, że możliwość stosowania preferencyjnej wagi ryzyka dla kredytów hipotecznych wpłynie
pozytywnie na skonsolidowane współczynniki kapitałowe w III i IV kw. 2018 roku w łącznej wysokości 0,5-1,0
pkt. proc.
PKO BP otrzymał od Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego odpowiedź w sprawie możliwości zastosowania
35% wagi ryzyka dla kredytów udzielanych w złotych w pełni i całkowicie zabezpieczonych hipoteką na
nieruchomości mieszkalnej. (PAP)

AmRest

AmRest kupi 10% hiszpańskiej platformy do zamawiania posiłków za 25 mln EUR
AmRest zainwestuje łącznie 25 mln EUR w objęcie nowych akcji oraz zakup części istniejących papierów
Glovoapp23, właściciela aplikacji do zamawiania posiłków online m.in. w Hiszpanii. W wyniku inwestycji spółka
będzie miała 10% udział w akcjonariacie Glovoapp23, co zapewni reprezentantowi AmRestu miejsce w kadrze
zarządzającej.
Według informacji z komunikatu AmRestu, aplikacja Glovo ma ponad 1 milion użytkowników i oferuje usługi
5.600 partnerów. W Hiszpanii usługa jest dostępna w 21 miastach. (PAP)

Energa

Skonsolidowana EBITDA Energi za II kw. wyniosła 530 mln PLN
Energa szacuje, że jej skonsolidowana EBITDA w II kw. 2018 roku wyniosła 530 mln PLN wobec 542 mln PLN
rok wcześniej. EBITDA w segmencie dystrybucji wyniosła w II kw. 481 mln PLN (400 mln PLN rok wcześniej), w
segmencie wytwarzania 57 mln PLN (73 mln PLN rok wcześniej), a w sprzedaży 4 mln PLN (21 mln PLN rok
wcześniej).
EBITDA grupy w całym pierwszym półroczu tego roku wyniosła 1,156 mld PLN, w tym w dystrybucji 990 mln
PLN, w wytwarzaniu 160 mln PLN i w sprzedaży 57 mln PLN.
Energa przedstawiła również szacunkowe wyniki operacyjne za II kw. 2018 roku. Produkcja energii elektrycznej
brutto wyniosła w tym okresie 849 GWh, dystrybucja energii elektrycznej wyniosła 5.584 GWh, a sprzedaż
(detal) 4.754 GWh. Dla porównania, w II kw. 2017 roku grupa wyprodukowała brutto 1.039 GWh energii
elektrycznej. Wolumen dystrybucji energii wyniósł 5.396 GWh, a sprzedaż 5.760 GWh.
W całym pierwszym półroczu 2018 roku produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 1.888 GWh,
dystrybucja energii elektrycznej 11.440 GWh, a sprzedaż (detal) 9.998 GWh. (PAP)

JSW, Kopex

JSW uzgodniła warunki zakupu PBSz od Kopeksu za 205,3 mln PLN
JSW uzgodniła podstawowe warunki transakcji zakupu od Kopeksu pakietu 95,01% akcji Przedsiębiorstwa
Budowy Szybów. Celem transakcji jest nabycie 4.430.476 akcji PBSz za łączną cenę 205,3 mln PLN. Strony
będą dążyć do zawarcia umowy sprzedaży akcji PBSz nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty podpisania
podstawowych warunków transakcji sprzedaży.Jak podano, łączna cena zostanie poddana ewentualnym
korektom wynikającym z zastosowanego mechanizmu rozliczenia i zabezpieczeń JSW.
W styczniu tego roku JSW złożyła warunkową wiążącą ofertę przejęcia 95,01% Przedsiębiorstwa Budowy
Szybów. Właścicielem ok. 95% akcji PBSz jest grupa Kopex. (PAP)

JSW

Zielona energia i innowacyjne technologie na terenach likwidowanej kopalni Krupiński
JSW planuje, że tereny likwidowanej od ubiegłego roku kopalni węgla kamiennego Krupiński w Suszcu (Śląskie)
mają stać się obszarem tzw. zielonej energetyki oraz innowacyjnych technologii, związanych m.in. z ogniwami
wodorowymi czy włóknami węglowymi.
Wstępne założenia programu rewitalizacji terenów i obiektów byłej kopalni Krupiński spółka zamierza
zaprezentować w najbliższy czwartek. (PAP)
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Orange Polska

Orange Polska i T-Mobile Polska chcą podpisać 23 lipca umowę dostępu do sieci
Podpisanie umowy w sprawie udostępnienia T-Mobile Polska sieci światłowodowej Orange Polska planowane
jest na 23 lipca. (PAP)

System emerytalny

PPK ma wejść w życie od początku '19, z półrocznym vacatio legis
Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku, z półrocznym vacatio
legis - wynika z najnowszego projektu ustawy o PPK. (PAP)

Sektor energetyczny

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w VI wzrosła o 0,7% r/r - PSE
Produkcja energii elektrycznej w Polsce w czerwcu wyniosła 12.753 GWh, co oznacza wzrost o 0,7% r/r wynika z danych PSE. W okresie styczeń-czerwiec produkcja wyniosła 81.272 Gwh, o 2,1% mniej r/r.
W czerwcu zużycie energii w Polsce wyniosło 13.450 GWh energii elektrycznej, tj. o 3,85% więcej r/r. W okresie
styczeń-czerwiec zużycie wyniosło 85.110 GwH, o 1,9% więcej r/r. (PAP)

Sektor budowlany

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w VI spadła o 0,6% r/r - GUS
Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w czerwcu spadła o 0,6% r/r, a m/m wzrosła o 8,2% - podał GUS.
VI 2018

I-VI 2018

liczba

r/r (%)

m/m (%)

liczba

r/r (%)

Mieszkania, których budowę
rozpoczęto

22228

-0,6

8,2

113666

7,2

Mieszkania oddane do użytkowania

13275

3,3

11

83217

6,3

Mieszkania, na realizację których
wydano pozwolenia

22807

-5,1

3,7

132285

1,4

Źródło: PAP

(PAP)
Eurotel

Eurotel może być zobowiązany do zapłaty 2 mln PLN nienależnie odliczonego VAT za '13 plus odsetki
Eurotel otrzymał protokół z czynności postępowania kontrolnego, zawierający wnioski i ustalenia z kontroli
celno-skarbowej przeprowadzonej przez Pomorski Urząd Celno–Skarbowy w Gdyni. Spółka może być
zobowiązana do zapłaty nienależnie odliczonego podatku VAT w kwocie 2,041 mln PLN wraz z odsetkami w
wysokości 600 tys. PLN.
Kontrola dotyczyła rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i
wpłacania podatku od towarów i usług przez spółkę za okres od stycznia do grudnia 2013 roku.Emitent nie
zgadza się ze stanowiskiem organu i podejmie stosowne kroki w celu zmiany powyższej decyzji organu kontroli.
(PAP)

Getin Noble Bank,
Idea Bank

Leszek Czarnecki rozważy opcje konsolidacyjne Getin Noble Banku z Idea Bankiem
Leszek Czarnecki rozważy opcje konsolidacyjne, obejmujące Getin Noble Bank oraz Idea Bank, jak i inne
podmioty znajdujące się w grupach kapitałowych obu banków. Leszek Czarnecki oczekuje istotnych synergii
kosztowych i sprzedażowych oraz wzmocnienia potencjału sprzedażowego połączonych instytucji. Czarnecki "w
najbliższym czasie" zamierza doprowadzić do podjęcia przez oba banki działań mających na celu analizę
korzyści i kosztów połączenia i ewentualnego uzgodnienia harmonogramu oraz szczegółowej struktury
połączenia. Podano również, że w ramach dokapitalizowania gwarantowanego przez głównego akcjonariusza
banku możliwe jest także wprowadzenie do połączonych banków innych inwestorów.
Leszek Czarnecki deklaruje, że ewentualne połączenie banków nie wpłynie na zatwierdzony przez KNF program
ochrony kapitału emitenta, a zaplanowane dokapitalizowania będą się odbywać zgodnie z ogłoszonym
harmonogramem. (PAP)

Mercator Medical

Spółka szacuje zysk netto w II kw. na ok. 0,3 mln PLN
Mercator Medical szacuje, że jego skonsolidowany wynik netto wyniesie w II kw. około 0,3 mln PLN wobec 0,9
mln PLN zysku rok wcześniej i 5,0 mln PLN zysku w I kw. 2018 r. Spółka wstępnie oczekuje, że jej
skonsolidowane przychody wyniosły w II kw. 88,4 mln PLN (wobec 75 mln PLN w II kw. 2017 oraz 89,1 mln
PLN w I kw. 2018 r.), skonsolidowany wynik operacyjny wyniósł około 4,8 mln PLN (wobec 0,1 mln PLN w II
kw. 2017 i 4,8 mln PLN w I kw. 2018 r.), a EBITDA wyniosła ok. 8,3 mln PLN (wobec 2,2 mln PLN przed rokiem i
7,6 mln PLN w I kw. tego roku).
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Spółka podała, że na wartość przychodów w II kw. 2018 r. wpłynęło doważenie własnej dystrybucji produktów,
a zysk netto został obarczony księgową aktualizacją wyceny kredytu na finalizowaną rozbudowę zakładu w
Tajlandii.
Mercator poinformował, że począwszy od III kw. 2018 r. nie będzie publikował szacunkowych wyników
kwartału, chyba że szacunkowe wyniki danego kwartału w znaczący sposób odbiegać będą od konsensusu
rynkowego lub wyników, których można się spodziewać w kontekście wyników analogicznego kwartału roku
wcześniejszego oraz wyników poprzedniego kwartału. (PAP)
Pamapol

Oferty Pamapolu i WZPOW na kwotę ok. 69,8 mln PLN brutto najkorzystniejsze w przetargu KOWR
Oferty Pamapolu i Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, spółka zależna Pamapolu,
zostały wybrane jako najkorzystniejsze w 3 z 17 zadań częściowych przetargu Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa. Łączna wartość złożonych ofert to ok. 69,8 mln PLN brutto.
Przetarg ogłoszono w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pamapol złożył
oferty na dostawę fasoli białej i szynki drobiowej na wartość ok. 55,8 mln PLN brutto, a WZPOW na dostawę
groszku z marchewką na wartość ok. 14 mln PLN brutto. (PAP)

Pamapol

Amerykanka Struktura kupiła w wezwaniu 3.260.657 akcji Pamapolu
Amerykanka Struktura kupiła w wezwaniu 3.260.657 akcji Pamapolu - poinformował pośredniczący w
wezwaniu DM PKO BP. Wzywający, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, zamierzał osiągnąć po
przeprowadzeniu wezwania 100% głosów na walnym. Na moment ogłoszenia wezwania posiadał 24.786.750
akcji spółki, stanowiących 71,33% kapitału. (PAP)

PBKM

PBKM przechowywał w segmencie B2C na koniec II kw. 156.865 próbek, +14,7% r/r
Liczba przechowywanych przez Polski Bank Komórek Macierzystych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w
segmencie B2C na koniec II kw. 2018 roku wyniosła 156.865 wobec 136.773 próbek rok wcześniej, co oznacza
wzrost o 14,7%.
Spółka podała, że liczba przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek łącznie w segmencie B2C oraz
B2B na koniec II kw. 2018 roku wyniosła 169.516 wobec 149.160 próbek przed rokiem, co oznacza wzrost o
13,6%.
Liczba pozyskanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w II kw. wyniosła 5.257 wobec 5.159 rok wcześniej.
Udział umów zawartych w modelu abonamentowym w II kw. wyniósł 62,3% wobec 56,4% w analogicznym
okresie roku 2017.
Aktualne cele strategiczne PBKM zakładają m.in. osiągnięcie do połowy 2020 roku poziomu 200 tys.
przechowywanych próbek w segmencie B2C. (PAP)

ZUE

ZUE ma umowę za 82,6 mln PLN na przebudowę trasy tramwajowej w Poznaniu
Grupa ZUE podpisała ze spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie umowę za 82,6 mln PLN netto na przebudowę
trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze w Poznaniu. Wartość umowy brutto to 101,5 mln
PLN. Termin realizacji to ok. 16 miesięcy od daty podpisania umowy.
ZUE podało, że obecny portfel zamówień grupy ma wartość ok. 2,362 mld PLN. (PAP)
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Kalendarz:

18 lipca
18 lipca
18 lipca
18 lipca
19 lipca
19 lipca
19 lipca
19 lipca
19 lipca
20 lipca
20 lipca
20 lipca
20 lipca

Spółka

Wydarzenie

GPW
Elbudowa
Pekabex
PKN Orlen
PGE
Elbudowa
Pekabex
PKN Orlen
Mangata
PKN Orlen
Bogdanka
PGNiG
Mangata

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

do dywidendy
do dywidendy
do dywidendy

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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