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Sprzedaż CCC w maju wzrosła o 6% r/r w porównaniu do +20% w kwietniu. Dynamicznie
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rośnie w segmencie e-commerce (+55% r/r) podczas gdy w tradycyjnych sklepach spadła, a
jednocześnie ich powierzchnia wzrosła. Powyższe dane są poniżej naszych oczekiwań i obrót (mln PLN)
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oceniamy je negatywnie. (DM PKO BP)
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Pekao - Pekao nie planuje w ’19 emisji euroobligacji
Budimex
138.00
Santander Bank Polska - Moody's podniósł długoterminowy rating depozytów Santander Bank Komercni
897.00
Polska do "A2"
Kruk
164.80

5.6%
5.5%
2.8%
2.7%
2.6%

Energa - Wiceprezes Energi Grzegorz Ksepko p.o. prezesa zarządu
Energa - Fitch potwierdził rating Energi na poziomie "BBB"

Największe wzrosty

Kruk - Kruk przeprowadzi emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej do 35 mln PLN
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Atende - Atende wypłaci 0,22 PLN dywidendy na akcję z zysku za '18
BSC Drukarnia Opakowań - BSC Drukarnia Opakowań wypłaci 0,63 PLN dywidendy na akcję z Najwyższe obroty
zysku za '18
Erste Group
Pekao
Drewex - KNF zażądała zawieszenia obrotu akcjami spółki Drewex
CD Projekt
Gino Rossi - Grupa Gino Rossi miała w maju 9,2 mln PLN przychodów, 47% mniej r/r
OMV
GPW - Jest wskazane, by GPW Benchmark złożył do KNF wniosek ws. stawek dostosowanych Nornickel

do BMR do końca ‘19
Immobile - Akcjonariusz Immobile chce, by spółka wypłaciła 0,08 PLN dywidendy na akcję
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Marvipol Development - Marvipol Development wyemituje obligacje o wartości do 60 mln PLN
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Na ostatnich sesjach Orange Polska silnie zwyżkowała. Kurs przełamał średnioterminową
linię trendu spadkowego, a po wykonaniu do niej ruchu powrotnego, ponownie ruszył w
górę. Minimalny zasięg wzrostów należy szacować na 5,33 zł, ale prawdopodobnie kurs
sięgnie 5,54 zł lub 5,73 zł i wyżej w dłuższym terminie.
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WIG30:
CCC

Skonsolidowane przychody CCC w maju '19 wyniosły 475,2 mln PLN, wzrost o 6% r/r
Skonsolidowane przychody CCC w maju 2019 roku wyniosły 475,2 mln PLN i były wyższe o 6% r/r. Przychody
za okres styczeń-maj wyniosły 2,04 mld PLN i były wyższe o 32% r/r.
Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych za maj 2019 r. wyniosły 352,7 mln PLN (w tym
5,9 mln PLN eobuwie.pl, 43,3 mln PLN Karl Vögele oraz 6,7 mln PLN Gino Rossi) i były niższe o 5% r/r. Spadek
w przypadku sieci detalicznej CCC wyniósł 19%, do 296,8 mln PLN.
Narastająco od początku roku przychody detaliczne grupy wyniosły 1,44 mld PLN (w tym 26,3 mln PLN
eobuwie.pl, 189,4 mln PLN sprzedaży Karl Vögele i 20,2 mln PLN Gino Rossi), co oznacza wzrost o 24% r/r.
Przychody w kanale internetowym za maj wyniosły 110 mln PLN (wzrost o 55% r/r), z czego za 103 mln PLN
odpowiadało e-obuwie.pl (wzrost o 45% r/r). W okresie styczeń-maj sprzedaż internetowa wygenerowała
534,3 mln PLN przychodów, o 62% więcej niż przed rokiem.
Powierzchnia sklepów grupy CCC na koniec maja wyniosła 698 tys. m kw. (w tym 80,9 tys. m kw. Karl Vögele
AG i 8 tys. m kw. Gino Rossi) i była o 36% wyższa niż rok wcześniej. (PAP)

Energa

Wiceprezes Energi Grzegorz Ksepko p.o. prezesa zarządu
Zarząd Energi powierzył pełnienie obowiązków prezesa Grzegorzowi Ksepko, wiceprezesowi ds. korporacyjnych.
W czwartek rada nadzorcza Energi odwołała z zarządu Alicję Barbarę Klimiuk, wiceprezes ds. operacyjnych
grupy, pełniącą od sierpnia 2018 r. obowiązki prezesa.
Jednocześnie rada podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 31 maja 2019 roku w skład zarządu Energi: Jacka
Kościelniaka, powierzając mu pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu ds. finansowych, Dominika Wadeckiego,
powierzając mu pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych oraz Grzegorza Ksepko, powierzając
mu pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych. (PAP)

Energa

Fitch potwierdził rating Energi na poziomie "BBB"
Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating IDR w walucie krajowej i zagranicznej Energi na poziomie
"BBB".
Perspektywa ratingów jest stabilna. (PAP)

Kruk

Kruk przeprowadzi emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej do 35 mln PLN
Kruk wyemituje nie więcej niż 35.000 niezabezpieczonych obligacji serii AH1 o wartości nominalnej 1.000 PLN
każda, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty przydziału obligacji.
Obligacje będą oprocentowane, a oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 miesiące.
Emisja obligacji zostanie przeprowadzona nie później niż do 31 lipca 2019 roku.
Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej.
Kruk planuje, że obligacje te zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku
Catalyst. (PAP)

Pekao

Pekao nie planuje w ’19 emisji euroobligacji
Bank Pekao, który zdecydował się na emisję długu podporządkowanego, nie planuje w 2019 roku emisji
euroobligacji, jednak nadal analizuje możliwość wyjścia na ten rynek - poinformował prezes banku Michał
Krupiński. (PAP)

Santander Bank Polska Moody's podniósł długoterminowy rating depozytów Santander Bank Polska do "A2"
Agencja Moody's podniosła długoterminowy rating depozytów Santander Bank Polska do poziomu "A2" z "A3".
Perspektywa została obniżona z "pozytywnej" do "stabilnej". (PAP)
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Pozostałe informacje:
Sektor paliwowy

Marża na sprzedaży benzyny po maju '19 spadła o 19,1 proc. vs średnia z '18 - POPIHN
Marża na sprzedaży benzyny Eurosuper95 w ciągu pierwszych 5 miesięcy 2019 roku spadła o 19,1% wobec
średniej z 2018 roku i wyniosła 0,13 PLN na litrze - podała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.
Średnia marża na sprzedaży oleju napędowego wzrosła o 40,8% i wyniosła 0,11 PLN. (PAP)

Sektor paliwowy

Jest mechanizm rekompensat między Transnieft a producentami ropy ws. zanieczyszczonej ropy
Podczas spotkania w Moskwie dotyczącego przywrócenia dostaw czystej ropy rurociągiem "Przyjaźń" do Polski
stronie polskiej zaprezentowano mechanizm rekompensat między Transnieft a producentami ropy.
Strona polska uzyskała deklarację, że spółka Transnieft przekaże rosyjskim producentom ropy naftowej
rekompensaty na pokrycie roszczeń kierowanych do nich przez odbiorców ropy (w tym PKN ORLEN). Obecni
na spotkaniu w Moskwie rosyjscy dostawcy oraz producenci ropy naftowej akcentowali zasadność
rozwiązania.
Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek ocenił, że przyjęta strategia twardego stanowiska negocjacyjnego przyniosła
spodziewane rezultaty. W ocenie Objatka można było sobie na to pozwolić dzięki wsparciu polskiego rządu
oraz dywersyfikacji dostaw ropy do Polski.
W spotkaniu w Moskwie wzięli udział m.in. wiceminister energii Federacji Rosyjskiej oraz przedstawiciele firmy
Transnieft. Stronę polską reprezentował PKN ORLEN, PERN oraz Grupa Lotos. Obecni byli również
przedstawiciele dwóch niemieckich rafinerii, firm traderskich, będących odbiorcami rosyjskiej ropy naftowej i
rosyjskich producentów ropy.
Dodano, że od strony technicznej operatorzy są gotowi do wznowienia dostaw czystej ropy naftowej od 10
czerwca.
Wiceszef Transnieftu Siergiej Andronow mówił pod koniec minionego tygodnia, że oczyszczenie rurociągu
Przyjaźń z ropy zanieczyszczonej chlorkami organicznymi zajmie od sześciu do ośmiu miesięcy. Andronow
poinformował, że ropa odpowiadająca wskaźnikom jakości 4 maja dotarła do rafinerii na Białorusi, 10 maja do rosyjskiego portu Ust-Ługa, a 23 maja i 29 maja, odpowiednio - przez Ukrainę - na Słowację, do Czech i na
Węgry. (PAP)

Atende

Atende wypłaci 0,22 PLN dywidendy na akcję z zysku za '18
Zarząd Atende przeznaczy na dywidendę ok. 8 mln PLN z zysku za 2018 r., czyli 0,22 PLN na akcję. Pozostałą
część zysku, w wysokości 2,68 mln PLN, spółka przeznaczy na kapitał zapasowy.
Dzień dywidendy został ustalony na 2 lipca, a termin jej wypłaty na 18 lipca 2019 r. (PAP)

BSC Drukarnia
Opakowań

BSC Drukarnia Opakowań wypłaci 0,63 PLN dywidendy na akcję z zysku za '18
BSC Drukarnia Opakowań z zysku za 2018 rok na wypłatę dywidendy przekaże łącznie 6,18 mln PLN, czyli 0,63
PLN na akcję. Pozostała część zysku netto w kwocie 12,97 mln PLN trafi na kapitał zapasowy spółki. Dzień
dywidendy ustalono na 11 czerwca, a dzień jej wypłaty na 18 czerwca 2019 roku.
W 2018 roku walne zgromadzenie spółki przegłosowało wypłatę dywidendy z zysku za 2017 rok w kwocie 9,8
mln PLN, co dało 1 PLN na akcję. (PAP)

Drewex

KNF zażądała zawieszenia obrotu akcjami spółki Drewex
Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do GPW żądanie zawieszenia od 3 czerwca obrotu akcjami spółki
Drewex. Powodem złożenia wniosku o zawieszenie obrotu jest nieprzekazanie przez spółkę do publicznej
wiadomości raportu za pierwszy kwartał 2019 r. (PAP)

Gino Rossi

Grupa Gino Rossi miała w maju 9,2 mln PLN przychodów, 47% mniej r/r
Przychody grupy Gino Rossi w maju 2019 roku wyniosły 9,2 mln PLN i były o 47,1% niższe rok do roku.
Narastająco od początku 2019 roku sprzedaż Gino Rossi spadła rdr o 32,3% do 45,7 mln PLN.
W komunikacie podano, że sprzedaż e-commerce grupy Gino Rossi spadła w maju o 9,5% rd/r.
Udział segmentu B2B (do klientów biznesowych) w Gino Rossi w maju wyniósł 15,9% łącznej sprzedaży, co
oznacza spadek r/r o 23,1 pkt. proc. (PAP)
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GPW

Jest wskazane, by GPW Benchmark złożył do KNF wniosek ws. stawek dostosowanych do BMR do końca
‘19
NBP uważa za wskazane, by GPW Benchmark zakończył prace na dostosowaniem krajowych stawek rynku
pieniężnego do rozporządzenia BMR do końca 2019 r. Zdaniem Narodowego Banku Polskiego, realizacja
takiego scenariusza istotnie ograniczyłaby ryzyko nieterminowego dostosowania stawek WIBOR i WIBID do
wymogów rozporządzenia BMR.
NBP ocenił, że tempo dostosowań stawek referencyjnych WIBOR i WIBID do wymogów rozporządzenia
obowiązującego w krajach członkowskich UE może stanowić wyzwanie dla stabilności systemu finansowego
Polski.
NBP przypomniał w poniedziałkowym raporcie, że w wydanym 28 marca 2019 r. komunikacie UKNF wskazał, iż
kierując się dbałością o stabilność finansową i zachowanie pewności obrotu na polskim rynku finansowym
oczekuje zakończenia dostosowania do wymogów BMR procesów wyznaczania wszystkich wskaźników
referencyjnych opracowywanych przez spółki z GK GPW (w tym WIBOR) oraz złożenia odpowiednich
wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator jeszcze w 2019 r.
GPW Benchmark SA w odpowiedzi potwierdziła, że zgodnie z harmonogramem prowadzonych prac zamierza
złożyć stosowny wniosek do KNF przed końcem 2019 r.
Zdaniem banku centralnego, skuteczna reforma stawek referencyjnych WIBOR i WIBID zależy również w
dużym stopniu od zaangażowania banków krajowych, zwłaszcza uczestników fixingu tych wskaźników.
W II kw. 2019 r. uzgodniono nowe brzmienie przepisów niektórych zapisów rozporządzenia BMR, zgodnie z
którymi okres przejściowy na dostosowanie kluczowych wskaźników referencyjnych do wymogów tej regulacji
został wydłużony do 31 grudnia 2021 r. 26 marca 2019 r. WIBOR, na mocy rozporządzenia wykonawczego KE,
został wpisany na listę kluczowych wskaźników referencyjnych. Oprócz WIBORu do wskaźników kluczowych w
rozumieniu rozporządzenia BMR należą: EURIBOR, EONIA, LIBOR i STIBOR.
Jak wskazał NBP, oddala to możliwość materializacji opisanego ryzyka związanego z niedostosowaniem stawek
WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR. (PAP)

Immobile

Akcjonariusz Immobile chce, by spółka wypłaciła 0,08 PLN dywidendy na akcję
Rafał Jerzy, główny akcjonariusz Immobile, chce, by spółka wypłaciła z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych
dywidendę w wysokości 0,08 PLN na akcję.
Łącznie na ten cel miałoby trafić 6,03 mln PLN.
Zgodnie z raportem rocznym Immobile, Rafał Jerzy posiada 27.718.547 akcji, co stanowi 37% udziału w
kapitale.
O wypłacie dywidendy zdecyduje ZWZ zwołane na 25 czerwca. Proponowany dzień dywidendy to 24 września,
a jej wypłaty - 8 października. (PAP)

Marvipol Development

Marvipol Development wyemituje obligacje o wartości do 60 mln PLN
Marvipol Development wyemituje do 6 tys. niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii Y o łącznej wartości
nominalnej do 60 mln PLN. Emisja nastąpi w trybie oferty niepublicznej, skierowanej do nie więcej niż 149
indywidualnie wybranych inwestorów instytucjonalnych.
Marvipol wyemituje obligacje w ramach trzyletniego programu ustanowionego w maju 2018 r. Program
zakładał emisję do 25 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln PLN. Spółka podawała, że
obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej i miały zostać wprowadzone do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu Catalyst. (PAP)

Ten Square Games

Przychody gry "Fishing Clash" w maju wyniosły ok. 3 mln USD - szacunki
Przychody gry "Fishing Clash", której producentem jest Ten Square Games, wyniosły w maju ok. 3 mln USD,
podobnie jak w kwietniu. Według szacunków portalu Sensor Tower, grę pobrano w ubiegłym miesiącu ze
sklepów Google i Apple łącznie ok. 800 tys. razy. Sensor Tower szacuje, że inna gra Ten Square Games, "Wild
Hunt", przyniosła ok. 80 tys. USD przychodów, a gra "Let's Fish" 16 tys. USD.
Portal podaje przychody gier mobilnych po odjęciu 30% prowizji przekazywanej przez producentów na rzecz
odpowiednio Google oraz Apple. (PAP)
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Ursus

Konsorcjum Ursus Bus złożyło część dokumentów do NCBiR
Konsorcjum Ursus Bus złożyło do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) część dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia w postępowaniu dotyczącym projektu bezemisyjnego
transportu publicznego. (PAP)

Votum

Votum przyjął politykę dywidendową; dywidenda wyniesie od 25 do 50% zysku netto
Zarząd Votum przyjął politykę dywidendową na lata 2019-2021, zgodnie z którą dywidenda lub buy-back ma
wynosić od 25 do 50% zysku netto.
W komunikacie podano, że zarząd Votum, w zależności od bieżącej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej spółki,
będzie rekomendował przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy lub nabycie akcji własnych albo przekaże go
na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy.
W połowie maja zarząd Votum zarekomendował, by 8,28 mln PLN z zysku za 2018 roku trafiło na kapitał
rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy.
Natomiast na początku kwietnia spółka podawała, że na dywidendę, która ma być wypłacona w 2019 r. ma
zostać przeznaczone 2,28 mln PLN pochodzące z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego w
2017 r., co daje 0,19 PLN dywidendy na akcję. (PAP)

ZM Henryk Kania

ZM Henryk Kania znacznie ograniczają produkcję, z możliwością jej całkowitego wstrzymania
Zakłady Mięsne Henryk Kania zdecydowały o znaczącym ograniczeniu bieżącej produkcji w zakładach oraz
uwzględniają również możliwość jej całkowitego wstrzymania. Sytuacja ta wynika m.in. z ograniczonym
dostępem spółki do kapitału obrotowego, co wywołane zostało w szczególności znaczącymi wzrostami cen
surowca w I kw. 2019 r., które osiągnęły poziom do 30%. Zmniejszenie dostępnych środków pieniężnych
spowodowało również opóźnienia w realizacji przychodów Spółki w stosunku do stanu sprzed okresu powstałej
niestabilności operacyjnej.
Spółka poinformowała, że podejmuje wszelkie działania mające na celu odtworzenie i zwiększenia kapitału
obrotowego, w tym zwiększenia dostępu do finansowania kapitału obrotowego w drodze finansowania
zewnętrznego.
ZM Henryk Kania poinformowały, że w miarę napływu do spółki środków pieniężnych oraz uzyskania
dodatkowego finansowania w postaci środków obrotowych poziom produkcji powinien sukcesywnie powrócić
do poprzednich wolumenów. (PAP)
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Dziennik
04 czerwca 2019 r.

Kalendarz:

-

Spółka

Wydarzenie

-

-
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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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