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Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Kontrakty terminowe od podstaw. Wykorzystanie
kontraktów do zabezpieczenia portfela inwestycyjnego”, które odbędzie się dzisiaj w Sali
Notowań GPW. Szkolenie poprowadzi Paweł Małmyga, analityk BM PKO BP. Szczegóły oraz
formularze rejestracji dostępne są tutaj.

Indeksy GPW

WIG otw.
WIG zam.
obrót (mln PLN)
WIG 20 otw.
WIG 20 zam.
Komentarz dnia:
FW20 otw.
Budimex złożył najniższą ofertę na ukończenie trasy S61 z Suwałk do granicy z Litwą. FW20 zam.
Zaproponowana cena (843 mln zł) jest o 16% wyższa od budżetu GDDKiA i o 70% wyższa od mWIG40 otw.
poprzedniego kontraktu na ten odcinek, który został anulowany na skutek dużych opóźnień mWIG40 zam.

zmiana
56,951.4
57,418.6
585.3
2,164.8
2,183.3
2,172.0
2,188.0
3,639.9
3,647.4

-0.4%
0.7%
-17.5%
-0.1%
0.9%
-0.2%
0.8%
-0.8%
0.3%

kurs

zmiana

22.14
36.45
34.20
26.00
31.37

16.3%
7.4%
4.9%
3.6%
3.5%

wykonawcy (Impresa Pizzarotti). Informacja pozytywna dla Budimexu.
Największe wzrosty

KGHM podał dane operacyjne za wrzesień tego roku. Są one naszym zdaniem neutralne. W
JSW
ujęciu kwartalnym produkcja miedzi jest nieco poniżej naszych prognoz, podobnie jak w Bogdanka
przypadku srebra. Na plus należy za to wskazać poziom produkcji w Sierra Gorda. 
Ciech

Polenergia

Mabion pozyskał finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) o wartości 30 mln Erste Group
EUR. Warunkiem jest jednak wyemitowanie bezpłatnych warrantów dla EBI, które stanowić
będą 2,85% akcji. Informacja lekko negatywna.
Największe spadki
Mabion
ZE PAK
Dino
CCC
Netia

WIG30:
CCC - CCC otwiera nowe sklepy w Słowenii
ING BS - Twisto liczy na 0,5 mln klientów w Polsce w 2022 roku
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-4.8%
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-2.9%
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106.35
31.37
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14.67
4.48
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95
71
52

KGHM - Sprzedaż miedzi KGHM we wrześniu wyniosła 67,5 tys. ton, wzrost o 12% r/r
PGNiG - PGNiG OD uruchamia ofertę fotowoltaiczną dla firm

Najwyższe obroty

PKO BP - PKO BP liczy, że w 2020 r. przejmie jakieś aktywa finansowe
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Jeronimo Martins
KAZ Minerals

PKO BP - PKO BP ma 4 mln IKO, chce rozszerzyć funkcjonalność aplikacji o MŚP

Pozostałe informacje:
Sektor energetyczny - Uprawnienia EUA we wrześniu straciły na wartości ponad 6%
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Sektor energetyczny - PSEW za zwiększeniem energii z dużych instalacji wiatrowo-słonecznych
BUX
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BNP Paribas BP - Bank utworzy 48,8 mln PLN rezerwy na zwrot prowizji przy wcześniejszej
PX50
JP Morgan Chase (NYSE): kontynuacja trendu wzrostowego
spłacie kredytu
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CI Games - Urząd Celno-Skarbowy ocenił, że CI Games zaniżył dochód za 2013 rok
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133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103

zmiana
40,826.3
1,365.1
1,053.3
26,827.6
8,163.0
3,006.7
12,748.0
7,163.6
5,648.3
22,548.9
26,725.7

0.0%
0.7%
1.0%
0.2%
0.9%
0.7%
0.9%
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%

102
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100

Orzeł Biały - ZAP Sznajder Batterien ogłasza wezwanie na akcje Orzeł Biały, chce mieć 100%
Waluty i surowce
spółki
99
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WIBOR 3m (%)

98.29

0.0%

EUR/PLN

4.279

0.0%

USD/PLN

3.839

-0.1%

Vivid Games - NWZ Vivid Games zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego o max. 1
EUR/USD
mln PLN

1.115

0.1%

5,820.0

1.2%

93

Synthos - Synthos chce wybudować małą elektrownię jądrową o mocy 300 MW
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Ten Square Games - Główni akcjonariusze Ten Square Games zawiązali porozumienie
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JP Morgan Chase silnie wczoraj zwyżkował, przełamując średnioterminowy opór na poziomie
ropa Brent (USD/bbl)
ostatniego,
lokalnego
Tym samym,
na najbliższych
sesjach
możnaprzeglądu
oczekiwać
Work
Service
- Work maksimum.
Service kontynuuje
rozmowy
z inwestorami
w ramach
opcji
kontynuacji ruchu w kierunku górnego ograniczenia długoterminowego kanału wzrostowego. Jego
strategicznych
minimalny zasięg należy szacować na 125,50 usd, ale prawdopodobnie kurs sięgnie 128,60 usd a

nawet 132,80 usd.

Nadchodzące wydarzenia:
Kęty - Raport kwartalny (23 października)
Polnord - NWZ (23 października) Document downloaded by SUPERMAKLER@PKOBP.PL
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WIG30:
CCC

CCC otwiera nowe sklepy w Słowenii
Grupa CCC otworzyła sklep o powierzchni ponad 1.000 m kw. w słoweńskim Mariborze, a w najbliższych
tygodniach planowane są jeszcze trzy nowe otwarcia w miejscach, w których do tej pory obecna była marka
Voegele.
Jak podano, pod koniec 2019 roku, po sześciu latach obecności na rynku słoweńskim, powierzchnia sprzedaży
CCC wyniesie w tym kraju około 14 tys. m kw.
Z prezentacji spółki wynika, że na koniec czerwca tego roku sieć liczyła w Słowenii 15 sklepów o łącznej
powierzchni 10,9 tys. m kw.
W drugim kwartale 2019 roku sprzedaż CCC w Słowenii wyniosła 14,9 mln PLN, co oznacza wzrost o 10% r/r.
(PAP)

ING BS

Twisto liczy na 0,5 mln klientów w Polsce w 2022 roku
Fintech Twisto, którego partnerem strategicznym jest ING Bank Śląski liczy, że w 2022 roku z usług spółki
będzie korzystało 0,5 mln klientów w Polsce.
Twisto do tej porty oferował płatności w 300 sklepach internetowych, firma umożliwiała odroczenie termin
zapłaty za zakupy do 45 dni.
Fintech podał w poniedziałek, że wprowadził do oferty połączoną z aplikacją kartę płatniczą, dzięki czemu z jego
usług można korzystać w każdym sklepie online i tradycyjnym, w Polsce i za granicą - wszędzie, gdzie
akceptowany jest Mastercard.
Twisto powstało w Czechach. Wśród udziałowców są grupa ING oraz towarzystwo ubezpieczeniowe Uniqa.
(PAP)

KGHM

Sprzedaż miedzi KGHM we wrześniu wyniosła 67,5 tys. ton, wzrost o 12% r/r
Sprzedaż miedzi w grupie KGHM we wrześniu 2019 roku wyniosła 67,5 tys. ton i była wyższa o 12% niż przed
rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła w tym czasie 58,6 tys. ton, co oznacza wzrost o 2% r/r.
Jak podała spółka, wzrost produkcji miedzi dotyczył produkcji zagranicznej, przy spadku produkcji w KGHM
Polska Miedź ze względu na zaplanowany remont pieca w Hucie Miedzi „Legnica”.
Z kolei głównym powodem wzrostu sprzedaży miedzi płatnej była wyższa sprzedaż tego metalu zrealizowana
przez KGHM Polska Miedź, choć - jak podano - pozostałe aktywa produkcyjne we wrześniu tego roku również
wykazały lepsze wyniki sprzedażowe.
Produkcja srebra wyniosła 120,4 ton i była niższa o 3% r/r ze względu m.in. na niższe zawartości srebra w
urobku w KGHM Polska Miedź.
Sprzedaż srebra wzrosła o 4% r/r do 142 ton.
Produkcja TPM wyniosła 18,6 tys. troz. Wzrost produkcji miesięcznej r/r o 18% dotyczył KGHM International ze
względu przede wszystkim na wyższą zawartość i uzysk złota w kopalni Robinson.
Sprzedaż TPM wyniosła 26,3 tys. troz i była wyższa o 46% r/r. Wynik ten związany był przede wszystkim z
wyższą sprzedażą złota zrealizowaną we wrześniu przez KGHM Polska Miedź oraz KGHM International.
Produkcja molibdenu wyniosła 0,7 mln funtów wobec 0,8 mln funtów rok wcześniej. Spadek r/r jest skutkiem
mniejszego uzysku molibdenu w kopalni Sierra Gorda.
Sprzedaż molibdenu wyniosła 1,3 mln funtów i była niższa o 0,3 mln funtów (-18% r/r). Głównym czynnikiem
był spadek sprzedaży molibdenu w kopalni Sierra Gorda.
W okresie od stycznia do września 2019 roku produkcja miedzi, srebra i metali szlachetnych (TPM) grupy
KGHM kształtowała się powyżej wielkości zrealizowanych w analogicznym okresie 2018 roku. Natomiast
spadek produkcji molibdenu wynika z niższej zawartości tego metalu w rudzie przerabianej w Sierra Gorda.
(PAP)
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PGNiG

PGNiG OD uruchamia ofertę fotowoltaiczną dla firm
PGNiG Obrót Detaliczny uruchomiło ofertę rozwiązań fotowoltaicznych dla firm. Usługa obejmuje realizację
inwestycji, w tym m.in. doradztwo w zakresie doboru technologii i sposobów finansowania oraz przyłączenie
instalacji solarnej do sieci.
Oferta kierowana jest zarówno do obecnych, jak i przyszłych klientów biznesowych PGNiG OD. Będzie
realizowana w modelu „pod klucz”.
Za realizację instalacji fotowoltaicznej, przyłączenie jej do sieci elektroenergetycznej i uruchomienie będzie
odpowiedzialna Polska Korporacja Fotowoltaiczna, która jest dystrybutorem firmy Corab. (PAP)

PKO BP

PKO BP liczy, że w 2020 r. przejmie jakieś aktywa finansowe
PKO BP jest zainteresowany aktywami o wielkości ponad 100 mld PLN. mBank warunek ten spełnia, więc jeśli
zostanie on wystawiony na sprzedaż, to PKO BP przeanalizuje możliwość takiej transakcji. Bank co roku
dokonuje mniejszych lub większych przejęć i spodziewa się, że w 2020 roku też do takich dojdzie.
Zdaniem Jagiełły, koncentracja banków na rynku polskim będzie kontynuowana. Stwierdził też, że czeka nas
fala dotycząca także innych banków europejskich. Zaznaczył, że w Europie proces ten nazywa się Bazylea III,
albo Bazylea IV i będzie zmuszał banki europejskie do prób podwyższenia kapitałów. Jak podkreślił banki mogą
to zrobić na dwa sposoby - albo poprzez proces emisji nowych akcji albo poprzez zmniejszenie swoich
aktywów ważonych ryzykiem.
Wycena mBanku może być benchmarkiem dla potencjalnych wycen innych banków, jeżeli uznają, że to jedyny
sposób na podwyższenie kapitałów.
Zdaniem prezesa, rozmowy banków z audytorami w sprawie podejścia do tworzenia rezerw po wyroku TSUE
dotyczącym kredytów frankowych, powinny się zakończyć na początku 2020 roku, co związane będzie z
przygotowywaniem przez banki raportów za 2019 rok.
Jagiełło stwierdził, że tego typu rozwianie będzie rozwiązaniem, które powinno się wykrystalizować do
momentu zamknięcia sprawozdań finansowych za rok 2019, czyli początek przyszłego roku.
W jego opinii, banki mogą zawiązywać już w III kwartale rezerwy na wyrok TSUE dotyczący zwrotu prowizji po
wcześniejszej spłacie kredytów konsumpcyjnych.
Zdaniem prezesa, jednorazowe zyski z transakcji sprzedaży udziałów w Polskim Standardzie Płatności,
operatorze systemu płatności mobilnych Blik, banki mogą wykazywać w IV kwartale 2019 roku. (PAP)

PKO BP

PKO BP ma 4 mln IKO, chce rozszerzyć funkcjonalność aplikacji o MŚP
PKO BP, który ma 4 mln aktywnych aplikacji IKO planuje, że do końca roku będzie ich 4,25 mln. Bank rozszerza
funkcjonalność aplikacji, w 2020 roku chce ją dostosowywać do segmentu małych i średnich firm. Pod koniec
2018 roku liczba aktywnych aplikacji wynosiła 3,1 mln.
Łukasz Kuc, dyrektor Biura Kanałów Cyfrowych poinformował, że jeszcze w 2019 roku bank planuje
wprowadzić do IKO m.in. możliwość zakupu biletów parkingowych oraz umożliwi aktywację aplikacji na
zagranicznych numerach telefonów.
Bank podał, że obecnie kilkaset tysięcy właścicieli firm korzysta z IKO.
Bank podał, że kanał mobilny stał się dla wielu klientów podstawowym kanałem dostępu do usług banku.
Obecnie ok. 59% logowań pochodzi z kanału mobilnego. Bank podał również, że 49% użytkowników IKO
korzysta z Blika. (PAP)

3

Document downloaded by SUPERMAKLER@PKOBP.PL

Dziennik
22 października 2019 r.

Pozostałe informacje:
Sektor energetyczny

Uprawnienia EUA we wrześniu straciły na wartości ponad 6%
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami poinformował, że uprawnienia EUA we wrześniu straciły
na wartości ponad 6%.
Według danych KOBIZE, we wrześniu zmienność cen uprawnień była niska – zakres pomiędzy minimum (24,72
EUR) a maksimum (27,03 EUR) wyniósł 2,31 EUR (dla porównania średni zakres dla ostatnich trzech miesięcy
to 4 EUR). (PAP)

Sektor energetyczny

PSEW za zwiększeniem energii z dużych instalacji wiatrowo-słonecznych w aukcji OZE w '20
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej rekomenduje prawie czterokrotne zwiększenie ilości i wartości
energii z dużych instalacji wiatrowo-słonecznych w aukcji OZE planowanej w 2020 roku. PSEW postuluje, w
ramach konsultacji projektu rozporządzenia ws. aukcji OZE, zwiększenie w tym koszyku ilości zamawianej
energii z 14,7 TWh do prawie 58,3 TWh, a budżetu z blisko 5,36 mld PLN do 21,36 mld PLN.
Z wyliczeń PSEW wynika, że tylko członkowie Stowarzyszenia mają w swoich portfelach projekty o łącznej
mocy 1,5 GW, z czego 1,2 GW w wietrze i ok. 300 MW w dużych projektach fotowoltaicznych.
W ocenie PSEW pozostawienie przez Ministerstwo Energii wolumenu na poziomie 1 GW dla instalacji
wiatrowo-słonecznej powyżej 1 MW sprawi, że aukcja zakończy się wypełnieniem koszyka wyłącznie przez
wiatr ze względu na przewagę cenową tej technologii.
Janusz Gajowiecki, prezes PSEW podkreślił, że podniesienie zamówienia dla energetyki wiatrowej pozwoli
uniknąć deficytów w udziale OZE po 2023 roku. Dodał również, że pełne wykorzystanie potencjału energetyki
wiatrowej na lądzie nie tylko przyśpieszy transformację systemu energetycznego kraju w kierunku gospodarki
niskoemisyjnej zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z polityki klimatycznej UE, ale także przełoży się na
tańsze rachunki za prąd dla odbiorcy końcowego oraz wygeneruje dodatkowe korzyści gospodarcze, społeczne
i środowiskowe.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE,
która może zostać sprzedana w aukcji w 2020 r., został przekazany 10 października do uzgodnień i konsultacji.
Uwagi można było zgłaszać w ciągu 7 dni. (PAP)

BNP Paribas BP

Bank utworzy 48,8 mln PLN rezerwy na zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu
BNP Paribas Bank Polska utworzy 48,8 mln PLN rezerwy na proporcjonalny zwrot prowizji w przypadku
wcześniejszej spłaty kredytu po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rezerwa obciąży wynik
banku za trzeci kwartał 2019 roku.
Utworzenie rezerwy jest rezultatem wyroku TSUE z 11 września 2019 r. w sprawie dotyczącej prawa
konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty.
BNP Paribas Bank Polska poinformował, że w przypadku kredytów spłaconych przedterminowo począwszy od
12 września 2019 r. stosuje zasady wynikające z wyroku TSUE. (PAP)

CI Games

Urząd Celno-Skarbowy ocenił, że CI Games zaniżył dochód za 2013 rok
Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego ocenił, że CI Games zaniżył dochód za 2013 rok o 7 mln PLN, w wyniku
czego dochód podatkowy powinien wynosić 1,5 mln PLN. Spółka skoryguje deklarację podatkową za 2013 rok,
a także za lata 2014-2017.
CI Games zamierza w terminie 14 dni od daty odebrania decyzji skorygować deklarację podatkową CIT-8 za
rok 2013. Korekta deklaracji podatkowej za 2013 r. nie spowoduje powstania dodatkowego zobowiązania
podatkowego, ponieważ zostaną rozliczone straty z lat ubiegłych.
Spółka złoży również korektę deklaracji CIT-8 za lata 2014-2017 dotyczącej ujęcia transakcji znakowych.
Następstwem tych korekt będzie zobowiązanie podatkowe za rok 2017 w wysokości 450 tys. PLN kwoty
głównej plus odsetki.
Spółka planuje nieujmowanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w części dotyczącej
nierozliczonych strat podatkowych za lata 2014-2017 powstałych w wyniku transakcji znakowych. Spółka
zamierza pomniejszyć aktywo z tytułu podatku odroczonego o kwotę 12,5 mln PLN. (PAP)
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Cognor

Cognor wypłaci ostatecznie 0,28 PLN dywidendy na akcję
Cognor wypłaci ostatecznie z zysku osiągniętego w 2018 roku 0,28 PLN dywidendy na akcję wobec 0,29 PLN
przewidywanych wcześniej. Różnica wynika z wprowadzenia 21 października do obrotu giełdowego 335.937
akcji emisji nr 9 z zamiany obligacji. W związku z tym liczba akcji Cognor Holding uprawnionych do dywidendy
za rok 2018 wynosi 123.406.256 szt.
Dniem dywidendy jest 23 października, a jej wypłata nastąpić ma 17 stycznia 2020 roku. (PAP)

Elemental Holding

Elemental otrzymał oferty na sprzedaż 21,7 mln akcji własnych, redukcja wyniosła 6,73%
Elemental Holding, poprzez spółkę zależną Tesla Recyckling, otrzymał oferty sprzedaży 21,7 mln akcji własnych,
stanowiących 12,73% kapitału. Średnia stopa redukcji akcji wyniosła 6,73%.
Termin przyjmowania ofert sprzedaży akcji Elemental Holding w ramach oferty upłynął 16 października.
Na początku października Elemental Holding ogłosił, że poprzez spółkę zależną Tesla Recycling, chce kupić do
20.238.824 akcji własnych, stanowiących 11,87% kapitału zakładowego, po 1,50 PLN za papier.
W styczniu NWZ Elemental Holding upoważniło zarząd do nabycia do 34 mln akcji własnych za maksymalnie
60 mln zł. Podmiotem nabywającym akcje miała być spółka lub podmiot zależny spółki. (PAP)

Inpro

Inpro wprowadziło do sprzedaży 127 mieszkań w Pruszczu Gdańskim
Inpro wprowadziło do sprzedaży 127 mieszkań w ramach pierwszego etapu inwestycji Brawo w Pruszczu
Gdańskim. Planowany termin zakończenia budowy to 30 września 2021 roku. (PAP)

Mabion

Mabion uzgodnił z EBI warunki udzielenia kredytu do 30 mln EUR
Mabion uzgodnił z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym warunki finansowania dotyczące udzielenia spółce
niezabezpieczonego kredytu wypłacanego w trzech transzach, uruchamianych po spełnieniu określonych
warunków, do łącznej kwoty 30 mln EUR. Podpisanie umowy z EBI planowane jest nie później niż do 31
października 2019 roku.
Środki pozyskane w ramach udzielonego kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie projektów
inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych, w tym dotyczących rozwoju leków biopodobnych i innowacyjnych
leków biologicznych w Polsce oraz rozbudowy infrastruktury badawczo-rozwojowej i mocy wytwórczych
Mabionu.
Warunki umowy finansowania będą przewidywać, że poszczególne transze finansowania będą podlegały
spłacie w terminie 5 lat od dnia wypłaty danej transzy. Okres dostępności kredytu wynosić będzie 36 miesięcy
od daty zawarcia umowy. Kredyt będzie oprocentowany według stałej stopy procentowej, nie wyższej niż 2,7%
rocznie.
Umowa finansowania będzie przewidywać postanowienia nakładające na Mabion ograniczenia, m.in. w
zakresie rozporządzenia istotnymi składnikami aktywów oraz ich obciążania, udzielania pożyczek i gwarancji,
jak również w zakresie wypłacania dywidendy i zaciągania zobowiązań finansowych, powyżej uzgodnionych
kwot. Naruszenie zobowiązań spółki wskazanych w umowie finansowania będzie upoważniać EBI do żądania
natychmiastowej spłaty kredytu.
Warunkiem wypłaty finansowania przez EBI jest m.in. emisja przez spółkę warrantów subskrypcyjnych serii C,
które zostaną objęte przez EBI i będą uprawniać do objęcia akcji serii T stanowiących 2,85% kapitału
zakładowego spółki na dzień emisji. W tym celu Mabion zwoła w najbliższym czasie nadzwyczajne walne
zgromadzenie w celu podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
wyłączenia prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych na rzecz EBI. (PAP)

Orzeł Biały

ZAP Sznajder Batterien ogłasza wezwanie na akcje Orzeł Biały, chce mieć 100% spółki
ZAP Sznajder Batterien wezwał do sprzedaży 27,11% akcji spółki Orzeł Biały, oferując za jedną akcję 10,44 PLN.
Po przeprowadzeniu wezwania nabywający zamierza osiągnąć – z uwzględnieniem akcji spółki posiadanych
bezpośrednio i pośrednio przez nabywającego – do 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
Przyjmowanie zapisów w wezwaniu potrwa od 12 listopada do 11 grudnia 2019 roku.
W komunikacie podano, że wzywający zamierza pozostać długoterminowym inwestorem spółki Orzeł Biały i
koncentrować swoje działania na optymalizacji jej działalności operacyjnej i finansowej. (PAP)
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Synthos

Synthos chce wybudować małą elektrownię jądrową o mocy 300 MW
GE Hitachi Nuclear Enerdy poinformowało, że kontrolowana przez Michała Sołowowa chemiczna spółka
Synthos chce wybudować w ciągu najbliższej dekady małą elektrownię jądrową o mocy 300 MW. Obie strony
podpisały list intencyjny w tej sprawie.
Zgodnie z podpisanym porozumieniem (Memorandum of Understanding) w ciągu dziesięciu lat w Polsce może
powstać pierwszy reaktor wodno-wrzący BWRX-300 o mocy 300 MW.
W połowie sierpnia prezes Synthosu zapowiadał uruchomienie w 2022 roku bloku gazowo-parowego CCGT w
Oświęcimiu. Ma to być inwestycja o wartości powyżej 500 mln PLN, a moc bloku ma sięgnąć stu
kilkudziesięciu MW. Synthos ma już na terenie zakładów w Oświęcimiu elektrociepłownię opartą o węgiel, ale
chce dywersyfikować źródła energii i jej część produkować w oparciu o paliwo gazowe.
Prezes Synthosu poinformował też, że w perspektywie najbliższych trzech lat grupa planuje inwestycje o
wartości 2 mld PLN. Oprócz budowy nowego bloku gazowo-parowego będzie to nowa instalacja do produkcji
kauczuku syntetycznego w Polsce i jeszcze jedna inwestycja w Polsce, ale prezes nie podał wtedy szczegółów.
Grupa Synthos zatrudnia 3300 pracowników. Ma dwa zakłady: w czeskich Kralupach i w Oświęcimiu, kupiła też
firmę INEOS Styrenics za 350 mln PLN działającą w Holandii i we Francji, która produkuje półprodukty do
produkcji styropianu. (PAP)

Ten Square Games

Główni akcjonariusze Ten Square Games zawiązali porozumienie
Główni akcjonariusze Ten Square Games, dysponujący łącznie 63,58% głosów na WZ, zawiązali porozumienie
dotyczące prowadzenia trwałej polityki wobec Ten Square Games i zgodnego wykonywania praw głosu z akcji.
Porozumienie zawarte zostało pomiędzy Maciejem Popowiczem, który ma 39,39% akcji Ten Square Games,
Rafałem Vogtem (1,86%), Arkadiuszem Pernalem (18,85%), Konradem Słabigiem (1,86%), Miłoszem Kordeckim
(1,09%) oraz Wojciechem Gattnarem (0,52%).
W komunikacie nie podano szczegółowych powodów zawarcia porozumienia. Zastrzeżono jedynie, że ponieważ
jeden z akcjonariuszy - Maciej Popowicz - posiadał przed jego zawarciem ponad 33%, to zawarcie
porozumienia nie spowodowało przekroczenia progu 33% głosów na walnym zgromadzeniu Ten Square
Games. (PAP)

Vivid Games

NWZ Vivid Games zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego o max. 1 mln PLN
Akcjonariusze Vivid Games upoważnili zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji o
łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 mln PLN, z wyłączeniem prawa poboru. Upoważnienie zostało
udzielone zarządowi na trzy lata.
Pod koniec września spółka informowała, że analizuje możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania, które
z jednej strony usprawni spłatę zobowiązań, z drugiej zapewni kapitał na dalszy wzrost w zakresie rozwoju
produktów i marketingu. Jedną z możliwości zapewnienia finansowania miała być potencjalna nowa publiczna
lub prywatna emisja akcji spółki. (PAP)

Votum

Votum chce w X podpisać ponad 1.500 umów dot. roszczeń bankowych, trzy razy więcej niż wcześniej
Kancelaria odszkodowawcza Votum po wyroku TSUE dotyczącym kredytów frankowych obserwuje wzrost
sprzedaży oferty bankowej i spodziewa się, że w październiku może przekroczyć w tym segmencie 1.500
zawartych umów, podczas gdy w I połowie 2019 roku było to ok. 500 umów miesięcznie.
Dyrektor departamentu ds. bankowych w Votum Kacper Jankowski poinformował, że zainteresowanie ofertą
pomocy frankowiczom po wyroku TSUE przerosło najśmielsze oczekiwania spółki. Zaznaczył on, że Votum
odnotowuje rekordowe ilości, kilku tysięcy zapytań w tej sprawie, co jak podkreślił niewątpliwie przełoży się na
liczbę zawartych kontraktów w tym segmencie działalności.
Jankowski dodał, że biorąc pod uwagę dynamikę przyjmowania spraw w poprzednich okresach i rosnącą ich
liczbę pod koniec każdego miesiąca Votum szacuje, iż może przekroczyć w tym miesiącu liczbę 1,5 tysięcy
spraw.
We wrześniu spółka spodziewała się, że pod koniec 2019 roku będzie zawierać miesięczne ponad 1.000 takich
umów.
Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok 3 października, a sam wyrok dotyczył tylko kredytu indeksowanego
do waluty obcej.
Jankowski poinformował, że podpisywane obecnie przez Votum umowy dotyczą głównie kredytów
indeksowanych, ich udział wynosi około 78%.
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Poinformował, że spółka obsługuje klientów m.in. mBanku, Banku Millennium, BPH, Getin Noble Banku,
Raiffeisena, Santander Bank Polska, PKO BP, Santander Consumer Banku, Euro Banku i BOŚ.
W pierwszej połowie 2019 roku Votum kierował do sądów około 100 spraw miesięcznie. Dyrektor
poinformował, że zwiększona liczba spraw przekłada się już na zwiększoną liczbę powództw kierowanych do
sądów.
Poinformował, że wzrost sprzedaży oferty bankowej sprawia, iż spółka chce zwiększyć liczbę zatrudnianych
prawników w tym segmencie.
Łączna liczba spraw przyjętych do prowadzenia w segmencie bankowym Votum w I połowie 2019 roku
wyniosła 2.855, podczas gdy rok wcześniej było to 2.676. Liczba spraw sądowych w I połowie 2019 roku
wyniosła 678, a wartość przedmiotu sporu w wytoczonych powództwach wynosiła 46 mln PLN.
Pod koniec I półrocza 2019 roku sprawy bankowe stanowiły 13% udziału w przychodach grupy Votum,
podczas gdy rok wcześniej stanowiły 2%. (PAP)
Work Service

Work Service kontynuuje rozmowy z inwestorami w ramach przeglądu opcji strategicznych
Work Service kontynuuje rozmowy z inwestorami prowadzone w ramach procesu przeglądu opcji
strategicznych, po tym jak w piątek NWZ spółki odstąpiło od głosowania uchwał dotyczących przyszłej formy
finansowania.
W piątek akcjonariusze odstąpili od głosowania uchwał dotyczących emisji obligacji zamiennych na akcje oraz
prywatnej i publicznej emisji akcji. Walne zgromadzenie w sprawie emisji jest zaplanowane na 12 listopada.
Zarząd Work Service łącznie zamierza pozyskać do 50 mln PLN bez względu na ostatecznie wybrany wariant
lub warianty pozyskania finansowania.
Podczas piątkowego NWZ akcjonariusze dokonali także zmian w radzie nadzorczej. Nowym przewodniczącym
rady został Przemysław Schmidt, zastępcą przewodniczącego został Marcus Preston, a nowymi członkami rady
zostali Robert Oliwa i Andrzej Witkowski. (PAP)
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Kalendarz:

23 października
23 października
23 października
24 października
24 października
24 października

Spółka

Wydarzenie

Kety
Polnord
Torpol
Asseco BS
Kruk
PKN Orlen

Raport
NWZ
NWZ
Raport
Raport
Raport

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 Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (dalej: „BM PKO BP”), działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów BM 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 BM PKO BP.
Publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, jednak BM PKO BP nie gwarantuje, że informacje zawarte w Publikacji są w pełni dokładne i kompletne.
BM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Publikacji.
BM 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.
BM 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 BM 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
Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego”, jak również umową o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o
charakterze ogólnym przez BM PKO BP. Podmiotem sprawującym nadzór nad BM 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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