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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.

Indeksy GPW
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WIG 20 zam.
Komentarz dnia:
FW20 otw.
Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie wykluczył możliwość aby którykolwiek z FW20 zam.
kontrolowanych przez Skarb Państwa banków wsparł Ideę Bank. Sytuacja niewystarczającego mWIG40 otw.
kapitału powinna być rozwiązania poprzez mechanizmy rynkowe bez pomocy Państwa. Jest to mWIG40 zam.
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CCC - Skonsolidowane przychody CCC w kwietniu '19 wyniosły 524,2 mln PLN, wzrost r/r o Największe spadki
20%

pozytywna informacja dla kontrolowanych przez Państwo banków.
Prezydent Donald Trump ogłosił możliwość podwyższenia ceł na chińskie towary o wartości
200 mld dolarów oraz wprowadzenia ceł na kolejne produkty. Takie działania mogą utrudnić
osiągnięcie porozumienia w negocjacjach handlowych USA – Chiny. Informacja negatywna dla
rynków.
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Sektor energetyczny - Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w IV wzrosła do
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kurs

obrót

35,25
46,14
21,85
3 196,00
99,54

115
109
76
59
57

Erste Group
OMV
Nornickel
MOL
KGHM

Fasing - Fasing ustanowił program emisji obligacji o wartości do 150 mln PLN
Gino Rossi - Grupa Gino Rossi miała w kwietniu 10,2 mln PLN przychodów, 29% mniej r/r
Bank Handlowy - Wstępne wyniki Banku Handlowego w I kw. 2019 roku vs. konsensus PAP
Novaturas - Strata netto Novaturas w I kw. 2019 r. wyniosła 0,15 mln euro
Polwax - Polwax szacuje, że miał w I kw. 2,5 mln PLN straty netto
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Pozostałe informacje (30.04-02.05):
Sektor bankowy, sektor deweloperski - Banki udzieliły w III kredytów na nieruchomości
mieszkaniowe na 4.430 mln PLN - NBPDocument downloaded by POKI_DM@PKOBP.PL
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WIG30:
CCC

Skonsolidowane przychody CCC w kwietniu '19 wyniosły 524,2 mln PLN, wzrost r/r o 20%
Skonsolidowane przychody CCC w kwietniu 2019 roku wyniosły 524,2 mln PLN i były wyższe od osiągniętych
w analogicznym okresie roku ubiegłego o 20%. Przychody za okres styczeń-kwiecień wyniosły 1,562 mld PLN i
były wyższe rdr o 43%.
Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych za kwiecień 2019 r. wyniosły 376 mln PLN (w
tym 7,2 mln PLN eobuwie.pl, 42 mln PLN Karl Vögele oraz 6,8 mln PLN sprzedaży Gino Rossi) i były wyższe rdr
o 14%. Spadek w przypadku sieci detalicznej CCC wyniósł 2%, do 320 mln PLN. Narastająco od początku roku
przychody detaliczne grupy wyniosły 1,087 mld PLN (w tym 18,0 mln PLN eobuwie.pl, 145,6 mln PLN
sprzedaży Karl Vögele i 13,5 mln PLN Gino Rossi), co oznacza wzrost rok do roku o 38%.
Przychody w kanale internetowym za kwiecień wyniosły 133,8 mln PLN (48% wzrostu rdr), z czego za 127,4
mln PLN odpowiadało e-obuwie (wzrost o 41% rok do roku). W okresie styczeń-kwiecień sprzedaż internetowa
wygenerowała 425,8 mln PLN przychodów, o 64% więcej niż przed rokiem.
Powierzchnia sklepów grupy CCC na koniec kwietnia wyniosła 688,7 tys. m kw. (w tym 81,5 tys. m kw. Karl
Vögele AG i 8 tys. m kw. Gino Rossi) i była o 38% wyższa niż rok wcześniej. (PAP)

Tauron

Tauron szacuje, że miał w I kw. 2019 roku 1.212 mln PLN EBITDA i 525 mln PLN zysku netto
Grupa Tauron szacuje, że miała w I kwartale 2019 roku 1.212 mln PLN EBITDA, 728 mln PLN zysku
operacyjnego i 525 mln PLN zysku netto przy przychodach na poziomie 5.313 mln PLN. CAPEX Grupy Tauron
w I kwartale 2019 r. wyniósł 727 mln PLN. Na koniec marca dług netto wynosił 9.219 mln PLN, a wskaźnik
dług netto/EBITDA 2,73x.
Tauron podał, że w I kwartale 2019 roku produkcja węgla handlowego wyniosła 1,26 mln ton, a sprzedaż 1,20
mln ton. Produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 3,82 TWh, a produkcja ciepła 4,76 PJ.
Dystrybucja energii elektrycznej wyniosła 13,54 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 13,09 TWh), a sprzedaż
detaliczna energii elektrycznej: 8,93 TWh.
Zgodnie z szacunkami grupy, EBITDA segmentu Wydobycie wyniosła -44 mln PLN, segmentu Wytwarzanie 387
mln PLN, segmentu Dystrybucja 681 mln PLN, a segmentu Sprzedaż 165 mln PLN.
Tauron podał, że obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. zmieniona polityka rachunkowości dotycząca prezentacji
aktywów górniczych pozytywnie wpłynęła na wynik EBITDA segmentu Wydobycie w I kwartale 2019 r. w
wysokości 25 mln PLN.
Dodano, że w wynikach finansowych segmentu Wytwarzanie ujęto, w koszcie rezerwy tworzonej w związku z
obowiązkiem przedstawienia do umorzenia uprawnień do emisji CO2, 883 tys. jednostek poświadczonej
redukcji emisji (Certified Emission Reduction, CER).
Tauron przedstawi raport kwartalny 22 maja 2019 r. (PAP)

Pozostałe informacje:
Sektor energetyczny

Średnia cena kontraktu na dostawy energii na TGE w IV wzrosła do 226,92 PLN/MWh
Średnia ważona cena BASE na rynku dnia następnego ukształtowała się w kwietniu na poziomie 226,92
PLN/MWh wobec 198,54 PLN/MWh w marcu. W kwietniu 2018 roku średnia cena kontraktu na dostawy
energii na TGE wyniosła 182,25 PLN/MWh.
Z kolei na rynku terminowym towarowym (RTT) średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową
w roku 2020 (BASE_Y-20) wyniosła 266,44 PLN/MWh, co oznacza wzrost o 3,74% w stosunku do ceny z
notowań tego kontraktu w marcu.
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w kwietniu 15.283.149 MWh wobec 16.205.169 MWh w
marcu. (PAP)
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Fasing

Fasing ustanowił program emisji obligacji o wartości do 150 mln PLN
Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Fasing ustanowiła program emisji obligacji o wartości do 150 mln PLN.
Spółka podała, w ramach programu może emitować jedną lub więcej serii emisji obligacji do kwoty 150 mln
PLN, przy czym wartość nominalna jednej obligacji emitowanej w ramach programu ma wynieść 1 tys. PLN, a
poszczególne emisje w ramach kolejnych serii mogą mieć zróżnicowane warunki emisji.
Obligacje będą obligacjami na okaziciela i będą emitowane jako zabezpieczone lub niezabezpieczone. Czas
trwania programu emisji ma trwać nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku. (PAP)

Gino Rossi

Grupa Gino Rossi miała w kwietniu 10,2 mln PLN przychodów, 29% mniej r/r
Przychody grupy Gino Rossi w kwietniu 2019 roku wyniosły 10,2 mln PLN i były o 29% niższe r/r. Narastająco
od początku 2019 roku sprzedaż Gino Rossi spadła r/r o 27,2% do 37,5 mln PLN.
W komunikacie podano, że sprzedaż e-commerce grupy Gino Rossi spadła w kwietniu o 8,2% r/r.
Udział segmentu B2B (do klientów biznesowych) w Gino Rossi w marcu wyniósł 20,6% łącznej sprzedaż, co
oznacza spadek r/r o 1,7 pkt. proc. (PAP)

Bank Handlowy

Wstępne wyniki Banku Handlowego w I kw. 2019 roku vs. konsensus PAP
wyniki
konsensus
I kw. 2019

mln PLN
Wynik odsetkowy
Wynik z prowizji
Koszty ogółem
Saldo rezerw
Zysk netto

277,30
133,9
384
-28,3
59,5

276,9
135
384,8
-19,5
64,1

wyniki
wyniki
I kw. 2019 I kw. 2018

mln PLN
Wynik odsetkowy
Wynik z prowizji
Koszty ogółem
Saldo rezerw
Zysk netto

277,3
133,9
384
-28,3
59,5

277
142
346
-6
146

zmiana
PAP
0,1%
-0,8%
-0,2%
45,4%
-7,1%

zmiana

IV kw.
2018

zmiana

0,0%
-5,4%
11,0%
411,6%
-59,2%

279
134
278
-12
152

-0,6%
-0,4%
38,2%
139,8%
-60,9%

(PAP Biznes)

W połowie kwietnia bank podał, że składka roczna na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków BFG (po
korekcie za ubiegły rok), wynosi 93,1 mln PLN - kwota ta została w całości zaksięgowana w ciężar kosztów I
kw. (PAP)
Novaturas

Strata netto Novaturas w I kw. 2019 r. wyniosła 0,15 mln euro
Strata netto operatora turystycznego Novaturas w I kwartale 2019 roku wyniosła 148 tys. euro, podczas gdy
rok wcześniej spółka miała 945 tys. euro zysku. Przychody w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosły 28,8 mln
euro (wzrost 11,5% r/r), a EBITDA wyniosła 83 tys. euro (spadek o 93,6%).
Novaturas podał, że negatywny wpływ na zyskowność w pierwszym kwartale miały zwiększone koszty
związane ze zmianą głównego przewoźnika lotniczego - w czwartym kwartale 2018 r. borykające się z
problemami linie lotnicze Small Planet Airlines zostały zastąpione przez GetJet Airlines. (PAP)

Polwax

Polwax szacuje, że miał w I kw. 2,5 mln PLN straty netto
Polwax szacuje, że w pierwszym kwartale tego roku miał 2,5 mln PLN straty netto, w porównaniu do 1,37 mln
PLN zysku rok wcześniej. Szacunkowa EBITDA spółki wyniosła -1,7 mln PLN, w porównaniu do 2,88 mln PLN w
pierwszym kwartale 2018 r.
Według szacunków, przychody ze sprzedaży netto w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosły 40,3 mln PLN, w tym
wyroby do produkcji zniczy i produkty do wyrobów świecarskich, znicze i świece 22,1 mln PLN, woski i
produkty dedykowane dla przemysłu 17,7 mln PLN oraz usługi, towary i materiały 0,5 mln PLN.
Polwax opublikuje raport kwartalny 14 maja 2019 roku. (PAP)
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WIG30 (30.04-02.05):
Alior

Alior widzi duży wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych w '19; wprowadzi nowy format placówek
Alior Bank obserwuje w 2019 roku dwucyfrowy wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych, ale zakłada, że
koszty ryzyka w segmencie klientów indywidualnych w tym roku spadną. Alior chce do końca roku wprowadzić
nowy format oddziałów, a w ramach pilotażu będzie nim objętych około 20 punktów.
Wiceprezes banku Mateusz Poznański ocenił, że II kwartał pod względem sprzedaży tych kredytów zapowiada
się dobrze. Dzienna sprzedaż w kwietniu jest wyższa niż w marcu. Poinformował, że obecnie około 80%
kredytów gotówkowych trafia do dotychczasowych klientów, natomiast 20% do nowych, którzy wcześniej nie
mieli tego produktu, albo nie korzystali z usług banku. Poznański dodał, że część klientów kredytu
gotówkowego to wcześniejsi klienci kredytów ratalnych. Alior Bank jest jednym z dwóch największych
pożyczkodawców tego produktu. Poinformował on również, że wyższa sprzedaż kredytów gotówkowych w
2019 roku nie pogorszy kosztów ryzyka na tym produkcie.
Wiceprezes poinformował, że obecnie bank nie planuje większych zmian w polityce kredytowej dotyczącej
kredytów hipotecznych, zakłada jednak dwucyfrowy wzrost sprzedaży tego produktu. Bank planował wcześniej,
że wzrost całego wolumenu kredytów brutto w 2019 roku wyniesie 5 mld PLN.
Pod koniec 2018 roku Alior Bank miał 218 oddziałów własnych i 643 placówki partnerskie. Wiceprezes
poinformował, że bank nie planuje zmian liczby oddziałów własnych. Dodał, że bank planuje zmienić format
oddziałów własnych, a pilotaż tego procesu rozpocznie się w tym roku. Podkreślił też, że zmiany te nie będą
miały materialnego wpływu na koszty banku. (PAP, 30.04)

Enea, Energa

Enea i Energa doprecyzowały porozumienie dotyczące finansowania projektu Ostrołęka C
Na mocy podpisanego 30 kwietnia porozumienia Enea zobowiązała się zapewnić spółce Elektrownia Ostrołęka
sp. z o.o. nakłady finansowe na realizację projektu w kwocie 819 mln złotych od stycznia 2021 roku. Energa z
kolei będzie finansowała projekt w latach 2019-2020 i przeznaczy na to kwotę nie mniejszą niż 819 mln PLN.
Enea i Energa zobowiązały się dążyć do tego, żeby nie musiały konsolidować wyników Elektrowni Ostrołęka w
ramach swoich grup kapitałowych. (PAP, 30.04)

Kruk

Kruk ma umowę nabycia spółki Wonga za 97,1 mln PLN
Kruk zawarł ze spółką Wonga umowę nabycia 100% udziałów w wonga.pl. Wartość transakcji wynosi 97,1 mln
PLN i na tę kwotę składa się wartość udziałów sprzedawanej spółki i prawa do własności marki (3 mln PLN)
oraz spłata jej zobowiązań należnych sprzedającemu (94,1 mln PLN).
Niedawno Kruk otrzymał zgodę UOKiK na przejęcie 100% akcji wonga.pl, czyli polskiej części
międzynarodowego biznesu Wonga.
Wonga działa w Polsce od 2012 roku i zatrudnia obecnie ponad 100 osób. Firma ta udzieliła ponad 1,5 mln
pożyczek, a baza klientów przekroczyła 1,1 mln. W 2017 roku przychody firmy wyniosły 100 mln PLN. (PAP,
30.04)

Lotos

Lotos przygotowuje długoterminową politykę dywidendową
Grupa Lotos jest w trakcie przygotowywania długoterminowej polityki dywidendowej - poinformował
wiceprezes spółki Robert Sobków. (PAP, 30.04) (PAP)

Lotos

Lotos może ogłosić aktualizację strategii po wynikach półrocznych
Lotos może ogłosić aktualizację strategii podczas prezentacji wyników za pierwsze półrocze 2019 roku, w
sierpniu lub wrześniu - poinformował wiceprezes ds. finansowych Robert Sobków. (PAP, 30.04)

Lotos

Lotos ma zabezpieczone dostawy ropy w najbliższych miesiącach
Grupa Lotos ma zabezpieczone dostawy ropy naftowej w najbliższych miesiącach pomimo wstrzymania
transportu tego surowca rurociągiem "Przyjaźń" - poinformował wiceprezes Lotosu Patryk Demski.
Demski poinformował, że Lotos rozważa podjęcie kroków prawnych przeciwko dostawcy zanieczyszczonej
ropy.
Dodał, że wstrzymanie dostaw ropy rosyjskiej z Białorusi zwiększyło determinację gdańskiej spółki do dalszej
dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w ten surowiec z innych kierunków. (PAP, 30.04)

mBank

Koszty ryzyka mBanku w '19 wyniosą 70-80 pb
mBank ocenia, że II kw. przynieść może nieco wyższy poziom koszów ryzyka, w całym 2019 roku będą one na
poziomie 70-80 pb - poinformował Andreas Böger, wiceprezes banku ds. finansów. (PAP, 30.04)
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mBank

mBank ocenia, że wynik z tytułu opłat i prowizji w '19 może być poniżej 1 mld PLN
mBank chce, by wynik z tytułu opłat i prowizji w skali roku wynosił około 1 mld PLN, jednak ocenia, że w 2019
roku nie będzie na takim poziomie - poinformował Andreas Böger, wiceprezes banku ds. finansów.
W I kwartale 2019 roku wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 228,8 mln PLN i był zgodny z szacunkami rynku,
który spodziewał się 230,7 mln PLN. Wynik z prowizji spadł 15% r/r i wzrósł 4% kw/kw. W 2018 roku wynik
ten wyniósł 975,9 mln PLN, czyli spadł 1,6% r/r. (PAP, 30.04)

mBank

mBank oczekuje wzrostu NIM i spadku wymogów kapitałowych dla banku
mBank oczekuje wzrostu marży odsetkowej netto (NIM) i ocenia, że wymogi kapitałowe dla banku powinny w
kolejnych latach spadać - poinformował Andreas Böger, wiceprezes banku ds. finansów.
Marża odsetkowa netto banku w I kwartale 2019 roku wniosła 2,6%.
Łączny współczynnik kapitałowy po I kwartale 2019 roku był na poziomie 20,7% Minimalny wymóg dla grupy
wynosi obecnie 17,5%. (PAP, 30.04)

Orange Polska

Orange Polska liczy na dalsze "wymierne" oszczędności kosztowe w '19 i '20
Orange Polska pracuje nad dalszymi "wymiernymi" oszczędnościami w zakresie kosztów pośrednich w latach
2019 i 2020 - poinformował członek zarządu ds. finansowych, Maciej Nowohoński. (PAP, 30.04)

PGE

Min Środowiska wszczął na wniosek PGE postępowanie o wydanie koncesji na złoże Złoczew obwieszczenie
Minister Środowiska wszczął na wniosek PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna postępowanie o
wydanie koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża „Złoczew”.
Zasoby bilansowe węgla w złożu Złoczew szacowane są na 611 mln ton. (PAP, 30.04)

PKN Orlen,
Elektrobudowa

PKN Orlen

Elektrobudowa zakończyła budowę Instalacji Metatezy w zakładzie Orlenu
Elektrobudowa zakończyła budowę Instalacji Metatezy w zakładzie produkcyjnym Orlenu, a strony podpisały
protokół przejęcia instalacji do eksploatacji. Uruchomienie instalacji zwiększy potencjał produkcyjny propylenu
o 100 tys. ton, do poziomu 550 tys. ton rocznie. (PAP, 30.04)
Unipetrol pobiera ropę z czeskich rezerw strategicznych
Należąca do koncernu Unipetrol rafineria w Litvinovie czerpie ropę z państwowych rezerw strategicznych. O
udostępnieniu rezerw strategicznych zdecydował czeski rząd na zamkniętej części posiedzenia we wtorek.
Decyzja związana jest z zanieczyszczeniem rosyjskiej ropy płynącej m.in. do Czech przez system rurociągów
„Przyjaźń”.
Prezes czeskiej Administracji Rezerw Materiałowych nie podał ile ropy odbiera Unipetrol z państwowych
zapasów. Zaznaczył jednak, że powinny one wystarczyć rafinerii na 15-20 dni. Do tego czasu powinno nastąpić
wznowienie dostaw wolnej od zanieczyszczeń, pełnowartościowej ropy.
Według Agencji, koszty odbioru ropy z rezerw, a także zwrotu surowca do państwowych magazynów i
uzupełnienia zapasów ponosi Unipetrol. Zdaniem Szvagra operacja będzie kosztować 70 mln koron (prawie 3
mln euro). Szef czeskiej agencji zwrócił także uwagę, że o ile odbiór ropy z państwowych zbiorników jest
operacją szybką, to ponowne napełnienie zbiorników może trwać kilka miesięcy. (PAP, 02.05)

Santander BP

Santander BP podtrzymuje, że marża odsetkowa w '19 wzrośnie do ok. 3,8%
Santander Bank Polska, którego marża odsetkowa netto w I kwartale spadła do 3,47% podtrzymuje, że na
koniec roku wzrośnie ona do ok. 3,8% – poinformował prezes banku Michał Gajewski. (PAP, 30.04)

Santander BP

Santander BP podwyższył zakładane koszty integracji i synergie z wydzieloną częścią DB
Santander Bank szacuje, że w 2019 roku koszty integracji z wydzieloną częścią Deutsche Bank Polska będą
wyższe niż zakładał bank wcześniej i wyniosą około 120 mln PLN, jednak synergie kosztowe związane z tym
procesem będą także wyższe i szybciej osiągnięte - poinformował członek zarządu Maciej Reluga.
Poziom docelowy synergii który bank wskazał - czyli 129 mln PLN w 2021 roku - w ocenie Relugi może
osiągnąć w 2020 roku, a w 2019 roku może się zbliżyć do 100 mln PLN - powiedział Reluga.
Bank zakładał wcześniej, że koszty integracji w 2019 roku wyniosą około 100 mln PLN, będą więc na poziomie
zbliżonym do ubiegłorocznych. (PAP, 30.04)

Tauron, PGNiG

Sąd Arbitrażowy zobowiązał EC Stalowa Wola do zapłaty 333,8 mln PLN z odsetkami
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Sąd Arbitrażowy zobowiązał Elektrociepłownię Stalowa Wola, w której pośrednio po 50% akcji mają Tauron
oraz PGNiG, do zapłaty na rzecz hiszpańskiej firmy Abener Energia 333,8 mln PLN z odsetkami.
Postępowanie przed sądem dotyczyło roszczenia o zapłatę, o ustalenie stosunku prawnego oraz o
zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli w związku z rozwiązanym kontraktem zawartym pomiędzy
hiszpańską firmą Abener Energia jako generalnym wykonawcą i EC Stalowa Wola jako zamawiającym na
budowę bloku gazowo-parowego o mocy ok. 400 MW z członem ciepłowniczym w EC Stalowa Wola.
Od wyroku Sądu Arbitrażowego przysługuje skarga do sądu powszechnego o uchylenie wyroku. Jak podano,
ECSW przystąpiła do analizy wyroku i jego uzasadnienia celem wniesienia skargi o jego uchylenie.
Tauron poinformował w komunikacie, że dokona analizy wpływu zdarzenia na sytuację finansową grupy. (PAP,
02.05)

Pozostałe informacje (30.04-02.05):
Sektor bankowy,
sektor deweloperski

Banki udzieliły w III kredytów na nieruchomości mieszkaniowe na 4.430 mln PLN - NBP
Banki udzieliły w marcu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 4.430 mln PLN wobec 3.700 mln
PLN w lutym i wobec 3.735 mln PLN w styczniu - podał NBP.
Średnie oprocentowanie kredytów na nieruchomości spadło do 4,3% wobec 4,4% w lutym i styczniu.
W marcu banki udzieliły kredytów na cele konsumpcyjne o wartości 6.653 mln PLN wobec 5.872 mln PLN w
lutym i wobec 5.734 mln PLN w styczniu.
Średnie oprocentowanie tego typu kredytu wyniosło 8,1%, tak jak w lutym i wobec 8,0% w styczniu. (PAP,
30.04)

Sektor bankowy

ZBP skarży się na BFG; pyta czy uporządkowana restrukturyzacja musi być właśnie w BFG
Związek Banków Polskich skarży się na BFG i pyta czy uporządkowana restrukturyzacja musi być właśnie w
BFG, a nie w banku centralnym.
ZBP zwraca się do resortu finansów z prośbą w imieniu sektora bankowego, o wycofanie z projektu
Rozporządzenia nadmiarowej częstotliwości raportów dla BFG nie wynikającej z Rozporządzenia
Wykonawczego UE, uwzględniając już ogromne obciążenie banków przez wymogi raportowe na rzecz BFG.
(PAP, 02.05)

Sektor bankowy,
Idea Bank

Premier o Idea Banku: tutaj muszą działać przede wszystkim siły rynkowe
"Nie rozważam takich scenariuszy" - powiedział Mateusz Morawiecki pytany o to, czy bierze pod uwagę, że
jeden z banków należący do Skarbu Państwa może pomóc bankom Leszka Czarneckiego. Tutaj muszą działać
przede wszystkim siły rynkowe, oferta - dodał premier w wywiadzie dla portalu money.pl.
"Mamy tutaj bardzo dobre instytucje nadzorcze, mamy jeden z najbardziej dokapitalizowanych sektorów
bankowych, jeden z najlepiej zarządzanych funduszy gwarancyjnych bankowych, więc ja się o stabilność
sektora bankowego absolutnie nie martwię" powiedział premier w odpowiedzi na pytanie o "fatalne wyniki
finansowe" Idea Banku i o to czy, to może zachwiać równowagą sektora. (PAP, 30.04)

Sektor finansowy

Narodowy Bank Czeski podwyższył główną stopę% o 25 pb do 2,00%
Narodowy Bank Czeski (CNB) podniósł główną stopę procentową, dwutygodniową stopę repo, o 25 punktów
bazowych do 2,00%. To już ósma podwyżka kosztu kredytu przez CNB od sierpnia 2017 r. Ostatnia podwyżka
stóp procentowych nastąpiła podczas posiedzenia w listopadzie.
Przyczyną takiej decyzji jest zwiększona presja inflacyjna, wynikająca z rosnących płac i zacieśnionego rynku
pracy. Wśród innych powodów dla podwyżki można uznać gorsze oczekiwań notowania krajowej waluty oraz
przesunięcie daty brexitu do października. (PAP, 02.05)
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Cognor

Skonsolidowany zysk netto Cognor w I kw. spadł o 65%, do 8,8 mln PLN
Skonsolidowany zysk netto Cognor w I kwartale 2019 wyniósł 8,8 mln PLN i był niższy niż przed rokiem o 65%.
Przychody grupy obniżyły się o 1%, do 519,7 mln PLN.
Zysk operacyjny grupy Cognor wyniósł w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku 15,1 mln PLN i był niższy
niż w analogicznym okresie poprzedniego roku o 68%. Pogorszenie wyników jest efektem wzrostu kosztów przy
stagnacji przychodów. Przychody spółki obniżyły się o 1% w porównaniu do I kwartału 2018 roku, natomiast
koszty wzrosły o 5%.
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku wyniosły -48,9 mln
PLN, wobec 29,8 mln PLN rok wcześniej. (PAP, 30.04)

Elektrobudowa

Backlog Elektrobudowy na koniec '18 wynosił 586 mln PLN
Backlog Elektrobudowy na koniec 2018 r. wynosił 586 mln PLN, jak podano, w czwartym kwartale 2018 roku
Elektrobudowa pozyskała nowe zamówienia o wartości 70 mln PLN, a łącznie w całym 2018 roku o wartości
443 mln PLN. (PAP, 30.04)

Elemental

Elemental miał w '18 26 mln PLN zysku netto i 64 mln PLN EBITDA
Elemental Holding miał w 2018 r. 26 mln PLN zysku netto przypadającego akcjonariuszom j.d., 64 mln PLN
EBITDA i 1,78 mld PLN przychodów ze sprzedaży. Po 2018 r., w którym spółka nie dokonała żadnych akwizycji,
Elemental zapowiada chęć przejęć poza rynkiem europejskim.
W 2017 r. grupa miała 24,8 mln PLN zysku netto przypadającego akcjonariuszom j.d., 62,2 mln PLN EBITDA i
1,39 mld PLN przychodów. (PAP, 30.04)

Enter Air

Enter Air obejmie akcje szwajcarskiej czarterowej linii lotniczej
Enter Air, polska prywatna linia lotnicza, podpisał z Albex Aviation oraz osobami fizycznymi umowę
inwestycyjną dotyczącą objęcia 49% akcji w linii lotniczej Germania Flug. Wartość umowy, która daje Enter Air
dostęp do szwajcarskiego rynku turystycznego, wynosi 2 mln USD (około 7,7 mln PLN).
Enter Air oczekuje, że niskokosztowy model biznesowy i relacje z czołowymi touroperatorami w Szwajcarii
managerów Germania Flug pozwolą znacząco zwiększyć skalę działalności przejmowanej spółki.
Zarząd Enter Aira szacuje, że objęcie 49% akcji spółki nastąpi w połowie maja 2019 r. Objęcie udziałów w
szwajcarskim przewoźniku nastąpi ze środków własnych. Umowa inwestycyjna zawiera opcję call
uprawniającą Enter Air do objęcia dodatkowych akcji Germania Flug dających łącznie do 80% akcji. (PAP,
03.05)

Enter Air

Skonsolidowany zysk netto Enter Air wzrósł w 2018 roku o 13% do 66,3 mln PLN
Skonsolidowany zysk netto Enter Air wyniósł w 2018 roku 66,3 mln PLN i był wyższy niż rok wcześniej o 13%.
Przychody lidera krajowego rynku lotniczych przewozów czarterowych wzrosły o 35,6% do 1,3 mld PLN.
Skonsolidowany zysk operacyjny spółki zwiększył się w 2018 roku o 86,9%, do 118,9 mln PLN. W porównaniu
do 2017 roku o 3,5 pkt.% wzrosła marża brutto na sprzedaży, do 12,8%.
Głównym przyczyną poprawy zysków jest wzrost skali działania grupy, zostały one jednak ograniczone przez
wyższe niż rok wcześniej koszty finansowe netto. W 2018 roku wyniosły -34,3 mln PLN, przede wszystkim ze
względu na ujemne różnice kursowe w kwocie 16,8 mln PLN. W 2017 roku koszty finansowe netto wyniosły
+9,4 mln PLN, na co decydujący wpływ miały dodatnie różnice kursowe w wysokości 21,4 mln PLN.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły w 2018 roku 210 mln PLN, wobec 66,9 mln PLN
rok wcześniej.
Jak podano w sprawozdaniu zarządu z działalność spółki, na przełomie 2018 i 2019 roku grupa odebrała 2
nowe samoloty Boeing 737-8 MAX. W ramach umowy z producentem do roku 2024 grupa zamierza nabyć
łącznie jeszcze 4 nowe samoloty Boeing 737-8 MAX. Po dwóch katastrofach tego typu maszyn indonezyjskich
linii Lion Air i etiopskiego przewoźnika Ethiopian Airlines loty Boeingów 737 MAX zostały wstrzymane. (PAP,
01.05)

Eurotel

Zarząd Eurotel proponuje wypłatę 2,2 PLN dywidendy na akcję
Na wypłatę dywidendy zarząd planuje przeznaczyć kwotę 8,3 mln PLN, tj. 98% zysku wypracowanego przez
spółkę w 2018 roku. Proponowana data nabycia praw do dywidendy to 7 czerwca 2019 roku, a data wypłaty
dywidendy, to 17 czerwca 2019 roku. Walne Zgromadzenie spółki, które zdecyduje o podziale zysku za 2018
rok, zwołane zostało na 28 maja. (PAP, 01.05)
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Getin Holding

Skonsolidowana strata netto Getin Holding w 2018 roku wyniosła 1,8 mld PLN
Skonsolidowana strata netto Getin Holding w 2018 roku wyniosła 1,8 mld PLN, wobec 292 mln PLN zysku
netto rok wcześniej. Strata przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnęła 948 mln PLN, wobec
183,6 mln PLN zysku rok wcześniej.
Zarząd spółki zaznaczył, że strata jest efektem zdarzeń jednorazowych na poziomie grupy Idea Bank Polska
S.A., które zniwelowały zyski z działalności operacyjnej pozostałych podmiotów wchodzących w skład grupy
Getin Holding działających w pozostałych segmentach na rynkach zagranicznych. (PAP, 01.05)

GPW

Obroty akcjami na GPW w kwietniu spadły rdr o 3,6% do 13,7 mld PLN
Wartość obrotu akcjami na GPW w ramach arkusza zleceń w kwietniu spadła rdr o 3,6% do poziomu 13,7 mld
PLN. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 686,2 mln PLN, o 3,6% mniej
niż rok wcześniej. Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła w kwietniu 14 mld PLN,
czyli o 3,1% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Na rynku NewConnect w kwietniu 2019 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 26,5% rdr do
poziomu 99,9 mln PLN. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w kwietniu
wzrosła o 16,3% rdr i wyniosła 85,1 mln PLN.
Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł w kwietniu 413,9 tys. szt., czyli o 20,8% mniej niż
rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 26,2% rdr do poziomu 223,7 tys. szt.
W kwietniu zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 60,1% rdr do poziomu 89,9
mln PLN oraz wzrost obrotów ETF-ami o 108,3% rdr do 11 mln PLN.
Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 90 mld PLN na koniec
kwietnia wobec 79,1 mld PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami
nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w kwietniu 2019 r. o 3,3% rdr do poziomu
189,8 mln PLN.
Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w kwietniu 33,3 mld PLN i była o 5,9% niższa niż rok
wcześniej.
Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w kwietniu wyniósł 18,2 TWh, co
oznacza wzrost o 0,3% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 30,2% rdr do poziomu
2,9 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 3,9% rdr do poziomu 15,3 TWh.
Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w kwietniu o 96,1% rdr do 11,2 TWh. Na rynku spot wolumen
obrotu wzrósł o 23,9% do poziomu 2,3 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 131,7% rdr do
poziomu 8,9 TWh.
Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze
świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w kwietniu 6,1
TWh, co oznacza wzrost o 3,8% rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw
pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną wzrósł o 173% rdr osiągając poziom 38,1 ktoe.
W kwietniu 2019 roku na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej. (PAP, 02.05)

GPW

TGE pracuje nad uruchomieniem handlu certyfikatami na emisję CO2
Towarowa Giełda Energii pracuje nad uruchomieniem handlu certyfikatami na emisję dwutlenku węgla poinformował prezes TGE Piotr Zawistowski. Dodał, że za wcześnie, by mówić o szczegółach i harmonogramie.
(PAP, 30.04)

GPW

GPW liczy na zgodę ESMA na wydawanie ratingów przez PAR w tym półroczu
GPW liczy, że do końca pierwszego półrocza 2019 europejski nadzór ESMA wyda zgodę na wydawanie
ratingów dla emitentów obligacji przez Polską Agencję Ratingową.
Akcjonariuszami Polskiej Agencji Ratingowej są obecnie GPW, Polski Fundusz Rozwoju i Biuro Informacji
Kredytowej.
GPW pracuje też nad programem kierowanym do domów maklerskich, który ma zwiększyć pokrycie
analityczne dla spółek notowanych na GPW. (PAP, 30.04)

GPW

GPW zawiesiła od 2 maja obrót akcjami 5 spółek
W związku z żądaniem Komisji Nadzoru Finansowego zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił
zawiesić obrót akcjami 5 spółek na rynku głównym od 2 maja. Chodzi o spółki Awbud, Eko Export, Redan,
Redwood Holding, TXM. (PAP, 02.05)
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Idea Bank

Luka kapitałowa Idea Banku wynosi 1,3 mld PLN na poziomie skonsolidowanym – prezes
Luka kapitałowa Idea Banku po publikacji wyników za 2018 rok wynosi 1,3 mld PLN na poziomie
skonsolidowanym – poinformował prezes Idea Banku Jerzy Pruski.
Celem strategicznym banku jest znalezienie inwestora. Zarząd banku uznał, że scenariuszem alternatywnym,
który mógłby być użyty, gdyby proces pozyskiwania inwestora się przeciągnął, będzie skokowa redukcja RWA
(aktywa ważone ryzykiem – przyp. PAP) i koncentracja na obsłudze rynku wierzytelności leasingowych.
Prezes ocenił, że jest to bardzo rentowna działalność, temu modelowi towarzyszyłaby znaczna redukcja
kosztów. Dodał, że skokowa redukcja aktywów polegałaby na sprzedaży mniej więcej połowy aktywów. (PAP,
30.04)

Idea Bank

Pozycja płynnościowa Idea Banku jest przyzwoita – prezes
Płynnościowa pozycja Idea Banku jest przyzwoita, a wszystkie wskaźniki są na odpowiednich poziomach,
odbudowane zostały bufory płynnościowe - ocenił prezes Idea Banku Jerzy Pruski.
Dodał, że wskaźnik LCR znajduje się powyżej 200%, to jest wynik powyżej średniej w systemie bankowym.
(PAP, 30.04)

LiveChat Software

Liczba klientów LiveChat Software wzrosła w kwietniu o 288 netto
Liczba klientów płatnej wersji produktu LiveChat Software wzrosła w kwietniu o 288 netto, w ujęciu miesiąc do
miesiąca.
Na dzień 1 maja 2019 roku liczba klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła 27.002,
podczas gdy przed rokiem liczba klientów wynosiła 24.412, a na początku kwietnia 2019 roku było to 26.714
klientów. (PAP, 02.05)

MOL

Oczyszczona EBITDA MOL spadła w I kw. do 514 mln USD
Oczyszczona CCS EBITDA węgierskiego koncernu paliwowo-gazowego MOL w pierwszym kwartale spadła o
18%, do 514 mln USD. Celem koncernu na 2019 rok jest oczyszczona EBITDA na poziomie 2,3 mld USD.
EBITDA segmentu wydobywczego notowanego m.in. na warszawskiej giełdzie koncernu nie zmieniła się rok do
roku i wyniosła 283 mln USD. Wydobycie w pierwszych trzech miesiącach roku wyniosło 116 tys. baryłek
ekwiwalentu ropy dziennie, co jest najwyższym poziomem od siedmiu lat, głównie dzięki silnej działalności
aktywów spółki w Wielkiej Brytanii.
Oczyszczona CCS EBITDA segmentu rafineryjnego spadła o 37% rdr, do 138 mln USD. Koncern tłumaczy ten
spadek pogarszającym się otoczeniem makro.
EBITDA segmentu detalicznego wzrosła o 10%, do 89 mln USD, dzięki większemu wolumenowi sprzedaży paliw
oraz przychodom ze sprzedaży produktów pozapaliwowych.
EBITDA segmentu gazowego wyniosła w pierwszym kwartale 66 mln USD, co oznacza spadek rok do roku o
23%.
Zysk netto węgierskiego koncernu wyniósł 174 mln USD.
Wydatki inwestycyjne grupy MOL w pierwszym kwartale wyniosły 284 mln USD, a w całym 2019 roku mają
wynieść 1,9-2,1 mld USD. (PAP, 03.05)

OT Logistics

OT Logistics miało 110,3 mln PLN skonsolidowanej straty netto w 2018 roku
Skonsolidowana strata netto grupa OT Logistics (OTL) wyniosła w 2018 roku 110,3 mln PLN straty netto
(106,8 mln PLN straty przypadło na akcjonariuszy jednostki dominującej), wobec 50,4 mln PLN zysku rok
wcześniej. Zysk EBITDA spadł w porównaniu do 2017 roku o 95 proc, do 5,2 mln PLN.
Przychody zajmującej się transportem śródlądowym, kolejowym, spedycją, logistyką i usługami portowymi
grupy OTL, wzrosły w 2018 roku o 13,3% do 982,7 mln PLN.
Na poziomie operacyjnym spółka poniosła w 2018 roku stratę w wysokości 58,9 mln PLN. Rok wcześniej OLT
zanotowało 17,1 mln PLN zysku operacyjnego.
Spółka zaznacza, że wyniki grupy obciążone były kosztami jednorazowymi oraz zdarzeniami pozaoperacyjnym
o niekorzystnym charakterze. Największą pozycją w wysokości 9,6 mln PLN jest rezerwa z tytułu umowy
rodzącej przyszłe obciążenia, związana z zawartą w 2018 roku umową przedwstępną sprzedaży części
nieruchomości położonej we Wrocławiu po cenie niższej niż jej wartość bilansowa. Ponadto spółka w kosztach
działalności operacyjnej znalazło się ok. 8,2 mln PLN opłat z tytułu wydłużonej obsługi statków oraz 1,6 mln
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PLN za przestoje wagonów. OTL uwzględniło również w sprawozdaniu odpis aktualizujący wartość należności
od spółki powiązanej (9,3 mln PLN), a także szereg innych kosztów o charakterze jednorazowym.
Na koniec 2018 roku łączne zobowiązania grupy OLT wyniosły 899 mln PLN, w tym 633 mln PLN stanowiły
zobowiązania krótkoterminowe. Kapitał własny grupy wynosił 385 mln PLN. Rok wcześniej zobowiązania firmy
wynosiły 903 mln PLN, w tym 536 mln PLN stanowiły zobowiązania krótkoterminowe. Kapitał własny na
koniec 2017 roku miał wartość 480 mln PLN. (PAP, 01.05)
PBG

Wartość portfela zamówień grupy PBG wynosi 2,96 mld PLN
Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła na 1 stycznia 2019 roku 2,96 mld PLN, z czego do
realizacji w 2019 roku przypada około 2,4 mld PLN, a pozostała kwota na kolejne lata.
Największy udział w portfelu zamówień grupy PBG stanowią kontrakty z segmentu budownictwa
energetycznego i ochrony środowiska (82%). Gaz ziemny, ropa naftowa i paliwa oraz pozostałe segmenty
działalności stanowi około 18% wartości portfela grupy PBG. (PAP, 01.05)

Playway

Playway sprzedał po 72 godzinach od premiery ponad 53 tys. sztuk gry Uboat
Gra Uboat, która miała premierę na platformie Steam 30 kwietnia o godz. 17.00 czasu polskiego po 72
godzinach została sprzedana w liczbie ponad 53 000 sztuk w kanałach online, a kanały detaliczne i Kickstarter
odnotowały ponad 3 700 aktywacji.
Uboat to gra należąca do PlayWay i wykonana przez wewnętrzny zespół spółki Deep Water Studio. Łączny
udział w zysku netto ze sprzedaży gry dla zespołu nie przekracza 12%.
Pełne koszty produkcji i marketingu gry zostały pokryte w części poprzez kampanię Kickstarter i sprzedaż
modułu wody "PlayWay Water System" w sklepie Unity - a w całości zostały odrobione w pierwszej godzinie
sprzedaży w sklepie Steam
Obecnie trwają prace nad rozwojem gry oraz planowaniem kolejnych dodatków i usprawnień. Przejście gry z
fazy wczesnego dostępu do wersji pełnej planowane jest na 2020 r. W planach jest także wydanie gry w wersji
mobilnej oraz na konsole. (PAP, 03.05)

Polnord

Polnord zakłada, że sprzeda w '19 ok. 570 lokali i rozpozna w przychodach ok. 700
Polnord zakłada, że sprzedaż ważona udziałem spółki w 2019 roku wyniesie około 570 lokali, a liczba lokali
rozpoznanych w przychodach tego okresu sięgnie około 700.
Spółka planuje sprzedaż w 2019 roku 355 lokali z bieżących projektów, 225 lokali w nowych projektach i blisko
40 jednostek z tzw. „resztówek”. W 2019 roku grupa planuje wprowadzić do sprzedaży 8 inwestycji.
Projekty planowane do uruchomienia stworzą potencjał do rozszerzenia oferty o 919 lokali, 230 pokoi
hotelowych oraz 11 domów o łącznej powierzchni PUM wynoszącej ponad 42.878 m kw.
Polnord opublikował we wtorek roczny raport finansowy. Przychody w 2018 roku wyniosły 307,6 mln PLN
wobec 293,6 mln PLN przed rokiem. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł r/r do 53,2 mln PLN z 43,9 mln PLN rok
wcześniej. Na poziomie netto spółka odnotowała stratę w wysokości 86,2 mln PLN wobec 3,3 mln PLN zysku
netto rok wcześniej. Wynik obniżyły głównie odpisy aktualizacyjne - skorygowana strata netto wyniosła 9,8
mln PLN. (PAP, 30.04)

Polnord

Polnord planuje przedstawić do końca VI strategię na lata 2019-2023
Polnord planuje przedstawić do końca czerwca strategię rozwoju na lata 2019-2023 - poinformował we wtorek
prezes Marcin Gomoła. W związku z zapadającym w tym roku zadłużeniem spółka planuje refinansowanie
części zobowiązań i sprzedaż aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową.
W perspektywie nowej strategii spółka chce koncentrować się na rynku warszawskim i trójmiejskim, ale widzi
też potencjał rozszerzenia działalności na Kraków i Poznań. (PAP, 30.04)

Silvano Fashion Group

Silvano Fashion Group wypłaci 0,20 euro dywidendy na akcję za '18
Walne zgromadzenie Silvano Fashion Group zdecydowało o wypłacie z ubiegłorocznego zysku 0,20 euro
dywidendy na akcję. Dniem prawa do dywidendy jest 17 maja. Wypłata 0,10 euro na akcję nastąpi do 20 maja,
a kolejna wypłata w tej samej wysokości do 10 października. (PAP, 03.05)

Stalexport Autostrady

Spółka miała w I kw. 3,68 mln PLN zysku netto, poniżej oczekiwań - szacunki
Stalexport Autostrady w I kw. 2019 roku miał 3,68 mln PLN zysku netto przypadającego akcjonariuszom
jednostki dominującej oraz 13,79 mln PLN zysku operacyjnego - wynika z szacunków spółki. Oczekiwania
analityków ankietowanych przez PAP Biznes były w przedziale 33,4-38,8 mln PLN dla zysku netto oraz 46,351,2 mln PLN dla EBIT.
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Przychody Stalexport Autostrady w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku wyniosły 79,31 mln PLN, a rynek
szacował je w przedziale 76-80,2 mln PLN.
Zysk przed opodatkowaniem sięgnął 12,68 mln PLN. Przepływy pieniężne netto ogółem na koniec I kw.
wyniosły 50,5 mln PLN.
Przychody z poboru opłat na autostradzie A4 Katowice-Kraków po I kw. 2019 roku ogółem wzrosły r/r o 4,5%,
do 78,3 mln PLN. W przypadku samochodów osobowych przychody z poboru opłat wzrosły r/r o 2,3%, do 50
mln PLN, a w przypadku samochodów ciężarowych zwiększyły się o 8,8% i wyniosło 28,2 mln PLN.
Stalexport Autostrady podał, że średnie dobowe natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków po I kw.
2019 roku w przypadku samochodów osobowych wzrosło o 2,6%, do 34,89 tys., a w przypadku samochodów
ciężarowych zwiększyło się o 3,7%, do 7,1 tys. (PAP, 30.04)
Stalprodukt

Stalprodukt chce wypłacić 5 PLN brutto dywidendy na akcję
Zarząd Stalproduktu rekomenduje przeznaczenie 27,9 mln PLN z zysku za 2018 rok na wypłatę dywidendy, co
daje 5 PLN brutto na akcję.
W ubiegłym roku spółka wypłaciła 3 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2017 roku. (PAP, 30.04)

Ten Square Games

Przychody gry "Fishing Clash" w kwietniu wyniosły ok. 3 mln USD
Przychody gry "Fishing Clash", której producentem jest Ten Square Games, wyniosły w kwietniu ok. 3 mln USD,
podobnie jak w marcu. Według szacunków portalu, grę pobrano w ubiegłym miesiącu ze sklepów Google i
Apple łącznie ok. 700 tys. razy.
Portal Sensor Tower szacuje, że inna gra Ten Square Games, "Wild Hunt", przyniosła ok. 90 tys. USD
przychodów, a gra "Let's Fish" 17 tys. USD.
Podane przychody gier mobilnych podawane są po odjęciu 30% prowizji przekazywanej przez producentów na
rzecz odpowiednio Google oraz Apple. (PAP, 02.05)\

Vindexus

Vindexus chce wypłacić 0,3 PLN dywidendy na akcję
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę 0,3 PLN dywidendy
na akcję z zysku za 2018 rok. (PAP, 02.05)

ZE PAK

Skonsolidowana strata ZE PAK w 2018 roku wyniosła 464 mln PLN, zgodnie z szacunkami
Skonsolidowana strata ZE PAK w 2018 roku wyniosła 464 mln PLN, w tym 460,2 mln PLN przypadło na
akcjonariuszy jednostki dominującej. EBITDA wyniosła 89,8 mln PLN. Istotny wpływ na wyniki spółki miały
odpisy związane z utratą wartości aktywów w wysokości 372,5 mln PLN. Wcześniej PAK informował, że odpisy
wyniosą 367 mln PLN.
Przychody spółki w 2018 roku wyniosły 2,3 mld PLN i były niższe niż rok wcześniej o 5,7%. Przepływy
pieniężne z działalności operacyjne wyniosły 366,8 mln PLN, wobec 478,8 mln PLN rok wcześniej. (PAP, 30.04)

Spółki zagraniczne (30.04-02.05):
Apple (USA)

Wyniki Apple wyższe od oczekiwań, kurs rośnie w handlu posesyjnym
Zysk na akcję Apple w I kwartale 2019 roku wyniósł 2,46 dol., wobec 2,36 dol. oczekiwanych przez rynek. W
handlu posesyjnym kurs akcji rośnie o niemal 5%, do 210,6 dol.
Przychody spółki w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku wyniosły 58,02 mld dol., wobec oczekiwanych
57,37 mld dol. Przychody ze sprzedaży Iphone'ów sięgnęły 11,45 mld dol. Szacunki analityków mówiły o
kwocie 11,37 mld dol. Jednocześnie spółka podała, że w obecnym kwartale jej przychody wyniosą od 52,5 do
54,5 mld dol. Analitycy szacują tę pozycję rachunków wyników na 51,94 mld dol. (PAP, 30.04)

GE (USA)

Zysk GE w I kw. powyżej oczekiwań rynkowych, guidance na 2019 r. bez zmian
Skorygowany zysk na akcję General Electric wyniósł w I kw. 2019 r. 14 centów. Konsensus zakładał zysk na
akcję na poziomie 9 centów.
Spółka podtrzymała swoje prognozy i guidance na 2019 r. (PAP, 30.04)
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General Motors (USA)

Zysk na akcję General Motors w I kw. wyniósł 1,41 USD, powyżej oczekiwań
Skorygowany zysk na akcję General Motors w I kw. wyniósł 1,41 USD. Rynek oczekiwał 1,10 USD. Przychody
producenta samochodów w I kw. wyniosły 34,9 mld USD vs konsensus 35,5 mld USD. (PAP, 30.04)

Mastercard (USA)

Zysk na akcję Mastercard w I kw. wyniósł 1,78 USD, powyżej oczekiwań
Skorygowany zysk na akcję Mastercard w I kw. wyniósł 1,78 USD. Analitycy oczekiwali 1,66 USD. Przychody
netto operatora kart płatniczych wyniosły 3,90 mld USD vs konsensus 3,85 mld USD. (PAP, 30.04)

McDonald's (USA)

Zysk na akcję McDonald's w I kw. wyniósł 1,72 USD, poniżej oczekiwań
Skorygowany zysk na akcję McDonald's w I kw. wyniósł 1,72 USD. Rynek oczekiwał 1,75 USD.
Przychody sieci w I kw. wyniosły 4,96 mld USD vs konsensus 4,93 mld USD. Sprzedaż w USA wzrosła o 4,5%
oczekiwano wzrostu o 3%. (PAP, 30.04)

Pfizer (USA)

Zysk Pfizera w I kw. powyżej prognoz, przychody także wyższe
Pfizer wypracował w I kw. skorygowany zysk na akcję w wysokości 85 centów, przebijając tym samym
konsensus na poziomie 76 centów.
Przychody spółki w I kw. wyniosły 13,12 mld USD wobec spodziewanych 12,99 mld USD.
Spółka spodziewa się w roku finansowym skorygowanego zysku na poziomie 2,83-2,93 USD na akcję, wobec
szacowanych wcześniej 2,82-2,92 USD na akcję. (PAP, 30.04)
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Kalendarz:

6 maja
7 maja
7 maja
7 maja
8 maja
8 maja
8 maja
8 maja
8 maja
8 maja
9 maja
9 maja
9 maja
9 maja
9 maja
9 maja
10 maja
10 maja
10 maja
10 maja

Spółka

Wydarzenie

Handlowy
Alior Bank
Dom Development
Mangata
Asseco SEE
Banca Transilvania
Hrvatski Telekom
ING BSK
Magyar Telekom
Millennium
AmRest
Asbis
Dino
Netia
Bank Pekao
Stalexport Autostrady
Eurocash
Gedeon Richter
O2 Czech Republic
OTP

Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
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
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”), 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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