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Komentarz dnia:

Indeksy GPW

WIG otw.
Wczoraj Rada Nadzorcza JSW odwołała Prezesa Zarządu Daniela Ozona. Kurs zareagował 6%
WIG zam.
spadkiem. Informacja o odwołaniu jest negatywna i zwiększa ryzyko związane ze strategią
obrót (mln PLN)
spółki oraz wykorzystaniem posiadanej przez nią gotówki.
WIG 20 otw.
Z kolei akcje Kruka zyskały 6%. Spółka na spotkaniu z inwestorami potwierdziła, że otoczenie WIG 20 zam.
konkurencyjne w Polsce jest dla niej najlepsze od 20 lat. Z jednej strony nie ma aktywnych FW20 otw.
krajowych konkurentów, a z drugiej zagraniczna konkurencja również nie jest agresywna gdyż FW20 zam.
nie posiada wystarczających zasobów kapitałowych. Oznacza to, że rentowności uzyskiwane na
mWIG40 otw.
nowo nabywanych wierzytelnościach powinny być wyższe niż dotychczas. (DM PKO BP)
mWIG40 zam.

WIG30:

Największe wzrosty

CD Projekt - CD Projekt jest "bardzo zadowolony" z przedsprzedaży gry Cyberpunk 2077 - KAZ Minerals
Kruk
wiceprezes
Budimex

CD Projekt - CD Projekt planuje w '19 premierę gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na konsolę Nintendo Orange Polska
Switch
Nornickel

zmiana
58,927.0
59,200.4
1,136.0
2,283.9
2,295.6
2,282.0
2,292.0
4,004.7
4,026.0

-0.3%
0.5%
57.2%
-0.3%
0.6%
-0.4%
0.7%
-0.2%
0.4%

kurs

zmiana

5.74
184.00
139.20
6.50
22.16

6.6%
6.1%
4.8%
4.3%
4.2%

Enea - Enea jest zainteresowana koncesjami na morskie farmy wiatrowe na Bałtyku
JSW - RN JSW odwołała Daniela Ozona, spółką pokieruje Robert Małłek

Największe spadki

Orange Polska - Orange Polska ma zgodę UOKiK na przejęcie BlueSoft

JSW
PKP Cargo
CD Projekt
Energa
PGE

PGE - PGE w ciągu roku podejmie decyzję ws. kolejnego bloku gazowego
PGNiG - Koncepcja zagospodarowania norweskiego złoża Tommeliten Alpha PGNiG ma być
gotowa w III kw. '20

PKN Orlen - PKN Orlen nie dopuści do generowania strat w związku z ropą na tankowcu
Mendeleev Prospect
Najwyższe obroty
PZU - KNF nałożyła na PZU SA karę w wysokości 900 tys. PLN
Nornickel
Pekao
CD Projekt
Pozostałe informacje:
Erste Group
Sektor energetyczny - Według ME cel OZE na 2020 r. zostanie osiągnięty; według URE - to KGHM

kurs

zmiana

45.80
43.30
221.50
7.24
8.78

-6.0%
-3.7%
-3.1%
-2.2%
-2.1%

kurs

obrót

22.16
111.00
221.50
32.57
98.66

194
156
131
92
87

mocno wątpliwe
ABC Data - Zapisy w wezwaniu na akcje ABC Daty przedłużone do 14 VI

Indeksy zagraniczne

Altus - Quercus chce, by Altus przeznaczył 35,9 mln PLN z zysku za '18 na kapitał rezerwowy BUX
RTS
pod buyback

Stalexport Autostrady: korekcyjne odbicie
Berling - Berling nie wypłaci dywidendy za 2018 r.

4.30
4.25
4.20
4.15

Biomed-Lublin - Biomed-Lublin powrócił do ciągłej produkcji swoich kluczowych preparatów
leczniczych
4.10
4.05
4.00
3.95
3.90

CDRL - CDRL wypłaci 0,8 PLN dywidendy na akcję za 2018 r.

3.85
3.80
3.75

CI Games - Cena emisyjna akcji w ofercie CI Games ustalona na 0,9 PLN

3.70
3.65
3.60

EC Będzin - Akcjonariusz EC Będzin chce, by spółka wypłaciła 2 PLN dywidendy na akcję

3.55
3.50
3.45

ED Invest - ED Invest wypłaci 5 groszy dywidendy na akcję

3.40

PX50
DJIA
NASDAQ
S&P 500
DAX XETRA
FTSE
CAC 40
NIKKEI
HANG SENG

zmiana
41,234.7
1,343.3
1,061.9
26,048.5
7,822.6
2,885.7
12,155.8
7,398.5
5,408.4
21,204.3
27,789.3

0.2%
0.6%
0.3%
-0.1%
-0.0%
-0.0%
0.9%
0.3%
0.5%
0.3%
0.8%

3.35
3.30

Elektrobudowa - Zarmen jest gotów objąć akcje Elektrobudowy za 31,5 mln PLN

3.25
3.20

Waluty i surowce

Elemental, Orzeł Biały - Elemental złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad NEF
WIBOR 3m (%)
Battery Holding
3.15
3.10

98.28

0.0%

EUR/PLN

4.265

0.1%

USD/PLN

3.769

0.1%

1.131

0.0%

5,905.0

2.0%

3.05
3.00

Infoscan - Infoscan ma umowę z inwestorem, w ramach której ma pozyskać do 21 mln PLN

zmiana

15
10
5

Medicalgorithmics - MDG złożył w maju 7.533 wnioski o płatność od ubezpieczycieli, mniej o
EUR/USD
8,3% m/m
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Quantum Software - Quantum Software wypłaci 0,83 PLN dywidendy na akcję
miedź (PLN/t)
22,258.3
Stalexport
Autostrady
silnie spółkę
wczorajAvalon
zwyżkował,
R22 - R22 kupiło
chorwacką
za 1,85przełamując
mln EUR opór na poziomie ostatniego,
ropa
Brent
(USD/bbl)
62.29
lokalnego maksimum. Tym samym, na najbliższych sesjach można zakładać kontynuację
Ronsonw- Ronson
wypłaci 0,06 PLN
dywidendyJego
na akcję
za '18 zasięg należy
ruchu
górę w Development
ramach długoterminowej
konsolidacji.
minimalny
szacować
na 3,61
zł, ale prawdopodobnie
kurs sięgnie
3,75 zł a nawet
okolic 3,90
zł. do spółek
Sfinks - Sfinks
zaktualizował
strategię; planuje
m.in. przeniesienie
głównych
marek
zależnych
June

Sygnity - Sygnity przekazało CBA dokumentację w związku z prowadzonym śledztwem
Tarczyński - Tarczyński wypłaci 0,5 PLN dywidendy na akcję
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WIG30:
CD Projekt

CD Projekt jest "bardzo zadowolony" z przedsprzedaży gry Cyberpunk 2077 - wiceprezes
CD Projekt jest "bardzo zadowolony" z przedsprzedaży gry Cyberpunk 2077, skala zamówień jest "znacznie
wyższa" niż w przypadku poprzedniego bestsellera grupy, czyli Wiedźmina 3 - poinformował agencję
Bloomberg wiceprezes CD Projekt Marcin Iwiński.
Iwiński dodał, że spółka chciałaby sprzedać "znacząco więcej" kopii gry Cyberpunk niż Wiedźmina 3.
Gra ukaże się równocześnie na komputerach PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.
Gra CyberPunk 2077 znajduje się obecnie na pierwszym miejscu listy bestsellerów Steam - największego
portalu dystrybucji cyfrowej gier. Jest też na pierwszym miejscu bestsellerów na platformie GOG. (PAP)

CD Projekt

CD Projekt planuje w '19 premierę gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na konsolę Nintendo Switch
CD Projekt planuje na ten rok premierę gry Wiedźmin 3: Dziki Gon Edycja Kompletna na konsolę Nintendo
Switch. Wersja gry na konsolę Nintendo Switch powstaje we współpracy ze studiem Saber Interactive. (PAP)

Enea

Enea jest zainteresowana koncesjami na morskie farmy wiatrowe na Bałtyku
Enea chce uczestniczyć w rozwoju morskich farm wiatrowych, jest zainteresowana mniejszymi koncesjami poinformował prezes Mirosław Kowalik.
Poinformował, że obecnie, jeśli chodzi o OZE, Enea skupia się na fotowoltaice i farmach wiatrowych na lądzie.
(PAP)

JSW

RN JSW odwołała Daniela Ozona, spółką pokieruje Robert Małłek
Rada nadzorcza JSW odwołała we wtorek z zarządu Daniela Ozona pełniącego funkcję prezesa i pełnienie tych
obowiązków powierzyła członkowi rady nadzorczej Robertowi Małłkowi.
Przewodnicząca rady nadzorczej poinformowała, że głównym powodem decyzji rady o odwołaniu Ozona była
utrata zaufania do niego wynikająca z "ograniczania radzie nadzorczej dostępu do informacji przy
podejmowaniu kluczowych decyzji". "Ponadto Rada Nadzorcza podkreśliła brak realizacji zobowiązań
wynikających z umowy o zarządzanie oraz nadmierne obciążanie spółki wydatkami na poziomie kilkudziesięciu
tysięcy złotych miesięcznie na wyjazdy służbowe Prezesa bez wskazania ich zasadności". Przewodnicząca
podała, że rada nadzorcza spółki zwróciła również "szczególną uwagę na niewłaściwy nadzór nad spółkami
Grupy Kapitałowej JSW oraz wielokrotne, świadome wprowadzanie w błąd strony społecznej co do procesów
prowadzonych w spółce".
We wtorek kilkuset górników z JSW protestowało przed Ministerstwem Energii. Domagali się m.in.
pozostawienia na stanowisku prezesa spółki Daniela Ozona, a odwołania powołanej przez ministra energii,
Krzysztofa Tchórzewskiego, przewodniczącej rady nadzorczej Haliny Buk.
Pod koniec maja rada nadzorcza JSW ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa firmy i jego czterech zastępców.
Kadencja obecnego zarządu, na czele którego stał prezes Daniel Ozon, upływa w połowie tego roku.
Postępowanie kwalifikacyjne, oprócz stanowiska prezesa, dotyczy również funkcji wiceprezesów zarządu spółki:
ds. technicznych, ds. ekonomicznych, ds. handlu oraz ds. strategii i rozwoju. Zarząd JSW ma zostać wybrany na
kolejną trzyletnią kadencję. (PAP)

Orange Polska

Orange Polska ma zgodę UOKiK na przejęcie BlueSoft
Orange Polska ma zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie spółki informatycznej
BlueSoft.
Pod koniec kwietnia Orange Polska zawarł przedwstępną umowę zakupu 100% udziałów spółki informatycznej
BlueSoft. Zawarcie końcowej umowy sprzedaży uzależnione było od uzyskania zgody UOKiK.
Zgodnie z umową całkowita wartość przedsiębiorstwa (enterprise value) oraz łączna wartość transakcji
wyniosą około 200 mln PLN. Z tej kwoty około 149 mln PLN ma zostać zapłacone po podpisaniu końcowej
umowy sprzedaży. Pozostała część ma być rozliczona przed końcem 2022 r. i być oparta o osiągnięcie przez
BlueSoft określonych celów finansowych w latach 2019 i 2020, a także uzależniona od spełnienia określonych
innych warunków prawnych. (PAP)

PGE

PGE w ciągu roku podejmie decyzję ws. kolejnego bloku gazowego
PGE w ciągu roku podejmie decyzję w sprawie budowy kolejnego bloku parowo-gazowego, po planowanych
dwóch w Elektrowni Dolna Odra. Nie przesądza, że blok powstanie w Rybniku - poinformował wiceprezes
Ryszard Wasiłek. (PAP)
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PGNiG

Koncepcja zagospodarowania norweskiego złoża Tommeliten Alpha PGNiG ma być gotowa w III kw. '20
PGNiG Upstream Norway wraz z partnerami przystąpił do pracy nad wyborem rozwiązań technicznych, które
będą zastosowane do eksploatacji norweskiego złoża Tommeliten Alpha. Finalna koncepcja jego
zagospodarowania ma być gotowa w III kwartale 2020 roku. Harmonogram zakłada uruchomienie produkcji w
2024 roku – poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak.
PGNiG szacuje, że przypadający na spółkę wolumen wydobycia gazu z Tommeliten Alpha wyniesie ok. 0,5 mld
m sześc. rocznie przez pierwsze sześć lat eksploatacji. Ponadto złoże pozwoli PGNiG wydobyć około 500 tys.
ton ropy naftowej i NGL w szczytowym roku produkcji.
Według danych Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego udokumentowane zasoby wydobywalne Tommeliten
Alpha wynoszą 12,8 mld m sześc. gazu ziemnego, 5,9 mln m sześc. ropy naftowej i 0,5 mln ton NGL. Łączne
zasoby węglowodorów odpowiadające udziałowi PGNiG to ok. 52 mln boe.
PGNiG Upstream Norway kupiło 42,4% udziałów w Tommeliten Alpha w grudniu 2018 roku od Equinor (d.
Statoil). Pozostałymi udziałowcami są ConocoPhillips (operator, 28,3%), Total (20,2%) oraz Var Energi (9,1%).
(PAP)

PKN Orlen

PKN Orlen nie dopuści do generowania strat w związku z ropą na tankowcu Mendeleev Prospect
PKN Orlen nie dopuści do generowania jakichkolwiek strat w związku z ropą na tankowcu Mendeleev Prospect
- podał koncern.
Wtorkowa "Gazeta Wyborcza" podała, że Orlen kupił za kilkadziesiąt milionów dolarów tankowiec rosyjskiej
ropy, wiedząc, iż jest drastycznie zanieczyszczona, ale tej ropy nie chcą przyjąć w Polsce.
Orlen podał, że transakcja zakontraktowania tankowca Mendeleev Prospect odbyła się 5 kwietnia 2019 r., czyli
kilka tygodni przed poinformowaniem przez PERN o zamknięciu rurociągu „Przyjaźń” (24 kwietnia br.), którym
płynęła zanieczyszczona ropa z kierunku wschodniego.
Koncern poinformował też, że nie jest prawdą, że ropa na tankowcu Mendeleev Prospect nie spełnia normy
GOST – norma ta dotyczy wyłącznie jakości ropy dostarczanej rurociągami. (PAP)

PZU

KNF nałożyła na PZU SA karę w wysokości 900 tys. PLN
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na PZU SA karę w wysokości 900 tys. PLN w związku ze
stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków
informacyjnych.
KNF podała, że naruszenia stwierdzone w toku prowadzonego postępowania dotyczyły szkód likwidowanych w
latach 2014-2016 r.
Komisja stosowała już sankcje za naruszenia obejmujące częściowo wskazany okres. Zakład ubezpieczeń
wdrożył zaś intensywne środki zaradcze oraz usprawnił procedury likwidacji szkód, co zostało uwzględnione
przy wymiarze kary - dodano. (PAP)
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Pozostałe informacje:
Sektor energetyczny

Według ME cel OZE na 2020 r. zostanie osiągnięty; według URE - to mocno wątpliwe
Źródła odnawialne, które powstaną na skutek tegorocznych aukcji pozwolą Polsce osiągnąć cel OZE na 2020 r.
- przekonuje Ministerstwo Energii. Według Urzędu Regulacji Energetyki, plany aukcji są krokiem w dobrym
kierunku, ale nie gwarantują osiągnięcia celu. (PAP)

ABC Data

Zapisy w wezwaniu na akcje ABC Daty przedłużone do 14 VI
Roseville Investments i MCI Venture Capital wydłużyły termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje
spółki ABC Data do piątku, 14 czerwca - poinformował pośredniczący w wezwaniu Santander BM.
Wcześniej termin zakończenia przyjmowania zapisów ustalony był na 13 czerwca. Jest to kolejne wydłużenie
terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje tego dystrybutora IT.
Zgodnie z nowym harmonogramem przewidywanym dniem transakcji nabycia akcji na GPW jest 19 czerwca, a
dniem rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW 25 czerwca 2019r.
W grudniu 2018 roku należący do grupy ALSO Holding Roseville Investments i MCI Venture Capital wezwały
do sprzedaży 37,1% akcji ABC Data po 1,3 PLN za sztukę. Na początku marca spółki podniosły cenę w
wezwaniu do 1,44 PLN.
W przypadku powodzenia wezwania i osiągnięcia progu przynajmniej 90% ogólnej liczby głosów, grupa ALSO
Holding i MCI rozważają przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji ABC Data i wycofanie spółki z GPW.
(PAP)

Altus

Quercus chce, by Altus przeznaczył 35,9 mln PLN z zysku za '18 na kapitał rezerwowy pod buyback
Fundusze Quercus TFI, będące akcjonariuszem Altus TFI, chcą, by Altus przeznaczył 35,87 mln PLN z zysku za
2018 rok na kapitał rezerwowy w celu nabycia akcji własnych - wynika z projektu uchwały na ZWZ zwołanego
na 24 czerwca. Zysk netto Altus TFI za 2018 rok wyniósł 39,85 mln PLN.
Według projektu uchwały, akcjonariusze mieliby też upoważnić i zobowiązać zarząd Altus TFI do nabycia do
końca lipca 2019 r. nie więcej niż 4.483.000 akcji własnych w celu umorzenia, po cenie 8 PLN za akcję. (PAP)

Berling

Berling nie wypłaci dywidendy za 2018 r.
Akcjonariusze spółki Berling zdecydowali, że spółka przeznaczy zysk za 2018 rok w całości na kapitał
zapasowy.
Wcześniej zarząd i rada nadzorcza rekomendowały, by Berling wypłacił za 2018 rok 5 gr dywidendy na akcję. Z
kolei PKO BP Bankowy OFE, akcjonariusz spółki, proponował przed walnym, by z zysku osiągniętego w 2018
roku na dywidendę trafiło 4,9 mln PLN, co dałoby 28 gr dywidendy na akcję.
Zysk netto spółki w 2018 roku wyniósł 4,95 mln PLN.
Z zysku za 2017 rok Berling wypłacił 0,05 PLN dywidendy na akcję, a rok wcześniej 0,3 PLN dywidendy na
akcję. (PAP)

Biomed-Lublin

Biomed-Lublin powrócił do ciągłej produkcji swoich kluczowych preparatów leczniczych
Biomed-Lublin ocenia, że zażegnał problemy z jakością jej dwóch kluczowych produktów leczniczych i obecnie
produkuje oba preparaty wykorzystując 100% swoich możliwości produkcyjnych.
Biomed-Lublin podał, że uzyskał potwierdzenie z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego
Zakładu Higieny o pozytywnych wynikach jakościowych serii produktu leczniczego "Onko BCG 100", co
umożliwia dopuszczenie do obrotu i sprzedaż zbadanej serii tego preparatu.
Spółka poinformowała, że żadna z serii wyprodukowanych w 2019 roku preparatów leczniczych Onko BCG
oraz szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 Biomedu-Lublin nie okazała się wadliwa. (PAP)

CDRL

CDRL wypłaci 0,8 PLN dywidendy na akcję za 2018 r.
Zwyczajne walne zgromadzenie CDRL zdecydowało, że spółka wypłaci 0,8 PLN dywidendy na akcję za 2018
rok.
Na dywidendę trafi w sumie 4,84 mln PLN z 22,65 mln PLN zysku netto osiągniętego w 2018 roku. Pozostała
kwota trafi na kapitał zapasowy spółki.
Dzień dywidendy został wyznaczony na 17 czerwca, a jej wypłata nastąpi 25 czerwca 2019 roku. (PAP)

CI Games

Cena emisyjna akcji w ofercie CI Games ustalona na 0,9 PLN
Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej CI Games została ustalona na 0,9 PLN, na poziomie ceny minimalnej.
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Ostateczna liczba akcji serii H oferowanych w ramach oferty publicznej, po dokonaniu wstępnej alokacji
zapisów, została ustalona na 10.839.392, w tym 271.204 w transzy, w której zapisy mogli składać inwestorzy,
którym służyło prawo pierwszeństwa w obejmowaniu akcji serii H, a 10.568.188 w transzy, w której zapisy
mogli składać wszyscy inwestorzy.
Spółka podawała, że środki z emisji mają zostać przeznaczone na: rozwój zespołu produkcyjnego spółki w
drugiej połowie 2019 roku, kampanię marketingową gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" oraz rozwój
działalności wydawniczej.
Spółka zamierza rozbudować wewnętrzne studio (dział produkcji gier), które będzie prowadzić prace
produkcyjne związane z kilkoma projektami jednocześnie, w tym kontynuować produkcję serii gier "Sniper
Ghost Warrior" oraz "Lords of the Fallen 2".
CI Games rozbudowuje obecnie również dział marketingu, który odpowiedzialny jest między innymi za
promocję gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" oraz gier wydawanych pod marką United Label (działalność
wydawnicza). Za środki z emisji CI Games planuje również zakup kolejnych licencji w zakresie działalności
wydawniczej.
Oferującym jest Trigon DM. (PAP)
EC Będzin

Akcjonariusz EC Będzin chce, by spółka wypłaciła 2 PLN dywidendy na akcję
Familiar SA SICAV-SIF, akcjonariusz Elektrociepłowni Będzin, chce by spółka przeznaczyła na dywidendę 6,3
mln PLN, co da 2 PLN dywidendy na akcję. Zarząd rekomendował niewypłacanie dywidendy.
Familiar SA SICAV-SIF chce, by na dywidendę trafiło 118,2 tys. PLN osiągnięte przez EC Będzin w 2018 roku
oraz kwota 6,18 mln PLN przeniesiona z kapitału zapasowego utworzonego z zysku spółki za poprzednie lata.
Uzasadniając swój wniosek akcjonariusz wskazał, iż proponowana zmiana ma na celu: "wypłatę
akcjonariuszom zysku skumulowanego przez spółkę w ostatnich latach obrotowych, pomimo słabszych
wyników finansowych za ostatni rok obrotowy".
Familiar SA SICAV-SIF ma ok. 8,6% udziału w akcjonariacie Elektrociepłowni Będzin. (PAP)

ED Invest

ED Invest wypłaci 5 groszy dywidendy na akcję
Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy ED Invest zdecydowało, że z zysku osiągniętego w 2018 roku na
dywidendę trafi 619,3 tys. PLN, co daje 5 groszy dywidendy na akcję.
Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 30 sierpnia, a wypłata nastąpi 13 września 2019 r.
W 2018 roku ED Invest przeznaczyło na dywidendę 1,36 mln PLN, czyli 0,11 PLN na akcję. (PAP)

Elektrobudowa

Zarmen jest gotów objąć akcje Elektrobudowy za 31,5 mln PLN
Zarmen złożył Elektrobudowie deklarację objęcia nowych akcji spółki za 31,5 mln PLN.
Deklaracja zakłada, że w przypadku uchwalenia przez Elektrobudowę podwyższenia kapitału zakładowego
spółki w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy, spółka Zarmen
jest gotowa objąć 9.000.000 nowych akcji Elektrobudowy za łączną cenę 31,5 mln PLN. W konsekwencji
proponowanej emisji Zarmen stałby się akcjonariuszem większościowym Elektrobudowy, z udziałem
wynoszącym 65,47% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym.
Zarmen podał, że warunkiem jest zwołanie przez Elektrobudowę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
porządkiem obrad uwzględniającym podwyższenie kapitału zakładowego na warunkach zgodnych ze złożoną
deklaracją w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2019 r., podjęcie przez NWZ uchwały w tej
sprawie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2019 r. oraz otrzymanie przez Zarmen od
Elektrobudowy oferty objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym na warunkach zgodnych ze złożoną
Deklaracją w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału.
Tydzień temu Elektrobudowa zdecydowała o rozpoczęciu przeglądu dostępnych opcji finansowania działalności
spółki. Jak podawano, proces przeglądu prowadzony będzie w związku z działaniami zmierzającymi do
uzgodnienia z instytucjami finansowymi zasad finansowania spółki, zgodnie z postanowieniami umowy
zawartej z bankami pod koniec maja. (PAP)

Elemental, Orzeł Biały

Elemental złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad NEF Battery Holding
Elemental Holding złożył do UOKiK wniosek w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad NEF
Battery Holding S. a r.l. oraz za jej pośrednictwem kontroli nad spółką Orzeł Biały.
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W marcu Elemental Holding informował, że wycofał ofertę na zakup do 100% udziałów NEF Battery Holding
SARL.
Drugim dużym akcjonariuszem Orzeł Biały jest spółka ZAP Sznajder Batterien. Według wcześniejszych
informacji ZAP Sznajder Batterien złożył do UOKiK wniosek o zgodę na koncentrację polegającą na pośrednim
przejęciu kontroli nad spółką Orzeł Biały. Pod koniec maja UOKiK informował, że skierował do drugiego etapu
postępowanie w sprawie przejęcia przez ZAP Sznajder Batterien kontroli nad NEF Battery Holdings. Urząd
uznał, że w tej sprawie istnieje ryzyko ograniczenia konkurencji. (PAP)
Infoscan

Infoscan ma umowę z inwestorem, w ramach której ma pozyskać do 21 mln PLN
Firma telemedyczna Infoscan podpisała z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund
umowę dotyczącą emisji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych.
Zaangażowanie tego inwestora wynosić ma łącznie do 21 mln PLN.
Zgodnie z postanowieniami umowy, inwestorowi w zamian za wypłacone na rzecz Infoscan poszczególne
transze środków pieniężnych zaoferowane zostaną obligacje zamienne na akcje o wartości nominalnej 50.000
PLN każda.
Cena zamiany obligacji na jedną akcję wynosić będzie 90% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej
wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających
dzień złożenia przez obligatariusza oświadczenia o zamianie obligacji na akcje.
Spółka poinformowała, że obligacje dla tego inwestora będą emitowane tylko i wyłącznie w sytuacji
wystąpienia określonego zapotrzebowania.
Infoscan podał, że w związku z podpisaniem umowy inwestycyjnej zamierza opracować aktualizację strategii
rozwoju. (PAP)

Medicalgorithmics

MDG złożył w maju 7.533 wnioski o płatność od ubezpieczycieli, mniej o 8,3% m/m
Medi-Lynx Cardiac Monitoring, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, złożyła w maju 2019 roku
7.533 wnioski o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na
terenie USA. Oznacza to spadek o 8,3% m/m.
W kwietniu 2019 roku spółka zależna Medicalgorithmics złożyła 8.213 wnioski, w marcu 7.752 wnioski. (PAP)

Quantum Software

Quantum Software wypłaci 0,83 PLN dywidendy na akcję
Akcjonariusze Quantum Software zdecydowali, że spółka wypłaci w formie dywidendy łącznie 1,09 mln PLN, co
daje 0,83 PLN dywidendy na akcję.
Dzień dywidendy to 4 lipca, a termin wypłaty to 25 lipca 2019 roku.
Pozostała część zysku, w wysokości 1,09 mln PLN, ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy.
Z zysku za 2017 r. Quantum Software wypłacił 2,22 PLN dywidendy na akcję. (PAP)

R22

R22 kupiło chorwacką spółkę Avalon za 1,85 mln EUR
H88 Hosting, spółka zależna R22, zawarła umowę kupna 100% udziałów chorwackiej spółki Avalon za 1,85 mln
EUR.
Avalon jest spółką świadczącą usługi hostingowe, rejestracji i utrzymywania domen, dostawy certyfikatów SSL
oraz świadczy inne usługi dodatkowe.
Jak podało R22, przejęta spółka osiąga ponad 800 tysięcy euro przychodów, co daje około 17% udziału w
rynku chorwackim. Avalon obsługuje ponad 9 tysięcy klientów na rynku chorwackim i ponad 10 tysięcy
domen. (PAP)

Ronson

Ronson Development wypłaci 0,06 PLN dywidendy na akcję za '18
Akcjonariusze Ronson Development zdecydowali, że spółka wypłaci z zysku za 2018 rok 0,06 PLN dywidendy
na akcję. Łącznie na ten cel trafi maksymalnie 9,84 mln PLN.
Ronson podał, że ostateczna wartość dywidendy będzie zależeć od liczby posiadanych przez spółkę akcji
własnych.
Dzień dywidendy ustalono na 18 czerwca, a dzień jej wypłaty na 25 czerwca 2019 roku. (PAP)

Sfinks

Sfinks zaktualizował strategię; planuje m.in. przeniesienie głównych marek do spółek zależnych
Sfinks Polska zaktualizował strategię rozwoju na lata 2017-2022. Planuje m.in. obok dokonywania akwizycji
zapewniających przejęcie pakietów kontrolnych, realizować inwestycje w pakiety mniejszościowe
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niezapewniające kontroli (wyłącznie pod warunkiem zagwarantowania opcji odkupu całości po ustalonym
okresie i na z góry ustalonych zasadach).
Zamierza przenieść do spółek zależnych marki Sphinx, Chłopskie Jadło i Piwiarnia.
Spółka zamierza w okresie strategii zarządzać siecią liczącą co najmniej 400 lokali, ale także nawiązać
współpracę z nie mniej niż 1000 punktów gastronomicznych w programie afiliacyjnym. (PAP)
Sygnity

Sygnity przekazało CBA dokumentację w związku z prowadzonym śledztwem
Sygnity przekazało Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu dokumentację i przedmioty w związku z
prowadzonym śledztwem.
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało we wtorek 11 osób w związku z nieprawidłowościami przy
przetargach dla Poczty Polskiej. Jak podało CBA, wśród zatrzymanych jest pięciu pracowników Poczty i dwie
osoby związane z działaniem warszawskiej spółki informatycznej. Postępowanie dotyczy realizacji zamówień
publicznych na rzecz Poczty Polskiej o wartości ponad 30 mln PLN, w zamian za korzyści majątkowe
przyjmowane przez przedstawicieli Poczty w wysokości co najmniej 300 tys. PLN.
Jak podał "Puls Biznesu", wśród osób zatrzymanych przez CBA znajdują się dwie osoby z władz Sygnity. (PAP)

Tarczyński

Tarczyński wypłaci 0,5 PLN dywidendy na akcję
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński SA zdecydowało, że na dywidendę trafi 5,67 mln PLN, co oznacza,
że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,50 PLN.
ZWZ ustaliło dzień ustalenia prawa do dywidendy na 18 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 26 czerwca
2019 r.
Zysk osiągnięty w 2017 roku spółka przeznaczyła na kapitał zapasowy. (PAP)

Torpol

Torpol wypłaci 0,25 PLN dywidendy na akcję
Torpol wypłaci 0,25 PLN dywidendy na akcję z zysku w 2018 roku.
Dniem dywidendy będzie 31 lipca 2019 roku, a jej wypłata nastąpi 31 października 2019 roku.
Z zysku za 2016 rok Torpol wypłacił 0,44 PLN dywidendy. (PAP)

Unimot

Unimot otworzył pierwszą stację paliw Avia na Ukrainie
Unimot otworzył pierwszą stację paliw pod marką Avia w stolicy Ukrainy, Kijowie. Nowo otwarta stacja działa
na zasadach franczyzy, a na otwarcie czekają kolejne cztery stacje, które już wkrótce przejdą proces
rebrandingu.
Uruchomienie zlokalizowanej przy jednej z obwodnic Kijowa niedaleko lotniska Kijów–Żuliany stacji Avia to
efekt współpracy pomiędzy Unimotem a Grupą Wexler, która na terenie Ukrainy zarządza siecią ponad 120
stacji paliw. (PAP)

Ursus

Ursus podpisał list intencyjny z Alamo Group Europe o sprzedaży działalności w Dobrym Mieście
Ursus i Alamo Group Europe Ltd. podpisali wstępny i niewiążący list intencyjny, na podstawie którego
rozpoczęto negocjacje dotyczące sprzedaży na rzecz Alamo części lub całości działalności prowadzonej przez
Ursus w dywizji w Dobrym Mieście.
Wstępnie przyjęto, że transakcja będzie dotyczyła sprzedaży nieruchomości, zapasów, praw własności
intelektualnej związanych z dobromiejskimi wyrobami oraz innych istotnych elementów będących integralną
częścią działalności prowadzonej w Dywizji w Dobrym Mieście.
Planowana transakcja wchodzi w zakres realizowanego planu restrukturyzacyjnego Ursusa.
Spółka posiada obecnie trzy zakłady produkcyjne: w Dobrym Mieście, w Opalenicy i największy w Lublinie.
Ursus produkuje rocznie ok. 1,5 tysiąca ciągników i kilka tysięcy maszyn rolniczych sprzedawanych w Polsce i
za granicą. (PAP)

Zastal

GPW zawiesiła obrót akcjami Zastalu w terminie 12-25 czerwca
Zarząd GPW zawiesił obrót akcjami Zastalu na okres od 12 czerwca do 25 czerwca 2019 roku włącznie, na
wniosek spółki.
Złożenie wniosku związane jest z koniecznością przeprowadzenia przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych operacji scalania akcji z proponowanym dniem referencyjnym 17 czerwca 2019 roku.
Planowane wznowienie obrotu akcjami Zastalu ma nastąpić 26 czerwca 2019 roku. (PAP)
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Kalendarz:

12 czerwca
12 czerwca
12 czerwca
13 czerwca
13 czerwca
14 czerwca
14 czerwca
14 czerwca
25 czerwca
28 czerwca

Spółka

Wydarzenie

MHP
Handlowy
Agora
Dino Polska
Elektrobudowa
Do&Co
Forte
Sanok
Livechat
Stelmet

Raport kwartalny
Ex-div (pierwszy dzień bez prawa do dywidendy)
WZA
WZA
WZA
Raport kwartalny
WZA
WZA
Raport kwartalny
Raport 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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