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Indeksy GPW

WIG otw.
CD Projekt ujawnił, że około 1/3 przedsprzedaży Cyberpunk 2077 jest realizowana przez
WIG zam.
GOG.com czyli podmiot zależny spółki. To pozytywna informacja dla CD Projekt.
obrót (mln PLN)
Cyfrowy Polsat poinformował o nabyciu spółki windykacyjnej Vindix celem obniżenia kosztów WIG 20 otw.
niespłacanych długów. Biorąc pod uwagę kwotę transakcji oceniamy ją neutralnie. Z punktu WIG 20 zam.
widzenia Kruka czy szerzej całej branży windykacyjnej jest to także neutralne. Choć warto FW20 otw.
zaznaczyć, że taki ruch może wskazywać na po pierwsze atrakcyjne ceny pakietów z punktu FW20 zam.
widzenia nabywających wierzytelności oraz na to, że część podmiotów może być w przyszłości mWIG40 otw.
mniej skłonna do sprzedaży wierzytelności zamiast samodzielnego ich dochodzenia.
mWIG40 zam.

(DM PKO BP)
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Sektor deweloperski - Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2019 roku
Najwyższe obroty

Media - Zenith obniża prognozę wzrostu rynku reklamy w '19 do 3,9%
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Podatki - MF planuje zmiany w CIT przeciw przenoszeniu przez korporacje zysku za granicę
BBI Development - Zarząd BBI Development uchwalił program skupu akcji własnych
Budimex - Budimex Nieruchomości przedsprzedał w I półr. 731 mieszkań
Gino Rossi, CCC - CCC ogłasza przymusowy wykup akcji Gino Rossi, po 0,55 PLN za sztukę
Inter Cars - Grupa Inter Cars miała w czerwcu 711,6 mln PLN przychodów, więcej r/r o 2,4%
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BUX
RTS
PX50
DJIA
NASDAQ
S&P 500
DAX XETRA
FTSE
CAC 40
NIKKEI
HANG SENG

Monnari - Przychody
Trade(NYSE
w czerwcu
wyniosły
ok. 22,8 mlntrendu
PLN, mniej
r/r o 1,72%
Corindus
VascularMonnari
Robotics
MKT):
kontynuacja
wzrostowego
4.5

Robyg - Robyg sprzedał w I półroczu 1.077 lokali, 29% mniej r/r

4.0

Ropczyce - Nieprecyzyjne parametry i cele potencjalnej emisji Ropczyc

3.5

3.0

ZPUE - Oferta ZPUE o wartości ok. 28,9 mln PLN netto najkorzystniejsza w przetargu Tauron
Dystrybucja
2.5

2.0

Spółki zagraniczne:
1.5

CEZ (Czechy) - Nowe reaktory w Czechach zbudują firmy zależne od CEZ

zmiana
41,016.6
1,399.6
1,052.1
26,806.1
8,098.4
2,976.0
12,543.5
7,549.3
5,589.2
21,534.4
28,331.7

Waluty i surowce

Wydarzenia dnia:

0.0%
0.1%
0.0%
-0.4%
-0.8%
-0.5%
-0.2%
-0.1%
-0.1%
-1.0%
-1.5%

zmiana

1.0

Bank Pekao - Ex-div

70
60

Famur - Ex-div

WIBOR 3m (%)

98.30

0.0%

EUR/PLN

4.257

0.0%

USD/PLN

3.795

0.2%

EUR/USD

1.122

-0.1%

miedź (USD/t)

5,912.0

0.9%

miedź (PLN/t)

22,438.1

1.1%

64.11

-0.2%

50
40
30
20
10

Torpol - NWZ

0
-10
-20
-30

17

24

31
7
2019

14

22

28

4
February

11

19

25

4
March

Nadchodzące wydarzenia:

11

18

25

1
April

8

15

22

29

6
May

13

20

28

3
June

10

17

24

1
July

8

15

22

29

Corindus Vascular Robotics przełamał wczoraj długą białą świecą krótkoterminowy opór na
Agora
- Ostatni
dzień z lokalnego
prawem domaksimum.
dywidendy (10
poziomie
ostatniego,
Tymlipca)
samym, kurs potwierdził kontynuację
średnioterminowego
trenu
wzrostowego.
Minimalny
zasięg obecnego ruchu należy
Agora - Ex-div (11 lipca)
szacować na 3,79 usd, ale prawdopodobnie wzrosty sięgną 4,08 usd lub nawet 4,47 usd.
Trakcja - NWZ (12 lipca)

ropa Brent (USD/bbl)
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WIG30:
CD Projekt

Co trzecia kopia Cyberpunk 2077 na PC zamawiana w przedsprzedaży przez GOG.com
Co trzecia kopia cyfrowej wersji gry Cyberpunk 2077 na PC została dotąd zamówiona w przedsprzedaży
poprzez należącą do CD Projektu platformę cyfrowej dystrybucji gier GOG.com - poinformował CD Projekt na
Twitterze. (PAP)

Energa, Enea

Skala projektu Ostrołęka C wyzwaniem dla zamknięcia finansowania - Energa
Projekt Ostrołęka C jest rentowny, ale skala inwestycji stanowi znaczne wyzwanie dla zamknięcia jego
finansowania - poinformował zarząd Energi w odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas ZWZ.
Jak podano, trwają prace prowadzące do pozyskania finansowania zewnętrznego. Element rentowności jest
jednym z warunków brzegowych wymaganych do pozyskania finansowania zewnętrznego, ale nie jedynym.
Obok powyższego brane są pod uwagę: pakiet zabezpieczeń, układ poszczególnych źródeł finansowania
projektu, dostęp do wolnych przepływów projektu, sposób mitygacji ryzyk projektu itp. Mnogość kwestii do
rozstrzygnięcia powoduje wydłużenie prac w tym zakresie. Przedłużanie się procesu uzyskiwania finansowania
nie jest zjawiskiem nietypowym, biorąc pod uwagę skalę projektu" - odpowiedziała spółka na pytanie, jak
trwające latami trudności w uzyskaniu finansowania odpowiadają zapewnieniom, że projekt budowy elektrowni
węglowej Ostrołęka C jest rentowny.
Zarząd, pytany, jak spółka zamierza sfinansować pozostałe ok. 4 mld PLN konieczne do pokrycia kosztu
budowy, odpowiedział: "Sponsorzy (Energa oraz Enea) zakładają pozyskanie finansowania w formule Project
Finance bez regresu do ich bilansów. Konieczne może być również wykorzystanie instrumentów o charakterze
kapitałowym".
Spółka powtórzyła, że za finansowanie projektu odpowiadają spółki Energa i Enea, a pozyskanie finansowania
z innych źródeł stanowić ma uzupełnienie i optymalizację struktury finansowania. Jak podano, rozmowy z PGE
"nie zostały jeszcze skonkludowane".
Energa poinformowała, że ryzyka związane z zamknięciem finansowania są na bieżąco monitorowane, a
wydanie zgody na polecenie rozpoczęcia prac (NTP) było zasadne w związku z uzyskaniem przez Elektrownię
Ostrołęka korzystnego wyniku w aukcji rynku mocy oraz wsparcia finansowego w wyniku zawarcia
warunkowej umowy mocowej na okres 15 lat.
Kontraktowy termin zakończenia prac nad budowę bloku to 28 sierpnia 2023 roku., czyli 56 miesięcy od daty
wydania NTP (28 grudnia 2018 roku.). Jak podano, prowadzone są działania nad optymalizacją harmonogramu
prac, celem przyspieszenia terminu oddania bloku do eksploatacji.
Jeśli blok zostanie oddany zgodnie z harmonogramem, to opóźnienie w realizacji kontraktu mocowego wyniesie
ok. 8 miesięcy (Elektrownia Ostrołęka C będzie świadczyć usługę mocową od stycznia 2023 r.).
Jak podano, wskazane opóźnienie zostało uwzględnione w przeprowadzonej ocenie opłacalności projektu
poprzez uwzględnienie: braku otrzymywania przychodów z tytułu rynku mocy w trakcie pierwszych ośmiu
miesięcy 2023 roku, jak również poprzez ujęcie spodziewanych kar wynikających z ustawy o rynku mocy.
Zarząd poinformował, że potencjał projektu do budowania wartości grupy został potwierdzony przez
wewnętrzne analizy dotyczące rentowności i ryzyk związanych z realizacją projektu. Jednocześnie - jak podano
- posiłkowano się wsparciem zewnętrznych doradców w zakresie prognoz rynkowych, analizy rentowności
oraz aspektów prawno-regulacyjnych.
Jak podała Energa, przed decyzją o wydaniu NTP przeprowadzone analizy wskazywały na dodatnie wskaźniki
NPV (wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji wyższa od średnioważonego kosztu kapitału) dla bazowego
scenariusza założeń. Analizy rentowności są na bieżąco aktualizowane.
Jak podano, według stanu na koniec czerwca 2019 r. poziom wydatków spółki Elektrownia Ostrołęka na projekt
Ostrołęka C wyniósł ok. 889,8 mln PLN netto. Wydatki obejmowały całość zaangażowania finansowego spółki,
a zatem zarówno pozycje nakładów, kosztów, jak i wypłaconych zaliczek.
Zaliczki wypłacone na rzecz generalnego wykonawcy wynoszą 10% wartości kontraktu, tj. 505,0 mln PLN.
Wartość nakładów na budowę bloku energetycznego Ostrołęka C o mocy 1000 MW brutto szacowana jest na
ok. 6 mld PLN brutto.
Zarząd Energi poinformował też, że intensyfikacja działań inwestycyjnych w najbliższych latach powoduje, że
wypracowany zysk jest obecnie przeznaczany na kapitał zapasowy, co nie wyklucza wypłaty dywidendy w
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okresach przyszłych. Jak podano, "powrót do wypłaty dywidendy nastąpi tak szybko, jak tylko będzie to
możliwe". (PAP)
Energa

Energa chce zwiększać zaangażowanie w OZE
Grupa Energa planuje zwiększać zaangażowanie w odnawialne źródła energii (OZE) – poinformował Grzegorz
Ksepko, p.o. prezesa zarządu Energi. Spółka Energa Wytwarzanie zmieni nazwę na Energa OZE. (PAP)

PKN Orlen, Lotos

PKN Orlen jest w najtrudniejszej fazie rozmów o fuzji z Lotosem - Obajtek
PKN Orlen jest w najtrudniejszej fazie rozmów o fuzji z Lotosem - poinformował prezes PKN Orlen Daniel
Obajtek. Dodał, ze koncern robi wszystko, żeby proces się powiódł i żeby decyzja KE była pozytywna. (PAP)

PKN Orlen

Anwil planuje opracowanie koncepcji Terminalu Morskiego w Porcie Gdańskim
Anwil z Grupy Orlen ogłosił postępowanie przetargowe na opracowanie koncepcji Terminalu Morskiego na
terenie Portu Gdańskiego. Oferty w postepowaniu można składać do 22 lipca.
Anwil wyjaśnił, że „projektowany Terminal Morski ma służyć do celu przeładunków z transportu kolejowego na
transport morski - opcjonalnie samochodowy - produktów, w szczególności nawozów luzem (saletrzaku) oraz
magazynowania produktów”.
Anwil uściślił w ogłoszeniu na opracowanie koncepcji Terminalu Morskiego na terenie Portu Gdańskiego, że
termin realizacji prac to 31 grudnia 2019 r. (PAP)

Pozostałe informacje:
Sektor budowlany

PKP PLK planują podpisać w '19 umowy o łącznej wartości ok. 14 mld PLN
PKP Polskie Linie Kolejowe planują podpisać w 2019 roku umowy o łącznej wartości około 14 mld PLN poinformował prezes Ireneusz Merchel.
Dodał, że obecnie podpisane są umowy o wartości ponad 7 mld PLN. (PAP)

Sektor deweloperski

Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2019 roku
Spółka

II kw. 2019 II kw. 2018

Archicom
Atal
Budimex Nieruchomości
CNT
Dom Development
Echo Investment
Inpro
J. W. Construction*
Lokum Deweloper
LC Corp
Marvipol Development
Ronson Development
Vantage Development**
Wikana
RAZEM

349
904
466
82
836
290
178
208
82
287
225
172
251
83
4413

389
577
239
123
802
209
200
332
227
341
233
232
199
62
4165

r/r
-10,3%
56,7%
95,0%
-33,3%
4,2%
38,8%
-11,0%
-37,3%
-63,9%
-15,8%
-3,4%
-25,9%
26,1%
33,9%
6,0%

I-II kw.
2019
755
1616
731
156
1762
641
364
488
171
618
527
346
403
159
8737

* łącznie umowy deweloperskie, przedwstępne umowy sprzedaży i płatne rezerwacje
** spółka notowana na Catalyst
(PAP Biznes)

(PAP)
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I-II kw.
2018
646
1279
509
198
1650
553
445
758
531
990
433
420
464
136
9012

r/r
16,9%
26,3%
43,6%
-21,2%
6,8%
15,9%
-18,2%
-35,6%
-67,8%
-37,6%
21,7%
-17,6%
-13,1%
16,9%
-3,1%
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Media

Zenith obniża prognozę wzrostu rynku reklamy w '19 do 3,9%
Agencja mediowa Zenith obniżyła prognozę wzrostu polskiego rynku reklamowego w 2019 roku do 3,9% z
prognozowanych w marcu 5,3%. Wartość rynku - według szacunków Zenith - wyniesie 7,908 mld PLN.
Prognoza wzrostu wydatków na reklamę telewizyjną została obniżona do 2,2% z 3,1% W ocenie ekspertów
Zenithu, w dalszej części roku na kondycji rynku z pewnością odbije się brak dużych wydarzeń sportowych,
które w 2018 w dużej mierze napędzały średni czas oglądania telewizji. Zenith zwraca również uwagę na
nasilenie zjawiska przepływu widowni do tańszych stacji tematycznych, związane m.in. z rozpoczęciem przez
TVP Rozrywka i TVP Sport HD emisji w ramach naziemnej telewizji cyfrowej.
Szacunki Zenithu wskazują, że rynek reklamy online wzrośnie w tym roku o 9,5% - w poprzedniej prognozie
szacowano wzrost na 12,1%.
Zenith prognozuje, że wydatki na reklamę radiową wzrosną w tym roku o 2,4% W ocenie autorów raportu,
negatywnie na rynek wpływa m.in. notowany już drugi rok z rzędu spadek nakładów Aflofarmu - największego
reklamodawcy radiowego - który "wydaje się trwałą tendencją".
Analitycy Zenith prognozują, że reklama zewnętrzna wzrośnie o 2,5%, podczas gdy w marcu szacowali wzrost
na 5,2%.
Według prognozy Zenith tym roku wydatki na reklamę w magazynach będą niższe od ubiegłorocznych o 10,4%
(bez zmian wobec marca), a w dziennikach o 11,1% (wcześniej prognozowane 9,7% spadku).
Zenith szacuje, że budżety na reklamę w kinach wzrosną w 2019 roku o 3,1% - bez zmian wobec marcowej
prognozy. (PAP)

Podatki

MF planuje zmiany w CIT przeciw przenoszeniu przez korporacje zysku za granicę
Ministerstwo finansów przygotuje zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przeciwdziałające
przenoszeniu przez korporacje zysku za granicę - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady
Ministrów. Rząd miałby przyjąć zmiany w III kwartale br.
Jak wyjaśniono na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, planowany projekt w istotnym zakresie stanowi
implementację unijnej dyrektywy w sprawie rozbieżności w kwalifikacji tzw. struktur hybrydowych dotyczących
państw trzecich zwanej dyrektywą ATAD 2. Przekłada ona na grunt UE efekty prac podejmowanych w ostatnich
latach na forum międzynarodowym, w szczególności przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD) w ramach projektu dotyczącego przeciwdziałania erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysku (BEPS).
(PAP)

BBI Development

Zarząd BBI Development uchwalił program skupu akcji własnych
Zarząd BBI Development uchwalił program skupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału
zakładowego.
Program został uchwalony w granicach upoważnienia udzielonego zarządowi przez ZWZ w czerwcu tego roku.
Łączna cena nabycia wszystkich akcji własnych spółki nabywanych w ramach programu nie może przekroczyć
8 mln PLN i jednocześnie nie może przekroczyć kwoty kapitału rezerwowego. Kwota wydatkowana przez spółkę
na buyback w danym roku kalendarzowym obowiązywania upoważnienia nie może przekroczyć 4 mln PLN.
Jak podano, spółka może dokonywać nabycia akcji własnych zarówno przed rejestracją scalenia akcji w
KDPW, jak i po tej rejestracji.
Łączna liczba akcji własnych spółki, jakie mogą zostać nabyte w ramach programu do dnia rejestracji scalenia
akcji nie przekroczy 2 mln akcji, a po scaleniu - 1,4 mln akcji.
Jednostkowa cena nabycia akcji własnej w okresie do dnia rejestracji scalenia akcji nie będzie mniejsza niż 0,50
PLN i większa niż 2 PLN, a po rejestracji nie będzie mniejsza niż 5 PLN, ani większa niż 20 PLN.
Program będzie obowiązywał do 30 czerwca 2021 roku. (PAP)

Budimex

Budimex Nieruchomości przedsprzedał w I półr. 731 mieszkań
Budimex Nieruchomości przedsprzedał w pierwszym półroczu 2019 roku 731 mieszkań w porównaniu do 509
lokali rok wcześniej.
Liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności mieszkania w pierwszym półroczu wyniosła 947,
w porównaniu z 1.107 umowami rok wcześniej.
Według wyliczeń PAP Biznes, w samym II kw. spółka przedsprzedała 466 lokali wobec 239 w analogicznym
okresie 2018 roku. Sprzedaż notarialna w II kw. spadła do 346 z 419 rok wcześniej. (PAP)
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Gino Rossi, CCC

CCC ogłasza przymusowy wykup akcji Gino Rossi, po 0,55 PLN za sztukę
CCC ogłasza przymusowy wykup 17.049.585 akcji Gino Rossi, które stanowią 9,98% kapitału zakładowego, po
0,55 PLN za sztukę - podał PAP na podstawie ogłoszenia we wtorkowym "Parkiecie".
Dzień wykupu ustalono na 12 lipca.
Podmiotem pośredniczącym w wykupie jest DM PKO BP. (PAP)

Inter Cars

Grupa Inter Cars miała w czerwcu 711,6 mln PLN przychodów, więcej r/r o 2,4%
Skonsolidowane przychody grupy Inter Cars w czerwcu 2019 roku wyniosły 711,6 mln PLN (wzrost o 2,4%
r/r). Narastająco od początku roku grupa wypracowała 4,2 mld PLN przychodów, o 12,3% więcej r/r.
Sprzedaż Inter Cars wyniosła w czerwcu 527,7 mln PLN (spadek r/r o 3,5%), z czego sprzedaż w Polsce to
366,8 mln PLN (wzrost r/r o 1,8%).
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą w czerwcu wyniosła 298,6 mln PLN (więcej r/r o 8,7 proc.).
Narastająco od początku roku sprzedaż Inter Cars wyniosła 3,1 mld PLN (wzrost r/r o 9,0%), z czego sprzedaż
w Polsce to 2,2 mld PLN (wzrost r/r o 9,6%).
Sprzedaż spółek dystrybucyjnych za granicą w I półroczu 2019 roku wyniosła 1,7 mld PLN (więcej r/r o
15,9%). (PAP)

Livechat

Zarząd Livechatu chce wypłaty 1,95 PLN dywidendy na akcję za 18/19
Zarząd Livechat Software chce, by spółka przeznaczyła na dywidendę 50,21 mln PLN z zysku za rok obrotowy
2018/2019, czyli 1,95 PLN na akcję.
W styczniu Livechat wypłacił 0,54 PLN zaliczkowej dywidendy na akcję za rok 2018/2019. Zaliczkowa
dywidenda w tej samej wysokości ma być również wypłacona 2 sierpnia.
Zgodnie z wnioskiem zarządu, planowany dzień ustalenia prawa do pozostającej do wypłaty dywidendy w wys.
0,87 PLN/akcję to 14 sierpnia, a jej wypłata miałaby nastąpić 21 sierpnia.
Z zysku za rok obrotowy 2017/2018 spółka wypłaciła 1,77 PLN dywidendy na akcję. (PAP)

Monnari

Przychody Monnari Trade w czerwcu wyniosły ok. 22,8 mln PLN, mniej r/r o 1,72%
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Monnari Trade w czerwcu 2019 roku wyniosły ok. 22,8 mln PLN i były
niższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 1,72%.
Przychody za czerwiec obejmują około 1,3 mln PLN przychodów odnotowanych przez grupę Centro 2017.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-czerwiec 2019 roku wyniosły ok. 121,5 mln PLN, co
oznacza wzrost r/r o 13,45% W samym II kwartale sprzedaż wzrosła o 7,21% r/r do ok. 63,9 mln PLN.
Przychody za II kwartał 2019 r. obejmują ok. 3,7 mln PLN przychodów osiągniętych przez sklepy grupy Centro
2017. W pierwszej połowie roku przychody te wynosiły 7 mln PLN. (PAP)

Robyg

Robyg sprzedał w I półroczu 1.077 lokali, 29% mniej r/r
Grupa Robyg zakontraktowała w pierwszej połowie 2019 roku 1.077 lokali wobec 1.516 przed rokiem, co
oznacza spadek r/r o 29%.
Jak podno, zbudowane portfolio lokali oraz wprowadzenia do sprzedaży zrealizowane w ostatnich miesiącach
powinny pozytywnie wpłynąć na rezultat osiągnięty na koniec 2019 roku - poinformował wiceprezes Artur
Ceglarz.
Jak podano, w II kw. grupa uzyskała pozwolenia na ponad 1.500 lokali.
Robyg posiada bank ziemi umożliwiający realizację około 12.000 lokali. Obecnie w ofercie dewelopera znajduje
się ponad 2.000 lokali. (PAP)

Ropczyce

Nieprecyzyjne parametry i cele potencjalnej emisji Ropczyc
Ekonomicznym uzasadnieniem dla potencjalnej emisji akcji w ramach kapitału docelowego jest potrzeba
"zapewnienia spółce dynamicznego rozwoju i systematycznego wzmacniania pozycji konkurencyjnej na
wszystkich obsługiwanych rynkach" - napisał zarząd Ropczyc w odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane
na NWZA spółki.
Podstawowym celem upoważnienia jest danie zarządowi elastycznego narzędzia do podejmowania szybkich
decyzji związanych z potencjalnymi celami inwestycyjnymi, a tym samym umożliwienie szybkiej reakcji na
dynamicznie zmieniające się globalne otoczenie konkurencyjne spółki.
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Na obecnym etapie nie są określone konkretne cele potencjalnych emisji, ale zarząd bierze pod uwagę
możliwość pojawienia się potrzeby inwestycji kapitałowych lub aliansów strategicznych, np. w obszarze
głównej osi strategii spółki, tj. kompleksowego inżynieringu w sferze produkcji i zastosowań ceramiki
ogniotrwałej. W takiej sytuacji uzyskuje się skrócenie całego procesu zmiany statutu, ponieważ nie jest
wymagane każdorazowe zwoływanie walnego zgromadzenia - napisał zarząd Ropczyc w odpowiedzi na pytanie
akcjonariuszy mniejszościowych o cele potencjalnej emisji akcji w ramach kapitału docelowego.
Pod koniec czerwca NWZA Ropczyc przyznało zarządowi prawo do wyemitowania 4,7 mln akcji w ramach
kapitału docelowego. Dotychczas spółka wyemitowała 6,3 mln akcji.
Potencjalna nowa emisja miałaby przeszło 40% udział w podwyższonym kapitale. Akcjonariusze mniejszościowi
zadali w trakcie walnego szereg pytań zarządowi spółki. Wynika z nich, że mają istotne wątpliwości, dlaczego
NWZA firmy dało zarządowi pełną swobodę w kształtowaniu ceny emisyjnej i z jakiego powodu prawo do
emisji w ramach kapitału docelowego obejmuje tak dużą liczbę akcji, skoro Ropczyce mają zdolność do
generowania nadwyżki gotówki z podstawowej działalności. Dodatkowo spółka posiada nieruchomości
inwestycyjne o wartości 60 mln PLN i zamierza je sprzedać.
Największym akcjonariuszem Ropczyc jest prezes spółki Józef Siwiec. W jego posiadaniu znajduje się 20,4%
kapitału. (PAP)
ZPUE

Oferta ZPUE o wartości ok. 28,9 mln PLN netto najkorzystniejsza w przetargu Tauron Dystrybucja
Oferta ZPUE o wartości ok. 28,9 mln PLN netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę
stacji transformatorowych prefabrykowanych SN/nN na potrzeby Tauron Dystrybucja.
Zamówienie ma być realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 maja 2020 roku. (PAP)

Spółki zagraniczne:
CEZ

Nowe reaktory w Czechach zbudują firmy zależne od CEZ
Budowa nowych czeskich reaktorów jądrowych finansowana będzie przez dwie firmy córki giganta Czeskie
Zakłady Energetyczne (CEZ), zdecydował na poniedziałkowym posiedzeniu czeski rząd. Środki mają pochodzić z
kredytów oraz od CEZ.
O decyzji w sprawie sposobu finansowania nowych reaktorów w elektrowniach w Dukovanach oraz Temelinie
(obie znajdują się w południowych Czechach) poinformował wicepremier, minister przemysłu i handlu Karel
Havliczek. Nowe bloki w Dukovanach będzie finansować spółka EDU II, a w Temelinie - ETE II. Obydwie
powołano przed trzema laty.
Rząd założył, że w określonych sytuacjach firmy córki mogą zostać sprzedane przez CEZ państwu. Według
agencji CTK przyjęte przez rząd rozwiązanie wykluczyło bezpośrednie gwarancje państwa dla inwestycji CEZ.
Jak przypomniała CTK, w minionym tygodniu pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej Jaroslav Mil mówił, że
w ten sposób będzie można zapobiec nierentowności projektu. Formą pomocy państwa mają być także umowy
zawarte między rządem a CEZ, które umożliwią firmie uzyskanie korzystnych kredytów.Państwo jest
właścicielem 70% akcji CEZ, reszta należy do drobnych akcjonariuszy. (PAP)
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Kalendarz:

9 lipca
9 lipca
9 lipca
10 lipca
11 lipca
12 lipca

Spółka

Wydarzenie

Bank Pekao
Famur
Torpol
Agora
Agora
Trakcja

Ex-div
Ex-div
NWZ
Ostatni dzień z prawem do dywidendy
Ex-div
NWZ
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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”), d ziałający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów DM PKO BP.
Publikacja adresowana jest do Klientów, którzy zawarli umowę o sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie
instrumentów finansowych przez DM PKO BP.
Publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, jednak DM PKO BP nie gwarantuje, że informacje zawarte w Publikacji są w pełni dokładne i kompletne.
DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Publikacji.
DM PKO BP informuje, iż inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.
Niniejsza Publikacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu oraz dokonania transakcji na instrumentach finansowych, ani nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub
zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.
DM PKO BP informuje, że świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, na podstawie
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2010 r. Jednocześnie DM PKO BP informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom zgodnie z obowiązującym
„Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie instrumentów finansowych przez
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego”, jak również umową o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, ana liz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze
ogólnym przez DM PKO BP. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM PKO BP w ramach prowadzonej działalności maklerskiej jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Objaśnienie używanej terminologii fachowej
min (max) 52 tyg - minimum (maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni
kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji
EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki
free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji
śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12
ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych
ROA - stopa zwrotu z aktywów
EBIT - zysk operacyjny
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja
EPS - zysk netto na 1 akcję
DPS - dywidenda na 1 akcję
CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję
P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS
P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji
EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA
marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży
marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży
marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży
rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży
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