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KGHM - KGHM skupia się na optymalizacji kosztów; rozmawia ws. finansowania
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Orange Polska
Dino
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Erbud - Raport kwartalny
Wczorajsza
długa biała świeca przełamała opór na 195,10 zł, co można potraktować jako
mBank - ZWZ
kolejny sygnał kupna. Minimalny zasięg dla ruchu w górę szacujemy na 212,30 zł a
potencjalny na 219,70 – 224,00 zł. Wsparciem dla kursu powinno być minimum z 21 marca
na 182,60 zł.
Nadchodzące
wydarzenia:
Amica - Raport kwartalny (29 marca)
ZE PAK - NWZ (29 marca)
JSW - NWZ (3 kwietnia)
Benefit Systems - Raport kwartalny (4 Document
kwietnia) downloaded by POKI_DM@PKOBP.PL
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WIG30:
CD Projekt

Targi E3 to najlepszy moment na ogłaszanie premier dużych gier – prezes
Targi E3, które odbywają się w czerwcu w Los Angeles, to "najlepszy moment na ogłoszenie daty premiery
dużych gier” – ocenił prezes Adam Kiciński. W ocenie prezesa okres przed premierą "Cyberpunk 2077" nie jest
dobrym okresem do wypłaty dywidendy.
Prezes poinformował, że spółka tworzy jednocześnie kolejną grę klasy AAA – przy grze pracuje obecnie „o rząd
wielkości” mniej pracowników niż przy „Cyberpunku”. Przy "Cyberpunku" zaangażowanych jest obecnie ponad
400 osób.
W przypadku drugiej gry CD Projekt "ma inny koncept" – powiedział prezes. (PAP)

CD Projekt

CD Projekt chce wprowadzić jesienią wersję "Gwinta" na telefony Apple
CD Projekt planuje uruchomić jesienią mobilną wersję gry "Gwint" na telefony marki Apple, natomiast później
nastąpi debiut na telefony z systemem Android - poinformował prezes Adam Kiciński.
Spółka planuje regularne aktualizacje i nowe funkcjonalności gry w każdym miesiącu. Gra ma być wzbogacana
o duże dodatki kilka razy rocznie.
Nad rozwojem gry pracuje około 100 osób. (PAP)

KGHM

KGHM chciałby, by Sierra Gorda w '19 osiągnęła 120 tys. ton średniego dziennego przerobu
KGHM chce utrzymać trend wzrostu produkcji w chilijskiej kopalni Sierra Gorda. Jeśli nie będzie
nieprzewidzianych zdarzeń, to możliwe jest osiągnięcie w tym roku 120 tys. ton średniego dziennego wolumenu
przerobu rudy - poinformował PAP Biznes prezes KGHM Marcin Chludziński.
Osiągnięcie od 2020 roku średniorocznego dziennego wolumenu przerobu w Sierra Gorda na poziomie 130 tys.
ton rudy dziennie, a od 2021 roku 140 tys. ton rudy dziennie to główne założenia programu tzw.
debottlenecking, czyli usuwania wąskich gardeł. Chodzi o optymalizację wykorzystania istniejącej
infrastruktury Sierra Gorda i dokonanie niezbędnych inwestycji, aby zwiększyć zdolności przerobowe oraz
efektywność pracy zakładu przeróbczego.
Prowadzone są analizy związane z aktualizacją szczegółowego harmonogramu prac i kosztów projektu.
Prezes poinformował też, że póki co nie ma tematu drugiej fazy projektu, a koncern chce w jak największej skali
osiągnąć parametry produkcyjne tego co ma.
Chludziński poinformował też, że analizowaną obecnie inwestycją za granicą jest projekt oxide w Sierra Gorda
(przerób tlenkowej rudy miedzi). Decyzji inwestycyjnej będzie można się spodziewać w tym roku - dodał prezes.
Budżet grupy KGHM na 2019 rok przewiduje produkcję Sierra Gorda (dla 55% udziałów) na poziomie 57 tys.
ton miedzi płatnej i 11 mln funtów molibdenu.
Produkcja KGHM International, spółki zależnej KGHM, właściciela m.in. kopalni Robinson w USA i kopalń
Zagłębia Sudbury w Kanadzie, ma wynieść w tym roku - według założeń - 75 tys. ton miedzi płatnej i 88 tys.
troz metali szlachetnych (TPM).
Chludziński poinformował, że za wcześnie na decyzję inwestycyjną w sprawie
projektu Victoria,
zlokalizowanego w kanadyjskiej prowincji Ontario, w Zagłębiu Sudbury. Kopaliną główną jest tam ruda
miedziowo-niklowa.
Projekt miedziowo-złotowy Ajax w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, który jest własnością spółki joint venture
należącej do KGHM Polska Miedź (80%) oraz Abacus Mining and Exploration Corporation (20%), ma problemy
regulacyjne związane z zezwoleniem na eksplorację. Prezes ocenił jednak, że to nie jest dla KGHM kluczowa
sprawa. (PAP)

KGHM

Cena miedzi ok. 6,4 tys. USD/t w '19 gwarantowałaby realność planów finansowych KGHM - prezes
KGHM liczy w tym roku na "dobrą" cenę miedzi. Oczekiwana przez rynek cena w okolicy 6,4 tys. USD/t
gwarantowałaby stabilność i realność tegorocznych planów finansowych grupy - poinformował PAP Biznes
prezes KGHM Marcin Chludziński.
Zdaniem prezesa w perspektywie 2020-21 roku cena miedzi powinna rosnąć dzięki stałemu trendowi wzrostu
popytu. Dodał, że możliwe są nawet deficyty miedzi w niektórych latach, bo nowe projekty są albo dopiero
przygotowywane albo odraczane. (PAP)
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KGHM

KGHM chce zwiększyć niezależność energetyczną; myśli o budowie farm PV i bloków gazowych
KGHM, który chce zwiększyć niezależność energetyczną i do końca 2030 r. zabezpieczyć 50% zapotrzebowania
na energię elektryczną z własnych źródeł i OZE, myśli m.in. o budowie projektów fotowoltaicznych i budowie
nowych bloków parowo-gazowych. Spółka jest największym konsumentem energii elektrycznej w kraju.
Opublikowana w grudniu 2018 roku strategia grupy KGHM na lata 2019-23 zakłada, że do końca 2030 roku
50% zapotrzebowania KGHM Polska Miedź na energię elektryczną ma pochodzić ze źródeł własnych oraz
odnawialnych źródeł energii. Roczne zużycie energii elektrycznej w spółce wynosi ok. 2,8 TWh. Własne źródła
wytwórcze zaspokajają ok. 25% jej zapotrzebowania. Decyzje w tej sprawie powinny zostać podjęte do końca
roku.
Prezes spółki poinformował też, że KGHM przygląda się projektowi budowy samochodu elektrycznego, ale nie
ma obecnie decyzji w sprawie ewentualnego zaangażowania KGHM w spółkę ElectroMobility Poland. (PAP)

KGHM

KGHM skupia się na optymalizacji kosztów; rozmawia ws. finansowania
Priorytetem KGHM na ten rok jest utrzymanie i wzrost produkcji, gdzie to możliwe, przy szeregu prac
przygotowawczych związanych z długofalowym rozwojem grupy. Spółka chce też kontynuować prace nad
poprawą efektywności, optymalizacją kosztów m.in. poprzez wdrażanie nowej polityki zakupowej. Jak
poinformował prezes Chludziński, wyniki produkcyjne grupy kapitałowej kształtują się powyżej wielkości
zrealizowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przykładowo produkcja miedzi płatnej w styczniu
wzrosła o 21% w stosunku do poprzedniego roku, a w lutym o 19%
Spółka poinformowała, że prowadzi również prace związane z analizą najbardziej optymalnych sposobów,
refinansowania długu nowym długiem inwestycyjnym. Priorytetem jest, by to był dług bezpieczny, mieszczący
się w założeniach kowenantowych. (PAP)

PKP Cargo

PKP Cargo w I-II '19 przewiozła 16,8 mln ton towarów, spadek 3,6% r/r
Grupa PKP Cargo w okresie styczeń-luty 2019 roku przewiozła 16,8 mln ton towarów (spadek o 3,6% r/r i
wzrost o 10,5% w porównaniu z 2017 rokiem).
Przewozy grupy PKP Cargo w samym lutym 2019 roku wyniosły 8,3 mln ton.
Praca przewozowa osiągnięta przez grupę w pierwszych dwóch miesiącach 2019 roku wyniosła 4,2 mld tkm i
była niższa o 7,1% niż w roku 2018 oraz o 6,6% wyższa od osiągniętej w 2017 roku.
W lutym pociągami Grupy PKP Cargo przetransportowano 646 tys. ton ładunków intermodalnych, co oznacza
wzrost o 9,6% w porównaniu z 2018 rokiem i o 24,9% w stosunku do lutego 2017 roku. W okresie styczeń-luty
przewozy te wyniosły 1,3 mln ton ładunków i były wyższe o 13,0% w porównaniu do analogicznego okresu
2018 roku oraz o 25,7% w porównaniu z 2017. (PAP)

PZU

Rada nadzorcza PZU wybrała zarząd na nową kadencję, Paweł Surówka nadal prezesem
Rada nadzorcza PZU SA powołała Pawła Surówkę w skład zarządu PZU SA nowej kadencji, powierzając mu
pełnienie funkcji prezesa. Surówka objął funkcję prezesa PZU SA w kwietniu 2017 roku, a z grupą PZU związany
od stycznia 2016 roku.
Powołanie Pawła Surówki nastąpić ma na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się z chwilą podjęcia
uchwały RN PZU w sprawie powołania i obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022.
Rada nadzorcza powołała w skład zarządu PZU SA także Tomasza Kulika, Macieja Rapkiewicza, Małgorzatę
Sadurską, Marcina Eckerta oraz Adama Brzozowskiego i Elżbietę Häuser–Schöneich.
W przypadku Adama Brzozowskiego i Elżbiety Häuser–Schöneich powołanie następuje z dniem następującym
po dniu odbycia walnego zgromadzenia PZU SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 r. W
przypadku pozostałych osób powołanie następuje z dniem 28 marca 2019 roku.
Roger Hodgkiss będzie
pełnił funkcję członka zarządu PZU SA do najbliższego ZWZ PZU SA. (PAP)
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Pozostałe informacje:
Sektor energetyczny

Kształt przyszłych przepisów dot. offshore nieprzesądzony
Na razie nie przesądzamy, czy przyszłe przepisy, dotyczące morskiej energetyki wiatrowej (offshore) będą
samodzielną ustawą, czy zmianami w innych regulacjach.
Po spotkaniach, które odbyły się w ramach polsko-brytyjskich konsultacji Tobiszowski podał, że trwają prace
nad założeniami dotyczącymi offshore regulacji.
Wiceminister poinformował, że pod koniec kwietnia ME chce zebrać wszystkie sugestie i materiały, co pozwoli
określić nie tylko określić dalsze kroki działania ale także pozwoli na transparentność budowania aktów
prawnych.
Minister przypomniał, że projekt Polityki Energetycznej Państwa do 2040 r. mówi o budowie offshore na
Bałtyku. Ten dokument stanie się niedługo dokumentem rządowym i kierunkowym, jeśli chodzi o inwestycje.
Obecnie najbardziej zaawansowane projekty polskiego offshore mają Polenergia z norweskim partnerem
Equinor (dawny Statoil) oraz PGE. Na zaproszenie tej spółki do udziału w projekcie offshore na Morzu
Bałtyckim odpowiedziało 13 potencjalnych partnerów. Pozyskanie w 2019 r. zewnętrznego partnera do
projektu budowy morskich farm wiatrowych rozważa PKN Orlen. (PAP)

Sektor motoryzacyjny

PE za ograniczeniem emisji CO2 z samochodów osobowych i dostawczych
Parlament Europejski odpowiedział się w środę za ograniczeniem emisji CO2 z samochodów osobowych i
dostawczych do 2030 roku. Plany ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z samochodów zostały
uzgodnione już wcześniej nieformalnie z ministrami UE.
Posłowie oraz Rada UE uzgodnili wyższy cel (37,5%), niż zaproponowała Komisja Europejska (30%%), jeśli
chodzi o zmniejszenie emisji nowych samochodów w UE do 2030 roku. Uzgodniono również cel redukcji CO2
dla nowych samochodów dostawczych na poziomie 31% do 2030 roku.
Producenci, których średnie emisje przekroczą limity, będą musieli uiścić opłatę z tytułu przekroczenia poziomu
emisji. Do 2023 r. Komisja Europejska będzie musiała ocenić, czy kwoty te powinny zostać wykorzystane na
sfinansowanie zrównoważonego przejścia do mobilności bezemisyjnej oraz na wsparcie rozwoju umiejętności
pracowników w sektorze motoryzacyjnym.
Nowe prawo wymaga, aby cały cykl emisji był oceniany na poziomie UE. Komisja Europejska będzie również
musiała ocenić, czy należy opracować wspólną metodologię oceny i spójną sprawozdawczość w zakresie tych
danych, nie później niż do 2023 roku. Jeśli będzie to konieczne powstaną nowe przepisy. (PAP)

Sektor ubezpieczeniowy Składka pozyskana w bancassurance w segmencie ubezpieczeń na życie w '18 spadła do 5,7 mld PLN
Składka pozyskana w kanale bancassurance w segmencie ubezpieczeń na życie w 2018 roku spadła do 5,7
mld PLN z 8,5 mld PLN rok wcześniej - wynika z danych o rynku bancassurance Polskiej Izby Ubezpieczeń.
PIU podało, że udział składki z kanału bancassurance w składce ogółem segmentu ubezpieczeń na życie spadł
w 2018 r. do 26,1% z 34,7% rok wcześniej
W segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych udział składki pozyskanej w kanale bancassurance w
2018 roku wzrósł do 4,8% z 4,3% rok wcześniej. Składka ta wzrosła do 1,95 mld PLN z 1,64 mld PLN w 2017
roku. (PAP)
11 bit studios

Wyniki 11 bit studios w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP
wyniki
IV kw. 18

kons.

różnica

r/r

kw/kw

YTD 2018

r/r

Przychody
EBITDA
EBIT
zysk netto j.d.

22,5
13,3
11,7
9,1

19,5
11,2
9,7
7,9

15,4%
18,8%
21,0%
15,0%

190%
136%
122%
127%

62%
103%
132%
151%

82,1
51,4
47
37,6

328%
456%
524%
955%

marża EBITDA
marża EBIT
marża netto

59,1%
52,1%
40,3%

57,4%
49,6%
40,4%

1,77
2,56
-0,09

-13,63
-15,89
-11,08

12,02
15,85
14,38

62,7%
57,2%
45,7%

14,45
17,95
27,19

mln PLN

(PAP Biznes)

Jak podano wzrost wyników w porównaniu z ubiegłym rokiem wynika z dobrej sprzedaży gier "Frostpunk",
"Moonlighter" oraz "This War of Mine".
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Na przyszłe wyniki, oprócz monetyzacji "Frostpunka" i "This War of Mine", wpływać ma także sprzedaż gry o
roboczej nazwie "Projekt 8", która zakończyła fazę prototypowania i przeszła do fazy produkcyjnej.
Spółka zakłada, że "Projekt 8" zostanie wydany jednocześnie w wersji na komputery PC i konsole PS4 i Xbox
One, co powinno zwiększyć potencjał komercyjny tytułu.
Dodano, że budowa trzech, działających równolegle zespołów deweloperskich wiązała się będzie z
intensywnym wzrostem zatrudnienia w spółce z obecnych około 100 do 200 osób w perspektywie 2-3 lat.
Dzięki temu jednak, w średnioterminowej, kilkuletniej perspektywie 11 bit studios będzie mogło, co 12-18
miesięcy, wypuszczać na rynek jeden własny tytuł.
Według wyliczeń PAP Biznes spółka poniosła w czwartym kwartale 4,8 mln PLN kosztów usług obcych oraz 4
mln PLN kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, wobec odpowiednio 1,56 mln PLN i 0,23 mln PLN
kosztów przed rokiem.
Zgodnie z wyliczeniami PAP Biznes, operacyjne przepływy pieniężne spółki w IV kw. wyniosły 4,3 mln PLN, a na
koniec grudnia grupa posiadała 24,25 mln PLN środków pieniężnych, w porównaniu do 29,58 mln PLN na
koniec września. (PAP)
AmRest

FCapital Dutch, główny akcjonariusz AmRestu, dokupi 10,7% akcji spółki za 309,7 mln euro
FCapital Dutch, główny akcjonariusz AmRestu, podpisał umowę w sprawie zakupu od Gosha Holdings
23.426.313 akcji spółki, stanowiących 10,67% jej kapitału zakładowego, łącznie za 309,7 mln euro. Spółka
podała, że oczekuje się, że transakcja zostanie rozliczona w dniu 10 maja 2019 r. Cena za akcję w transakcji
wyniesie 13,22 euro. Po transakcji zaangażowanie spółki wyniesie 67%.
AmRest poinformował, że wskutek tej transakcji Henry McGovern, założyciel i członek Rady Dyrektorów
AmRestu, zrezygnował ze stanowiska. Obejmie je Mark Chandler, który od 11 lat pełni w spółce funkcję
dyrektora finansowego. (PAP)

Asbis

Asbis prognozuje 8,5-10 mln USD zysku netto w '19
Asbis prognozuje, że zysk netto po opodatkowaniu w 2019 roku wyniesie 8,5-10 mln USD, a przychody ze
sprzedaży będą na poziomie 1,7-1,9 mld USD.
Asbis podał, że prognozę sporządzono przy założeniu, że sytuacja na głównych rynkach działalności grupy, tj.
w Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie, na Białorusi oraz na Słowacji nie pogorszy się w porównaniu do 2018
roku, nie nastąpi znaczna dewaluacja walut Rosji, Białorusi, Kazachstanu i Ukrainy i nie nastąpią istotne
zakłócenia w ogólnym otoczeniu gospodarczym na pozostałych rynkach, na których działa spółka. (PAP)

Asbis

Asbis planuje wypłacić jeszcze 0,05 USD na akcję za '18
Rada dyrektorów Asbisu rekomenduje przeznaczenie na dywidendę jeszcze 2,78 mln USD, co daje 0,05 USD
dywidendy na akcję. W grudniu spółka wypłaciła dywidendę w takiej wysokości na poczet przewidywanej
dywidendy za 2018 r.
Spółka podała, że w przypadku akceptacji rekomendacji Rady dyrektorów, całościowa dywidenda z zysku za
2018 r. może wynieść 0,10 USD na akcję, co oznaczało będzie całkowitą wypłatę w wysokości 5,55 mln USD.
W maju 2018 roku walne zgromadzenie Asbisu zdecydowało o wypłacie dywidendy za 2017 rok w wysokości
0,06 USD na akcję, co dało całkowitą kwotę w wysokości 3,33 mln USD. (PAP)

Ciech

Ciech chce być trzecim w Europie producentem soli warzonej od 2020 roku
Grupa Ciech chce stać się od 2020 roku dzięki uruchomieniu zakładu w Niemczech trzecim pod względem
wielkości producentem soli warzonej w Europie, z mocami produkcyjnymi na poziomie 1 mln ton.
Według szacunków przedstawionych przez Ciech, globalny popyt na sól warzoną w Europie będzie rósł w
średniorocznym tempie 2,9% i w 2021 roku sięgnie 16,3 mln ton wobec 14,1 mln ton w zeszłym roku.
Ciech zakłada też, że w 2020 roku będzie drugim w Europie pod względem wielkości producentem soli do
uzdatniania wody, a także drugim pod względem produkcji soli farmaceutycznej. (PAP)
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Erbud

Wyniki Erbudu w IV kw. 2018 roku vs. konsensus PAP
wyniki
IV kw. 18

kons.

różnica

r/r

kw/kw

YTD 2018

Przychody
EBITDA
EBIT
zysk netto j.d.

708,1
16,2
9,8
3,1

599,8
12,4
9
5,6

18,0%
30,5%
9,3%
-44,7%

35%
-1%
-24%
-59%

7%
-1%
-27%
-35%

2331,9
-2,3
-17,3
-20,4

marża EBITDA
marża EBIT
marża netto

2,3%
1,4%
0,4%

2,1%
1,5%
0,9%

0,22
-0,1
-0,48

-0,84
-1,07
-1,01

-0,18
-0,62
-0,28

-0,1%
-0,7%
-0,9%

mln PLN

(PAP Biznes)

(PAP)
ES-System

Zarząd ES-System nie rekomenduje wypłaty dywidendy z zysku w 2018 roku
Zarząd ES-System nie rekomenduje wypłaty dywidendy z zysku w 2018 roku i chce, aby 4,63 mln PLN zysku
netto w całości zostało przekazane na kapitał zapasowy.
Zarząd uzasadnił swoją rekomendację o niewypłacaniu dywidendy w 2019 roku kontynuacją realizacji planu
inwestycyjnego. Zgodnie z polityką dywidendy w Es-System jej realizacja jest warunkowana zaspokojeniem
zapotrzebowania spółki na środki finansowe wynikające z realizacji programu inwestycyjnego.
Z zysku w 2017 roku spółka wypłaciła 0,35 PLN dywidendy na akcję. (PAP)

GetBack

Sąd odroczył do 29 maja rozprawę ws. zatwierdzenia układu spółki GetBack z wierzycielami
Do 29 maja odroczył w środę wrocławski sąd rozprawę ws. zatwierdzenia układu spółki GetBack z
wierzycielami. Za zatwierdzeniem układu opowiedzieli się nadzorca sądowy, rada wierzycieli, kurator
obligatariuszy i zarząd GetBacku.
Sąd zobowiązał spółkę GetBack oraz nadzorcę sądowego, aby do 8 maja przedstawili informację dotycząca
realizacji transakcji zawartej przez GetBack z Hoist Finance AB. Chodzi o zawartą 31 stycznia umowę, na
podstawie, której Hoist kupi od GetBacku aktywa o wartości ok. 400 mln PLN.
Sąd zobowiązał także GetBack, aby do 15 maja złożył do akt sprawy sprawozdanie finansowe za rok 2018. Sąd
zobowiązał też nadzorcę, by do 24 maja przedstawił zaktualizowaną informację o realizacji planu
restrukturyzacyjnego oraz zaspokajania bieżących zobowiązań spółki GetBack. (PAP)

Introl

Introl odpisał wartość pożyczek udzielonych Smart In w wysokości 19,18 mln PLN
Introl zdecydował o objęciu odpisem aktualizującym pożyczki udzielone spółce zależnej Smart In na łączną
kwotę 19,18 mln PLN, wraz z odsetkami w wysokości 1,21 mln PLN. Odpis dotyczy pożyczek udzielonych w
latach 2016-2018 i ma związek ze stratą wygenerowaną przez Smart In.
W lutym Introl podał, że Smart In dokonał odpisów aktualizacyjnych prac badawczo-rozwojowych w kwocie
ok. 8 mln PLN. Według informacji spółki, odpis ma nie wpłynąć na wynik w rocznym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym grupy Introl. (PAP)

Kęty

Kęty szacują, że skons. zysk netto grupy w I kw. '19 wyniesie ok. 53 mln PLN
Szacowany skonsolidowany zysk netto Grupy Kęty w pierwszym kwartale 2019 roku wyniesie ok. 53 mln PLN,
czyli będzie analogiczny z osiągniętym w poprzednim roku. Według szacunków skonsolidowane przychody
wzrosną rdr o 14% do ok. 770 mln PLN.
Zysk operacyjny ma wynieść ok. 73 mln PLN, co jest poziomem zbliżonym do zeszłorocznego, a
skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA ma wzrosnąć o 2% do ok. 107 mln PLN.
Kęty podały, że na koniec kwartału dług netto grupy osiągnie według szacunków wartość ok. 750 mln PLN, a
więc będzie o ok. 25 mln PLN wyższy niż zanotowany na koniec 2018 roku. Jak poinformowała spółka, wzrost
zadłużenia wynika z realizowanego programu inwestycyjnego. (PAP)

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper jest spokojny o plan sprzedaży w '19; zakłada spadek przekazań w '20
Lokum Deweloper spodziewa się niskiej kontraktacji w pierwszym półroczu, ale jest spokojny o realizację
całorocznego planu sprzedaży na 2019 rok na poziomie ok. 800 lokali. Grupa spodziewa się wyhamowania w
zakresie przekazań lokali w 2020 roku.
Prezes stwierdził, że obecnie przygotowywanie inwestycji jest coraz bardziej czasochłonne m. in. ze względu na
wybory samorządowe.
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Potencjał rozpoznań grupy Lokum Deweloper na 2019 rok wynosi 892 lokale, z czego na koniec 2018 roku 671
objętych było umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi (75%). Jak podano, potencjał
przekazań na 2020 rok to 483 lokale, z czego 34% zostało objęte umowami. W roku 2021 potencjalna liczba
przekazań to 1.777 lokali.
Grupa ma w przygotowaniu obecnie inwestycje obejmujące 9.868 lokali. W sumie bank ziemi spółki obejmuje
48 ha gruntów dla 11.000 lokali. (PAP)
Medicalgorithmics

Udział aktywnych urządzeń MDG poza USA może przekroczyć w '19 próg 20%
Udział aktywnych urządzeń Medicalgorithmics na rynkach poza Stanami Zjednoczonymi może przekroczyć w
2019 roku próg 20% w łącznej puli urządzeń. W tym roku spółka chce skupić się na uzyskaniu kodów
refundacyjnych w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
Zarząd spółki z optymizmem patrzy w przyszłość, licząc na dalsze wzrosty na rynkach poza USA. (PAP)

Mennica

Pierwszy kwartał 2019 dla Mennicy bez zaskoczeń
Pierwszy kwartał 2019 roku upływa dla Mennicy bez zaskoczeń, nie należy on ani do najlepszych ani do
najgorszych.
W wcześniejszych okresach Mennica realizowała produkcję złotych medali na zlecenie rządu Tajlandii, którego
wartość wraz z kruszcem wyniosła 130,6 mln USD, co korzystnie wpływało na wyniki spółki. Obecnie spółka
podpisał niewielki kontrakt na produkcję 200 medali platynowych dla tajskich władz.
W pierwszym kwartale 2018 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Mennicy wyniosły 428,1 mln PLN, a
zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 10,95 mln PLN. (PAP)

Mennica

Mennica powinna w II lub III kw. podjąć decyzję co do zaangażowania w Mennica Legacy Tower
Mennica Polska, która ma 50% udziałów w spółce Mennica Towers GGH MT prowadzącej inwestycję w
biurowiec Mennica Legacy Tower, powinna w drugim lub trzecim kwartale 2019 roku podjąć decyzję co do
dalszego zaangażowania w tym projekcie. Dodał, że finalizacja transakcji sprzedaży Mennica Legacy Tower
powinna nastąpić w czwartym kwartale 2019 lub pierwszym kwartale 2020 roku.
Decyzja o odkupieniu 50% udziałów w projekcie lub wyjściu z inwestycji powinna zostać podjęta w drugim lub
trzecim kwartale 2019 roku.
Biurowiec Mennica Legacy Tower ma zostać oddany do użytku we wrześniu lub październiku 2019 roku.
Budynek już został w całości wynajęty. W ocenie prezesa Golub GetHouse zakupem budynku będą
zainteresowane fundusze niemieckie, amerykańskie i azjatyckie. (PAP)

Radpol

Radpol ma umowę na dostawę produktów o wartości min. 15 mln PLN
Radpol podpisał z Veolia Energia Polska porozumienie ramowe na dostawę produktów spółki m.in. materiałów
preizolowanych. Minimalna wartość zakupów zrealizowanych tą umową wynieść ma 5 mln PLN netto rocznie,
czyli 15 mln PLN w trakcie trwania całego porozumienia.
Radpol podał, że porozumienie ramowe zostało zawarte na czas określony od 1 kwietnia 2019 roku do 31
grudnia 2021 roku.
Sprzedaż i dostawa produktów będzie realizowana każdorazowo na podstawie zamówień zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik do zawartej umowy. (PAP)

Selvita

Selvita chce w IV kw '19 podzielić się na dwie spółki, które będą notowane na GPW
Selvita zamierza podzielić się na dwie spółki, z których pierwsza skupi się na rozwoju własnych projektów w
obszarze małych cząsteczek o potencjale terapeutycznym w onkologii, a druga będzie świadczyć laboratoryjne
usługi badawczo-rozwojowe na rzecz klientów zewnętrznych. Oba podmioty mają być notowane na GPW.
Selvita podała, że podział ma zostać sfinalizowany w czwartym kwartale 2019 r.
Finalizacja transakcji uzależniona jest od uzyskania zgody akcjonariuszy oraz Komisji Nadzoru Finansowego.
Selvita podała, że na potrzeby podziału dokonano wyceny obu segmentów działalności. Wartość segmentu
innowacyjnego została określona na 976 mln PLN, a segmentu usługowego na 382 mln PLN. Około 170 osób
po podziale zostanie pracownikami spółki zajmującej się odkrywaniem nowych terapii onkologicznych, a około
325 osób będzie pracować nad projektami badawczo-rozwojowymi w spółce usługowej.
W przypadku uzyskania poparcia akcjonariuszy i rady nadzorczej po podziale Paweł Przewięźlikowski, obecny
prezes Selvity, stanie na czele spółki zajmującej się rozwojem innowacyjnych terapii onkologicznych. Wraz z
nim zarząd będą tworzyć Krzysztof Brzózka oraz Steffen Heeger.
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Bogusław Sieczkowski, dotychczasowy wiceprezes zarządu Selvity, zostanie prezesem spółki zajmującej się
usługami badawczo-rozwojowymi na rzecz firm farmaceutycznych biotechnologicznych i chemicznych. (PAP)

8

Document downloaded by POKI_DM@PKOBP.PL

Dziennik
28 marca 2019 r.

Kalendarz:

28 marca
28 marca
28 marca
29 marca
29 marca
3 kwietnia
4 kwietnia
4 kwietnia

Spółka

Wydarzenie

Benefit Systems
Erbud
mBank
Amica
ZE PAK
JSW
Benefit Systems
Forte

Raport
Raport
ZWZ
Raport
NWZ
NWZ
Raport
Raport

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

10

Document downloaded by POKI_DM@PKOBP.PL

