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Błaszczyk nadal prezesem
Wawel
626.00
1.62
134.20
53.90

3.3%
3.3%
3.1%
2.3%
1.9%

MSCI zapowiedział dodanie Kuwejtu do indeksu rynków wschodzących. Ostateczna decyzja ma
być podjęta do końca 2019 roku. Szacowany udział Kuwejtu w indeksie to około 0,5%, co
oznaczałoby podaż polskich akcji w wysokości około 20 mln USD. Ze względu na niewielką
skalę ewentualnej podaży informacja neutralna dla krajowego rynku.
Livechat opublikował wyniki za ostatni rok obrotowy (spółka ma przesunięty rok - kończy się w
marcu 2019). Zaprezentowane dane są powyżej naszych oczekiwań i oceniamy je pozytywnie.
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Cyfrowy Polsat - Cyfrowy Polsat wypłaci 594,8 mln PLN dywidendy, czyli 0,93 PLN na akcję
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Kruk - Kruk wypłaci 5 PLN dywidendy na akcję
PKN Orlen - PKN Orlen oczekuje decyzji KE w sprawie przejęcia Lotosu w ciągu 5-6 miesięcy

Play - Play ma przedwstępną umowę nabycia grupy 3S; wartość przedsiębiorstwa to 96 mln Największe spadki
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ATAL
Play - Przejęcie grupy 3s nie zmienia wytycznych dotyczących wypłaty dywidendy w 2020 r.
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Sektor bankowy - Wzrost wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych
Sektor bankowy - KNF wyraziła zgodę na powołanie prezesów Deutsche Bank Polska i Banku Najwyższe obroty
Pocztowego
Erste Group
Pekao
Sektor energetyczny - Nie wyłoniono żadnego kandydata w konkursie na prezesa URE
CD Projekt
OTP Bank
Stopy procentowe - Za kilkanaście lub kilkadziesiąt miesięcy niewykluczony wniosek o obniżkę Nornickel

Sektor energetyczny - Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o OZE
stóp - Łon, RPP

Altus TFI - KNF nałożyła na Altus TFI kary pieniężne w łącznej wysokości 1,2 mln PLN

Indeksy zagraniczne

Archicom - Spółka Archicomu wygrała przetarg na nieruchomość we Wrocławiu pod ok. 240 BUX
mieszkań
RTS

Tauron: ruch powrotny

PX50
DJIA
British Automotive Holding - BAH ma przedwstępną umowę kupna spółki SsangYong Polska
NASDAQ
S&P 500
CNT - Średnia stopa alokacji w ofercie sprzedaży akcji własnych CNT wyniosła 24,18%
DAX XETRA
Enter Air - Enter Air wypłaci 0,70 PLN dywidendy na akcję za '18
FTSE
FO Dębica - Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica zdecydowali, że spółka wypłaci 4,88 PLN CAC 40
dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.
NIKKEI
Globalworth Poland RE - W wezwaniu na akcje Globalworth Poland RE zawarto transakcje na HANG SENG

Benefit Systems - Walne Benefit Systems upoważniło zarząd do skupu akcji własnych
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NTT System - Walne NTT System upoważniło zarząd do skupu akcji własnych
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PlayWay - PlayWay wypłaci 2,49 PLN dywidendy na akcję

Na ostatnich sesjach Tauron przełamał krótkoterminową linię trendu spadkowego i rozpoczął
Skarbiec
- Skarbiec
TFI sfinalizował
proces
rejestracji PPK wsparcia na poziomie minimum z
ruch powrotny
w kierunku
przełamanego,
średnioterminowego
drugiej połowy ubiegłego roku. Choć na razie wzrost należy rozpatrywać w kategoriach korekty,
to jednak powrót powyżej wspomnianego poziomu oznaczałby dalszy ruch w górę.

Spółki zagraniczne:

Jeronimo Martins (Portugalia) - UOKiK przeprowadził kontrolę w Jeronimo Martins Polska
dotyczącą relacji z krajowymi dostawcami
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WIG30:
Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat wypłaci 594,8 mln PLN dywidendy, czyli 0,93 PLN na akcję
Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o wypłacie 594,8 mln PLN dywidendy z zysku za 2018 rok oraz
kapitału zapasowego, co daje 0,93 PLN na akcję. Dniem dywidendy będzie 1 lipca, a wypłata nastąpi w dwóch
transzach: 3 lipca i 1 października.
W pierwszej transzy zostanie wypłacone 287,8 mln PLN, czyli 0,45 PLN na akcję, a w drugiej transzy 306,98
mln PLN, czyli 0,48 PLN na akcję.
Na łączną kwotę dywidendy składa się całość zysku netto spółki za 2018 rok w wysokości 488,52 mln PLN
oraz kwota 106,26 mln PLN pochodząca z kapitału zapasowego.
W 2018 roku, zgodnie z rekomendacją zarządu, Cyfrowy Polsat nie wypłacił dywidendy z zysku za 2017 rok.
Rok wcześniej grupa wypłaciła łącznie 204,65 mln PLN dywidendy, czyli 0,32 PLN na akcję. (PAP)

Cyfrowy Polsat

RN Cyfrowego Polsatu powołała zarząd na nową kadencję, Mirosław Błaszczyk nadal prezesem
Rada nadzorcza Cyfrowego Polsatu powołała zarząd na nową, trzyletnią kadencję. Mirosław Błaszczyk
pozostaje na stanowisku prezesa.
Rada powołała też Macieja Steca na stanowisko wiceprezesa oraz Jacka Felczykowskiego, Anetę Jaskólską,
Agnieszkę Odorowicz i Katarzynę Ostap-Tomann na stanowiska członków zarządu.
Członkowie zarządu zostali powołani na wspólną trzyletnią kadencję ze skutkiem od dnia odbycia walnego
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2018.
Mirosław Błaszczyk jest prezesem Cyfrowego Polsatu od kwietnia 2019 roku. Sprawuje również funkcję
prezesa spółki Polkomtel, członka rady nadzorczej Telewizji Polsat i Muzo FM. (PAP)

KGHM

Sprzedaż miedzi KGHM w maju '19 wyniosła 63,7 tys. ton, wzrost o 28% rdr
Sprzedaż miedzi w grupie KGHM w maju 2019 roku wyniosła 63,7 tys. ton i była wyższa o 28% niż przed
rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła w tym czasie 61,9 tys. ton, co oznacza wzrost o 16% rdr.
Produkcja miedzi płatnej wyniosła w maju 61,9 tys. t, co oznacza wzrost o 16% rdr. Jak podał KGHM, wzrost
dotyczył produkcji krajowej, w tym przede wszystkim produkcji katod z własnych wsadów oraz kopalni Sierra
Gorda, głównie ze względu na wyższy przerób rudy. Natomiast spadek w KGHM International wynikał przede
wszystkim z niższej produkcji w kopalni Robinson na skutek zmniejszenia zawartości miedzi w eksploatowanej
rudzie, w części zrekompensowanego poprzez realizację wyższego wskaźnika uzysku Cu.
Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 63,7 tys. ton (wzrost o 28% rdr). Głównym powodem była wyższa sprzedaż
tego metalu zrealizowana przez KGHM Polska Miedź oraz KGHM International.
Produkcja srebra wyniosła 133,5 t, czyli wzrosła o 32% rok do roku. Poprawę zanotowano w KGHM Polska
Miedź. Sprzedaż srebra wzrosła o 97% do 143,4 ton. Jak podano, przyczyną była dużo wyższa sprzedaż srebra
zrealizowana przez KGHM Polska Miedź wynikająca m.in. z większej produkcji tego metalu z krajowych
aktywów produkcyjnych.
Produkcja metali szlachetnych (TPM) przez grupę KGHM wyniosła 19,7 tys. uncji, czyli wzrosła rdr o 25%.
Wzrost dotyczył zarówno aktywów polskich, jak i Sierra Gorda, przy produkcji w KGHM International na
poziomie porównywalnym rdr.
Sprzedaż TPM wyniosła 18,7 tys. uncji i była niższa rdr o 8%. Głównym powodem była niższa sprzedaż złota
zrealizowana w maju przez KGHM Polska Miedź, częściowo skompensowana przez lepsze wyniki sprzedażowe
w tym zakresie w KGHM International.
Produkcja molibdenu wyniosła 1,3 mln funtów wobec 1,6 mln funtów rok wcześniej. Zmniejszenie produkcji jest
pochodną mniejszej zawartości molibdenu w rudzie w kopalni Sierra Gorda.
Sprzedaż molibdenu wyniosła 1,0 mln funtów wobec 1,7 mln funtów w maju 2018 roku. Głównym powodem
był spadek sprzedaży molibdenu w kopalni Sierra Gorda.
Produkcja miedzi elektrolitycznej w spółce KGHM Polska Miedź wyniosła 49,7 tys. ton wobec 40,2 tys. ton rok
wcześniej, w tym produkcja ze wsadów własnych wzrosła do 35,7 tys. ton z 28,6 tys. ton. Wydobycie miedzi w
koncentracie KGHM Polska Miedź wyniosło natomiast 35 tys. ton z 35,2 tys. ton. Sprzedaż miedzi wzrosła do
51,2 tys. ton z 40 tys. ton.
W KGHM International produkcja miedzi płatnej spadła w maju do 7,0 tys. ton z 8,8 tys. ton, a sprzedaż metalu
wzrosła do 7,1 tys. ton z 4,3 tys. ton.
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W chilijskiej kopalni Sierra Gorda (dane dla 55% udziałów KGHM) produkcja miedzi płatnej wyniosła 5,2 tys.
ton (4,5 tys. ton w maju 2018 r.). Sprzedaż miedzi wyniosła 5,3 tys. ton wobec 5,6 tys. ton rok wcześniej. (PAP)
Kruk

Kruk wypłaci 5 PLN dywidendy na akcję
Akcjonariusze Kruka zdecydowali, że, zgodnie z rekomendacją zarządu, spółka wypłaci 5 PLN dywidendy na
akcję, czyli łącznie 94,7 mln PLN.
Wypłata dywidendy nastąpi w całości z kapitału zapasowego.
Dniem prawa do dywidendy jest 2 lipca, a dniem jej wypłaty 10 lipca 2019 roku.
W 2018 roku Kruk wypłacił dywidendę w wysokości 5 PLN na akcję. Na dywidendę trafił cały zysk netto spółki
za 2017 rok w wysokości 29,5 mln PLN, a także 64,5 mln PLN z kapitału zapasowego. (PAP)

PKN Orlen

PKN Orlen oczekuje decyzji KE w sprawie przejęcia Lotosu w ciągu 5-6 miesięcy
PKN Orlen oczekuje decyzji ze strony Komisja Europejskiej w sprawie przejęcia Lotosu w ciągu 5-6 miesięcy.
Dodał, że jeśli decyzja KE będzie negatywna, to prace w sprawie połączenia Orlenu z Lotosem nie zostaną
zatrzymane.
Prezes Orlenu ocenia, że spółka będzie musiała z czegoś zrezygnować, ale zmiany w strukturze aktywów nie
będą wiązały się z redukcją zatrudnienia. Obajtek zwrócił też uwagę na fakt, że w związku z połączeniem spółek
konieczna będzie zmiana prawa w Polsce tak by w ocenie Komisji zachowana została konkurencja. (PAP)

Play

Play ma przedwstępną umowę nabycia grupy 3S; wartość przedsiębiorstwa to 96 mln EUR
P4, spółka zależna Play Communication, zawarła przedwstępną umowę nabycia wszystkich akcji w spółce 3S z
Katowic i pośredniego nabycia jej spółek zależnych. Całkowita wartość przedsiębiorstwa 3S i jej spółek
zależnych wynosi 96 mln EUR (410 mln PLN), a wartość kapitałów własnych 78 mln EUR (333 mln PLN).
Stronami sprzedającymi są Ambrosia CEE Holding S.a r.l. (część Polish Enterprise Fund VII, funduszu private
equity zarządzanego przez Enterprise Investors) oraz trzej założyciele.
Nabycie będzie finansowane z środków własnych oraz w oparciu o dostępne dla spółki finansowanie
zewnętrzne.
Podpisanie ostatecznej umowy wymaga, między innymi, zgody organu antymonopolowego.
Spółka podała, że przejęcie nie zmienia wytycznych dotyczących wypłaty dywidendy w 2020 r. w oparciu o
wyniki 2019 r.
Spółka 3S buduje i udostępnia infrastrukturę światłowodową oraz świadczy usługi telekomunikacyjne; 3S Data
Center świadczy usługi informatyczne w oparciu o własne centra danych w Warszawie, Katowicach, Krakowie i
Bytomiu, natomiast 3S Fibertech jest operatorem sieci światłowodowej obsługującej kilkuset klientów
biznesowych.
W 2018 r. grupa 3S wygenerowała 88 mln PLN skonsolidowanych przychodów i 32 mln PLN EBITDA.
Zatrudnia około 250 osób. (PAP)

Play

Przejęcie grupy 3s nie zmienia wytycznych dotyczących wypłaty dywidendy w 2020 r.
Play podał, że przejęcie grupy 3S nie zmienia wytycznych dotyczących wypłaty dywidendy w 2020 r. w oparciu
o wyniki 2019 r. (PAP)
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Pozostałe informacje:
Sektor bankowy

Wzrost wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych
Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w maju wzrosła w Polsce o 24,8% rdr i wyniosła 5,88 mld PLN.
W ujęciu liczbowym w kwietniu banki udzieliły łącznie 21,8 tys., co stanowi wzrost o 14,2% W ciągu pięciu
miesięcy wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 25,631 mld PLN, o 10,9% więcej rdr.
Wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych w maju wzrosła w Polsce o 8,9% rdr i wyniosła 7,78 mld PLN.
W ujęciu liczbowym banki SKOK-i udzieliły łącznie 617,6 tys. kredytów konsumpcyjnych, co stanowi spadek o
1,9% W ciągu pięciu miesięcy 2019 roku banki i SKOK-i udzieliły kredytów konsumpcyjnych o wartości 37,167
mld PLN, o 8,1% więcej rdr. (PAP)

Sektor bankowy

KNF wyraziła zgodę na powołanie prezesów Deutsche Bank Polska i Banku Pocztowego
Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Tomasza Kowalskiego na stanowisko prezesa
Deutsche Bank Polska i Roberta Kuraszkiewicza na stanowisko prezesa Banku Pocztowego - podała KNF w
komunikacie prasowym. (PAP)

Sektor energetyczny

Nie wyłoniono żadnego kandydata w konkursie na prezesa URE
W naborze na stanowisko prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie wyłoniono żadnego kandydata. Kancelaria
premiera ogłosiła nabór na stanowisko prezesa URE z końcem kwietnia. Jak podano wtedy w ogłoszeniu,
kandydat powinien m.in. posiadać co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na
stanowisku kierowniczym.
Na początku czerwca skończyła się pięcioletnia kadencja dotychczasowego prezesa URE Macieja Bando. (PAP)

Sektor energetyczny

Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o OZE
Rada Ministrów przyjęła we wtorek nowelizację ustawy o OZE, która zakłada m.in. realizację dodatkowych
działań zmierzających do osiągnięcia 15% udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r.,
wprowadzenie przepisów wspierających rozwój prosumenckiego wytwarzania energii elektrycznej oraz
promujących rozwój spółdzielni energetycznych.
Jak podano, zgodnie z zaproponowanymi przepisami możliwe będzie także przeprowadzenie aukcji na zakup
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) będącej przedmiotem sprzedaży w 2019 r. przez
wskazanie w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i wartości. Da to łączny przyrost energii
elektrycznej w wielkości ok. 10TWh z aukcji w roku 2019, a łącznie z rokiem 2018 wyniesie on 35,3TWh.
Nowelizacja ustawy przewiduje również przedłużenie terminów obowiązywania umów przyłączeniowych dla
istniejących projektów OZE. Zmieniona zostaje także definicja prosumenta, zgodnie z którą może nim być
odbiorca nie będący gospodarstwem domowym, dla którego produkcja energii elektrycznej w mikroinstalacji
(do 50kW) nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. (PAP)

Stopy procentowe

Za kilkanaście lub kilkadziesiąt miesięcy niewykluczony wniosek o obniżkę stóp - Łon, RPP
W ciągu najbliższych kilkunastu lub kilkudziesięciu miesiącach możliwe jest złożenie wniosku o obniżkę stóp
procentowych, z uwagi na sytuację makro w Polsce i Europie - napisał dla PAP Biznes członek RPP Eryk Łon.
W ramach możliwych do użycia instrumentów niestandardowych Łon proponuje kredyty dla MŚP, które mają
problemy z zatorami płatniczymi. (PAP)

Altus TFI

KNF nałożyła na Altus TFI kary pieniężne w łącznej wysokości 1,2 mln PLN
KNF nałożyła na Altus TFI dwie kary pieniężne w wysokości 600 tys. PLN każda w związku z naruszeniami Altus
FIO Parasolowego dotyczącymi wyceny akcji spółki z NewConnect. (PAP)

Archicom

Spółka Archicomu wygrała przetarg na nieruchomość we Wrocławiu pod ok. 240 mieszkań
Archicom Nieruchomości 8, spółka zależna Archicomu została wybrana w przetargu organizowanym przez
syndyka masy upadłości TMB na nabywcę działki we Wrocławiu o powierzchni ok. 24.154 m kw. za cenę 13
mln PLN netto. Spółka zamierza zrealizować na działce inwestycję mieszkaniową wielorodzinną na ok. 240
mieszkań.
Syndyk zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. (PAP)

Benefit Systems

Walne Benefit Systems upoważniło zarząd do skupu akcji własnych
Akcjonariusze Benefit Systems upoważnili zarząd spółki do skupu do 121.276 akcji, stanowiących 4,2%
kapitału zakładowego - wynika z uchwał wtorkowego ZWZ.
Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 470 PLN za akcję i wyższa niż 1.100 PLN za jedną akcję.
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ZWZ zdecydowało też o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na buyback w wysokości 57 mln
PLN, który dodatkowo będzie powiększony o środki w wysokości 9,9 mln PLN.
W 2018 roku spółka kupiła akcje własne za 51 mln PLN. (PAP)
British Automotive
Holding

BAH ma przedwstępną umowę kupna spółki SsangYong Polska
British Automotive Holding podpisał z belgijską spółką SsangYong Motors Middle Europe warunkową,
przedwstępną umowę dotyczącą potencjalnej transakcji nabycia udziałów w spółce SsangYong Polska za
1,075 mln PLN.
Zawarcie przyrzeczonej umowy jest uzależnione od spełnienia szeregu warunków zawieszających, w tym m.in.
uzyskania do 31 lipca zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację
przedsiębiorców; nabycia przez spółkę SsangYong Polska od SsangYong Motors Polska przedsiębiorstwa
prowadzonego przez tę spółkę, na warunkach wskazanych w umowie, również do 31 lipca 2019 roku.
Po zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów, SMME zobowiązana będzie przez okres 5 lat od daty jej
zawarcia do powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej na terenie Polski.
Ponadto, zarówno SMME jak i BAH zobowiązani będą do powstrzymywania się od pozyskiwania pracowników
od drugiej ze stron oraz od podmiotów z grup kapitałowych, do których należą strony.
O podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej transakcji kupna 100% udziałów SsangYong Polska
spółka British Automotive Holding informowała w maju. (PAP)

CNT

Średnia stopa alokacji w ofercie sprzedaży akcji własnych CNT wyniosła 24,18%
Średnia stopa alokacji w ofercie sprzedaży akcji własnych Centrum Nowoczesnych Technologii wyniosła
24,18%. Łącznie złożono 20 ofert obejmujących 2.440.421 szt. akcji spółki. Spółka podała, że rozliczenie skupu
akcji własnych nastąpi 27 czerwca 2019 roku.
12 czerwca spółka zaprosiła do składania ofert sprzedaży do 590 tys. akcji własnych, stanowiących 6,49%
kapitału zakładowego. Za jedną akcję CNT proponowała 15 PLN. Na początku czerwca walne CNT podjęło
uchwałę w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia do 590 tys. akcji własnych w celu umorzenia. (PAP)

Enter Air

Enter Air wypłaci 0,70 PLN dywidendy na akcję za '18
Akcjonariusze Enter Air zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 12,28 mln PLN, czyli 0,70 PLN na
akcję. Dniem dywidendy jest 5 lipca, a jej wypłaty 16 lipca 2019 r. Pozostała część zysku, w kwocie 7,4 mln
PLN, trafi na kapitał zapasowy.
W 2018 roku Enter Air wypłacił 9,65 mln PLN dywidendy, czyli 0,55 PLN na akcję. (PAP)

FO Dębica

Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica zdecydowali, że spółka wypłaci 4,88 PLN dywidendy na akcję z
zysku za 2018 r.
Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica zdecydowali, że na dywidendę trafi 67,36 mln PLN, co przekłada się
na kwotę 4,88 PLN dywidendy na akcję.
Pozostała część zysku w wysokości 22,4 mln PLN trafić ma na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w
latach przyszłych. Dniem dywidendy jest 23 września, a jej wypłata nastąpi 18 grudnia 2019 r.
W 2018 roku Dębica wypłaciła 6,50 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2017. (PAP)

Globalworth Poland RE W wezwaniu na akcje Globalworth Poland RE zawarto transakcje na 1,08 mln akcji
W wezwaniu na akcje Globalworth Poland Real Estate ogłoszonym przez Globalworth Holding zawarto
transakcje na 1.075.178 akcji. Rozliczenie transakcji nastąpi 28 czerwca 2019 r.
W kwietniu Globalworth Holding wezwał do sprzedaży 1.781.238 akcji Globalworth Poland Real Estate,
stanowiących ok. 0,4% ogólnej liczby głosów, po 6,9 PLN za sztukę.
Przed wezwaniem Globalworth Holding posiadał 440.976.145 akcji Globalworth Poland Real Estate, stanowiące
99,6% kapitału zakładowego spółki. (PAP)
Immobile

Immobile wypłaci 0,08 PLN dywidendy na akcję
Akcjonariusze Immobile zdecydowali, że spółka wypłaci z kapitału zapasowego powstałego z niepodzielonych
zysków z lat ubiegłych dywidendę w wysokości 0,08 PLN na akcję. Łącznie na ten cel trafi 6,03 mln PLN.
Decyzja ZWZ jest zgodna z wcześniejszą propozycją głównego akcjonariusza spółki Rafała Jerzego.
Dniem nabycia prawa do dywidendy jest 24 września, a dniem jej wypłaty 8 października 2019 r.
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W 2018 roku akcjonariusze spółki uchwalili wypłatę w formie dywidendy 5,27 mln PLN, czyli 0,07 PLN na
akcję. (PAP)
Livechat Software

Wyniki Livechat Software w IV kw. 2018/19 roku vs. konsensus PAP Biznes
wyniki IV kw.
2018/19

kons.

różnica

r/r

kw/kw

YTD
2018/19

r/r

Przychody
EBITDA
EBIT
zysk netto j.d.

29,4
19,9
18,8
15,2

28,6
17,9
16,9
13,7

2,9%
11,0%
10,8%
10,5%

28,0%
19,4%
17,5%
18,5%

5,8%
11,2%
10,4%
10,4%

109,3
74,5
70,8
57,2

22,3%
16,8%
15,4%
18,5%

marża EBITDA
marża EBIT
marża netto

67,7%
63,8%
51,6%

62,7%
59,2%
48,0%

4,97
4,59
3,54

-4,87
-5,74
-4,14

3,25
2,65
2,14

68,19%
64,76%
52,37%

-3,21
-3,88
-1,66

mln PLN

(PAP Biznes)

NTT System

(PAP)

Walne NTT System upoważniło zarząd do skupu akcji własnych
Akcjonariusze NTT System upoważnili zarząd spółki do skupu do 500 tys. akcji własnych, stanowiących 3,61%
kapitału zakładowego - wynika z uchwał wtorkowego ZWZ.
Uchwała przewiduje, że zarząd spółki może nabywać akcje własne w terminie do 31 grudnia 2023 roku. Cena
nabywanych akcji nie może być niższa niż 0,01 PLN za akcję i nie wyższa niż 10 PLN za jedną akcję.
ZWZ zdecydowało też o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na buyback w wysokości 3,5 mln
PLN. (PAP)

NTT System

NTT System wypłaci 0,11 PLN dywidendy na akcję za '18
Akcjonariusze NTT System zdecydowali, że spółka wypłaci 0,11 PLN dywidendy na akcję za 2018 rok, co
oznacza łącznie 1,5 mln PLN.
Pozostała kwota, w wysokości prawie 3 mln PLN zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 25 września, a dniem jej wypłaty 16 października 2019 r.
Wcześniej zarząd spółki rekomendował, by dywidenda wyniosła 0,09 PLN na akcję. (PAP)

OEX

ZWZ OEX upoważniło zarząd do skupu akcji własnych
Akcjonariusze OEX upoważnili zarząd do skupu akcji własnych w celu umorzenia lub odsprzedaży - wynika z
uchwał wtorkowego ZWZ.
Zarząd spółki został upoważniony do nabycia akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż 457.142, co
stanowi nie więcej niż 20% kapitału zakładowego spółki.
Uchwała przewiduje, że nabycie akcji własnych może nastąpić w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia
2019 r., a cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 17,50 PLN za jedną akcję i nie wyższa niż 19,00 PLN
za akcję.
Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych spółki będzie nie większa niż 8 mln PLN, przy
czym środki przeznaczone na nabycie akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych spółki
zgromadzonych na utworzonym w tym celu kapitale rezerwowym. (PAP)

PlayWay

PlayWay wypłaci 2,49 PLN dywidendy na akcję
Akcjonariusze PlayWay zdecydowali, by z zysku netto za 2018 rok spółka wypłaciła 16,4 mln PLN dywidendy,
co daje 2,49 PLN na akcję. Dniem dywidendy będzie 19 lipca. Wypłata nastąpi 29 lipca.
Na dywidendę trafi cały zysk spółki za 2018 rok, czyli 16,37 mln PLN oraz ok. 63 tys. PLN z kapitału
zapasowego.
Z zysku netto za 2017 rok PlayWay wypłacił 2,38 PLN dywidendy. (PAP)

Skarbiec

Skarbiec TFI sfinalizował proces rejestracji PPK
Skarbiec TFI sfinalizował proces rejestracji PPK. Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
tworzy osiem subfunduszy zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK. (PAP)
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Spółki zagraniczne:
AbbVie, Allergan (USA) AbbVie ogłosiło zakup producenta botoksu Allergan za 63 mld USD
Spółka farmaceutyczna AbbVie poinformowała, że doszła do porozumienia ws. przejęcia Allergan za 63 mld
USD. AbbVie zakupi akcje Allergan po 188,24 USD za udział, czyli o 45% więcej, niż wynosiła cena akcji na
zamknięciu sesji w poniedziałek.
Posiadacze akcji Allergan mają otrzymać 0,8660 akcji AbbVie (akcje spółki były wyceniane na 78,45 USD na
zamknięciu w poniedziałek) i 120,30 USD w gotówce za każdą posiadaną akcję - wynika z oświadczenia firm
opublikowanego we wtorek.
Prezes Allergan Brent Saunders powiedział, że po fuzji powstanie firma o rocznych przychodach rzędu 48
miliardów dolarów, działająca w 175 krajach.
Umowa ma zostać sfinalizowana na początku 2020 r. (PAP)
Jeronimo Martins
(Portugalia)

UOKiK przeprowadził kontrolę w Jeronimo Martins Polska dotyczącą relacji z krajowymi dostawcami
UOKiK przeprowadził kontrolę w spółce Jeronimo Martins Polska, sprawdzającą, czy właściciel sklepów
Biedronka nie wykorzystuje swojej pozycji na rynku wobec polskich dostawców. (PAP)
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Kalendarz:

26 czerwca
26 czerwca
26 czerwca
26 czerwca
26 czerwca
26 czerwca
26 czerwca
27 czerwca
27 czerwca
27 czerwca
28 czerwca
28 czerwca
28 czerwca
28 czerwca
28 czerwca

Spółka

Wydarzenie

Comarch
CEZ
Intercars
Pekao
PKP Cargo
JSW
ZE PAK
Grupa Azoty
Intercars
Wawel
Alior Bank
Ciech
Lotos
Stelmet
Trakcja

WZA
WZA
Ostatni dzień z prawem do dywidendy
WZA
WZA
WZA
WZA
WZA
Ex-div
WZA
WZA
WZA
WZA
Raport kwartalny
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”), 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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