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Najważniejsze informacje:
Enea, Energa

El. Ostrołęka ma promesę bankową wystawioną przez konsorcjum banków na budowę bloku - ME
Elektrownia Ostrołęka ma promesę bankową wystawioną przez konsorcjum banków, a kwota wypełnia
potrzeby finansowania budowy bloku - poinformowało Ministerstwo Energii w odpowiedzi na interpelację
poselską. (PAP)

JSW

Pracownicy JSW otrzymają zaległy deputat węglowy
W najbliższy piątek ok. 20-tysięczna załoga JSW otrzyma - w formie świadczenia pieniężnego - zaległy deputat
węglowy za 2016 r. Tym samym firma zrekompensuje pracownikom ostatni utracony element, wynikający z
zawartego w 2015 r. porozumienia oszczędnościowego.
Spółka nie podała kwoty przeznaczonej na wypłatę zaległego świadczenia. Według informacji strony
społecznej, będzie to 3874 PLN netto na pracownika, co przy zatrudnieniu ok. 20 tys. osób oznaczałoby ok.
77,5 mln PLN. Przedstawiciele JSW zaznaczają, że świadczenie przysługuje pracownikom zatrudnionym w
spółce w 2016 r. (a także w dniu zawarcia porozumienia w tej sprawie, w czerwcu br.), stąd ostateczna kwota
na wypłaty może być nieco inna.
W porozumieniu z czerwca tego roku zarząd JSW zobowiązał się m.in. - w terminie do 20 lipca - dokonać
nadpłaty tzw. 14. pensji za rok 2016, niewypłaconej w wyniku porozumienia oszczędnościowego z 2015 r.
Strony ustaliły wówczas także, że po analizie wyników JSW za trzeci kwartał 2018 r. zostanie wypłacony
zaległy deputat węglowy za rok 2016, w terminie do końca października. (PAP)

Lotos

Szacunkowa skonsolidowana EBITDA Lotosu w III kw. wyniosła 1,04 mld PLN
Lotos szacuje, że skonsolidowany zysk EBITDA grupy w III kw. wyniósł 1,04 mld PLN, a zysk operacyjny 0,87
mld PLN. Według szacunków przychody Lotosu w okresie lipiec-wrzesień wyniosły 8,34 mld PLN.
Szacunkowy skonsolidowany wynik operacyjny według metodologii LIFO powiększony o amortyzację po
wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO) wyniósł 0,89 mld PLN, w tym szacunkowa
oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu sięgnęła 0,69 mld PLN, a analogiczny wynik segmentu
wydobywczego wyniósł 0,22 mld PLN. Negatywny wpływ na wynik segmentu wydobywczego miał postój
remontowy na obszarze Sleipner.
Lotos opublikuje skonsolidowany raport za trzeci kwartał 30 października.
W III kw. 2017 roku Lotos wypracował 0,96 mld PLN zysku EBITDA i 0,76 mld PLN zysku operacyjnego przy
przychodach na poziomie 6,26 mld PLN. (PAP)

LPP

LPP podpisało umowę na budowę magazynu w Rumunii
Grupa LPP podpisała z firmą WDP Development umowę na budowę centrum dystrybucyjnego w Rumunii, który
umożliwi spółce obsługę sprzedaży internetowej wszystkich marek na terenie Europy Południowo-Wschodniej.
Zakończenie inwestycji pod Bukaresztem planowane jest w 2019 roku.
Spółka podała, że magazyn o powierzchni 22 tys. m kw., będzie pełnił rolę tzw. Fullfilment Center, będzie
obsługiwał logistycznie sprzedaż internetową wszystkich marek należących do LPP. Docelowo z nowego
magazynu realizowane będą zamówienia na terenie całej Europy Południowo-Wschodniej. (PAP)

Millennium

KNF podwyższa bufor związany z kredytami walutowymi dla Millennium do 6,41 pkt.%
Bank Millenium podał w komunikacie, że Komisja Nadzoru Finansowego zaleca spółce utrzymywanie
dodatkowego bufora kapitałowego dla zabezpieczenia ryzyka związanego z kredytami walutowymi na poziomie
6,41 pkt.% ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego. Poprzedni wymóg podany przez KNF wynosił
5,53 pkt.%. Millenium poinformowało również, że głównym powodem, który wpłynął na zmianę bufora, było
podwyższenie w 2017 roku wagi ryzyka dla kredytów hipotecznych w walutach obcych ze 100% do 150% (PAP
Biznes)

PGE

Skarb Państwa chce zmian w składzie rady nadzorczej PGE
Skarb Państwa zgłosił projekty uchwał dotyczące zmian w radzie nadzorczej PGE. Projektami zajmie się walne
zgromadzenie spółki zwołane na 14 listopada. Zgłoszone projekty uchwał dotyczą odwołania jednego z
członków rady nadzorczej i powołanie w jego miejsce innej osoby.
Skarb Państwa posiada 57,4% akcji PGE. (PAP)
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PGNiG

PGNiG przygotowuje plan zagospodarowania złoża Fogelberg w Norwegii
Grupa PGNiG poinformowała, że przygotowuje plan zagospodarowania złoża Fogelberg w Norwegii, etap ten
planowo ma zakończyć się do listopada 2019 roku. Jak podała spółka w komunikacie, potencjał gazowy złoża
szacuje się między 7 mld m sześc. a 14 mld m sześc. (PAP Biznes)

PKN Orlen

PKN Orlen dysponuje kapitałem na sfinansowanie do 2023 r. rozwoju segmentu petrochemicznego
PKN Orlen dysponuje kapitałem, który pozwoli na sfinansowanie do 2023 r. inwestycji związanych z rozwojem
segmentu petrochemicznego spółki. Będzie to kapitał własny, a także pochodzący z emisji obligacji – powiedział
członek zarządu spółki ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński. Leszczyński przypomniał, że program inwestycji w
rozwój segmentu petrochemicznego tej spółki zakłada nakłady na poziomie ponad 8 mld PLN.
W czerwcu PKN Orlen ogłosił, że w ciągu pięciu lat w zakładzie głównym tej spółki w Płocku rozbudowany
zostanie kompleks olefin, powstanie instalacja fenolu, a także Centrum Badawczo-Rozwojowe, natomiast we
włocławskim Anwilu z grupy płockiego koncernu wybudowany zostanie kompleks produkcyjny pochodnych
aromatów. (PAP)

Sektor deweloperski

Na koniec września w budowie było 803,1 tys. mieszkań, o 4,6% więcej r/r - GUS
Na koniec września 2018 r. w budowie było 803,1 tys. mieszkań, o 4,6% więcej niż przed rokiem - podał GUS.
(PAP)

Sektor energetyczny

ME chce, by prezes URE mógł zmienić treść umowy pomiędzy sprzedawcą a OSD lub OSP
Projekt nowelizacji prawa energetycznego zakłada, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie mógł wpływać,
w uzasadnionych przypadkach, na treść umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu lub
energii elektrycznej zawartej pomiędzy sprzedawcą a operatorem systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego.
Celem wprowadzanego rozwiązania jest przełamanie monopoli grup energetycznych na sprzedaż energii
elektrycznej do odbiorców końcowych. (PAP Biznes)

Budimex

Budimex chce zatrudnić 1.100 pracowników do końca 2019 roku
Budimex chce zatrudnić ponad 1.100 pracowników do końca 2019 roku. Grupa zamierza wypłacać nagrody
finansowe za skuteczne wskazanie pracowników na poszukiwane stanowiska.
Budimex to generalny wykonawca robót budowlanych w infrastrukturze, przemyśle i energetyce oraz
budownictwie ogólnym. Portfel zamówień Budimeksu na koniec czerwca 2018 roku wynosił 10,78 mld PLN. Jak
podano, obecnie w grupie pracuje ponad 7 tysięcy osób. (PAP)

Dębica

Goodyear przegłosował warunkowe podwyższenie kapitału Dębicy, Altus TFI protestuje
Głosami głównego akcjonariusza, firmy Goodyear, NWZ Dębicy zdecydowało o upoważnieniu zarządu do
warunkowego podwyższania kapitału zakładowego o max 82,8 mln PLN z możliwością wyłączenia prawa
poboru. Altus TFI ocenia, że działania Goodyear są niekorzystne dla mniejszościowych akcjonariuszy i
zapowiada podjęcie kroków prawnych. Zarząd Dębicy nie zgadza się z zarzutami Altusa.
Obecnie kapitał Dębicy wynosi 110,42 mln PLN i dzieli się na 13,8 mln akcji. Goodyear jest właścicielem 81,4%
akcji spółki. (PAP)

Echo Investment

Echo Investment przydzieli obligacje o wartości 50 mln zł; stopa redukcji 14,3%
Echo Investment podało w komunikacie, że przydzieli inwestorom indywidualnym 500 tys. obligacji serii I o
łącznej wartości 50 mln PLN. Zapisy trwały w dniach 11-19 października 2018 r. a w ramach subskrypcji
złożono zapisy na 510.498 obligacji. Cena po której były obejmowane wynosiła od 100 PLN do 100,11 PLN w
zależności od dnia złożenia zapisu. Średnia stopa redukcji wyniosła 14,3%. Data przydziału obligacji to 23
października. (PAP Biznes)

The Farm 51

Przychody The Farm 51 ze sprzedaży gry WW3 przekroczyły koszty produkcji
Spółka poinformowała w komunikacie, że wstępne przychody brutto The Farm 51 ze sprzedaży gry World War
3 odnotowane w dniach 19-21 października wyniosły ponad 2,5 mln USD, czyli ponad 9,35 mln PLN. Premiera
gry na platformie Steam miała miejsce 19 października 2018 roku a od tamtego czasu udało się sprzedać
ponad 100.000 egzemplarzy. (PAP Biznes)

Herkules

Zarząd Herkulesa chce, by spółka wypłaciła 0,45 PLN na akcję dodatkowej dywidendy
Zarząd Herkulesa będzie rekomendował najbliższemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 19,5 mln PLN na
dodatkową dywidendę za 2017 rok, co dałoby 0,45 PLN na akcję. Dodatkowa dywidenda ma pochodzić z
zysków z lat ubiegłych. (PAP)

Kernel

Capex Kernela w roku 2018/2019 ma wynieść 329 mln USD
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Kęty

Prezes spółki Andrey Verevskiy podczas telekonferencji z analitykami poinformował, że nakłady inwestycyjne
Kernel Holding w roku 2018/2019 mają wynieść 329 mln USD. Dodatkowo wskazał on, że Capex do 2021 r.
ma wynieść 540 mln USD, z czego 100 mln USD grupa zainwestowała już do połowy 2018 roku. (PAP Biznes)
Zysk netto Grupy Kęty w III kw. '18 wyniósł 83,2 mln PLN
Zysk netto Grupy Kęty w III kwartale 2018 roku wyniósł 83,2 mln PLN, czyli wzrósł 8% r/r. Kęty szacowały
wcześniej, że zysk netto w tym okresie wyniesie ok. 83 mln PLN. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA w
III kwartale wyniósł 140,3 mln PLN, (szacowano, że wyniesie 140 mln PLN). Przychody ze sprzedaży wyniosły
813,3 mln PLN. Wcześniej spółka spodziewała się, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą 815
mln PLN. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w III kwartale 2018 roku 109,2 mln PLN (wzrost 11% r/r),
podczas gdy prognozowano, że wyniesie on ok. 109 mln PLN.
Spółka podała, że w w III kw. zgodnie z oczekiwaniami na rynku utrzymywała się dobra koniunktura zarówno
na rynku krajowym, jak i europejskich rynkach eksportowych, a w ujęciu wartościowym największe wzrosty w
eksporcie osiągnięto na rynkach niemieckim, holenderskim, czeskim, brytyjskim, szwajcarskim i austriackim.
Kęty podały, że wszystkie główne linie produkcyjne były wykorzystywane w zakresie 90–95%
Kęty spodziewają się, że w perspektywie najbliższego kwartału sprzedaż segmentu wyrobów wyciskanych
wzrośnie o ok. 10-15% r/r, segmentu systemów aluminiowych wzrośnie także o około 10-15%, a segmentu
opakowań giętkich o około 5-10%.
Spółka zakłada, że ceny aluminium w ciągu najbliższego kwartału będą wahać się w przedziale 2000-2200 USD
za tonę.
Zarząd Kęt szacuje, że wartość zadłużenia w ciągu najbliższych trzech miesięcy wzrośnie o ok. 30 mln PLN ze
względu na konieczność finansowania planowanych inwestycji. Wartość szacowanych wydatków
inwestycyjnych w czwartym kwartale wyniesie ok. 140 mln PLN.
Kęty podtrzymały opublikowaną w lutym prognozę na 2018 rok. Spółka prognozuje, że osiągnie 253 mln PLN
zysku netto, 448 mln PLN EBITDA i 2,893 mld PLN przychodów oraz poniesie 335 mln PLN wydatków na
inwestycje. (PAP)

Krezus

KNF chce zawieszenia obrotu akcjami Krezusa
Komisja Nadzoru Finansowego, z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu
akcjami Krezusa z naruszeniem interesów inwestorów, skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami
Krezusa. (PAP)

Polwax

Polwax szacuje, że wypracował w III kw. 9,3 mln PLN zysku netto
Polwax szacuje, że w III kw. tego roku wypracował 9,3 mln PLN zysku netto, czyli o 14,3% więcej niż rok
wcześniej. Szacunkowa EBITDA spółki wyniosła 13,2 mln PLN, co oznacza wzrost o 12,8% rok do roku. Według
szacunków przychody wyniosły 98,6 mln PLN, o 3,9% więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku, i tym
samym były bliskie prognozom analityków, które wskazywały na sprzedaż w przedziale 97-102,6 mln PLN
(średnia 99,8 mln PLN). (PAP)

Sfinks

Sfinks podtrzymuje cele finansowe ze strategii i założenia co do rozwoju sieci
Przedstawiciel spółki Sfinks na konferencji prasowej poinformował, że zarządzający siecią restauracji Sfinks
Polska podtrzymuje dotychczasowe cele finansowe, które zostały określone w strategii na lata 2017-22, jak
również założenia co do rozbudowy sieci restauracji do ok. 400 lokali. Strategia Sfinksa na lata 2017-22
przewiduje osiągnięcie średniego ROI na poziomie 25%, osiągnięcie wskaźnika dług/EBITDA na poziomie
skonsolidowanym w wysokości 3,5x oraz osiągnięcie i utrzymanie marży EBITDA na poziomie 15%. Ponadto
spółka zamierza przeprowadzić emisję akcji o wartości co najmniej 5,5 mln PLN. (PAP Biznes)
Unimot szacuje, że miał w III kw. 13,9 mln PLN zysku EBITDA
Unimot szacuje, że na poziomie jednostkowym miał w III kw. 2018 roku 13,9 mln PLN zysku EBITDA wobec
strat EBITDA odnotowanych w poprzednich kwartałach. W I kwartale 2018 roku strata EBITDA wynosiła 3,1
mln PLN, w II kwartale 7,1 mln PLN, natomiast w III kwartale 2017 roku zysk EBITDA wynosił 15,5 mln PLN.
Zgodnie z szacunkami, Unimot odnotował w III kw. 828 mln PLN przychodów wobec 759 mln PLN przed
rokiem.

Unimot

Spółka podała, że wpływ na wyższą EBITDA w III kwartale 2018 r. w porównaniu do poprzednich kwartałów
2018 r. miał między innymi wzrost marż handlowych w segmencie ON+BIO – o ok. 11% w stosunku do średniej
wartości z I i II kw. 2018 r., wzrost przychodów ze sprzedaży w segmencie LPG o ponad 30% i marż
handlowych o ok. 13%, a także wzrost przychodów ze sprzedaży na stacjach AVIA – o ok. 9% w porównaniu II
kwartału 2018 r. przy niższych poziomach kosztów operacyjnych.
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Dziennik
24 października 2018 r.

Na szacunkową EBITDA za III kwartale 2018 r. istotny wpływ miało także zdarzenie jednorazowe w postaci
odpisu z tytułu zawieszenia działalności aplikacji Tankuj24.pl w wysokości 1 mln PLN.
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku zaplanowana jest na 13 listopada. (PAP)

Kalendarz:

24 października
24 października
24 października
25 października
25 października
25 października
25 października
25 października
25 października
26 października
26 października
26 października

Spółka

Wydarzenie

Asseco SEE
Orange Polska
Kęty
PKN Orlen
Netia
KAZ Minerals
Millennium
Asseco Business Solutions
11 bit studios
Dom Development
Orbis
Wawel

Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
NWZ
Raport
Raport
Raport

kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
operacyjny
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

(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 Instytucjonalnych
Paweł Kodym
Michał Petruczeńko
Ewa Kalinowska
Grzegorz Klepacki
Joanna Makowska
Jacek Gaszewski
Ewald Wyszomirski
Przemysław Lasota
Tomasz Zabrocki

(dyrektor)

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 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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