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Najważniejsze informacje:

Indeksy GPW

WIG otw.
Enea, Energa, PGE - Energa i Enea mają porozumienie z FIZAN Energia ws. zaangażowania do 1
WIG zam.
mld PLN w Ostrołękę C; PGE nie jest inwestorem w FIZAN Energia
obrót (mln PLN)
Lotos - Lotos szuka nowych złóż, może sprzedać Yme
WIG 20 otw.
WIG 20 zam.
LPP - LPP spodziewa się ok. 690 mln PLN nakładów inwestycyjnych w '19, 790 mln PLN w '20
FW20 otw.
PGNiG - PGNiG planuje pierwszy odwiert na Morzu Norweskim w roli operatora
FW20 zam.
PKN Orlen - Orlen prześle wniosek do KE w sprawie zgody na fuzję z Lotosem na koniec XI
mWIG40 otw.
mWIG40 zam.
PKN Orlen - Orlen chce zwiększać wolumeny a nie podnosić ceny benzyny - prezes

zmiana
60 426,7
59 418,3
878,2
2 361,4
2 321,2
2 346,0
2 315,0
4 194,7
4 126,5

0,3%
-1,5%
45,2%
0,9%
-1,5%
high
-1,3%
-0,8%
-1,5%

PKN Orlen - Marża downstream PKN Orlen w sierpniu '18 wyniosła 14,3 USD na baryłce
Największe wzrosty

Atal - Wyniki Atalu w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP

11 bit studios
CCC
Comarch
MOL
Netia

Boryszew - Grupa zmniejszyła planowany CAPEX w '18 do 200 mln PLN z 300 mln PLN
Budimex - Prezes Budimeksu liczy, że spółka od końca 2019 r. powróci na ścieżkę wzrostów
Comarch - Przychody Comarchu w ’18 mogą wzrosnąć o ponad 20%

kurs

zmiana

368,00
227,00
158,50
2 906,00
4,70

11,5%
4,6%
2,3%
1,5%
1,5%

Erbud - Backlog Erbudu na koniec czerwca '18 wynosił 2,6 mld PLN
GPW - Obroty akcjami na GPW w sierpniu spadły o 7,6% r/r do 16,9 mld PLN

Największe spadki

Wirtualna Polska
IMS - IMS planuje skupić 300 tys. akcji własnych
BGŻ BNP Paribas
Medicalgorithmics - Spółka szuka nowego prezesa dla Medi-Lynx; planuje dalszy rozwój poza
PKP Cargo
USA
Neuca
Otmuchów - Otmuchów utworzył rezerwy o wartości 2,47 mln PLN, które obciążą wyniki I półr. KGHM

Qumak - NWZA Qumaka zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego o 234,75 mln
PLN m. in. na potrzeby połączenia z Euvic
Najwyższe obroty
Rafamet - Rafamet szacuje, że w I połowie '18 miał 905 tys. PLN straty netto, liczy na zysk na Erste Group
koniec '18
KGHM
KAZ Minerals
PZU
Wasko - Oferta Wasko o wartości 16,7 mln PLN najkorzystniejsza w przetargu Urzędu
OMV

Vistula - Vistula miała w sierpniu ok. 59,7 mln PLN przychodów, więcej r/r o ok. 12,7%
Morskiego w Gdyni

Wirtualna Polska - WP kupiła za 33,4 mln PLN pozostałe 14% udziałów w Domodi
Sektor wydobywczy - W VII kopalnie wydobyły 5,1 mln ton węgla, sprzedały 5,2 mln ton - ARP

Srebro: test wsparcia
Wydarzenia dnia:

19.0

18.5

Polska - Posiedzenie Banku Centralnego

18.0

17.5

Ciech - Raport kwartalny

17.0

Intercars - Raport kwartalny

16.5

16.0

Torpol - Raport kwartalny

15.5

15.0

Nadchodzące wydarzenia:
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obrót
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78
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68
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Indeksy zagraniczne
BUX
RTS
PX50
DJIA
NASDAQ
S&P 500
DAX XETRA
FTSE
CAC 40
NIKKEI
HANG SENG

zmiana
36 968,1
1 082,2
1 073,9
25 952,5
8 091,3
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Wirtualna Polska - Raport kwartalny (7 września)
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Srebro znalazło się po wczorajszej sesji w ciekawej sytuacji. Kurs zniżkował bowiem na
dolne ograniczenie długoterminowego kanału spadkowego, od którego może się odbić,
rozpoczynając korektę. Zarazem jednak zejście poniżej wczorajszego minimum oznaczałaby
kontynuację lub wręcz nasilenie spadków na kolejnych sesjach. Za tym drugim
scenariuszem przemawia długa czarna świeca jaka pojawiła się wczoraj na wykresie.
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Najważniejsze informacje:
Enea, Energa, PGE

Energa i Enea mają porozumienie z FIZAN Energia ws. zaangażowania do 1 mld PLN w Ostrołękę C; PGE nie
jest inwestorem w FIZAN Energia
Energa i Enea podpisały porozumienie z FIZAN Energia w sprawie jego potencjalnego zaangażowania
kapitałowego w projekt budowy elektrowni Ostrołęka C w wysokości do 1 mld PLN.
W treści Porozumienia określono wstępną strukturę finansowania Projektu, gdzie łącznie 2 mld PLN obejmuje
kapitał wnoszony do spółki przez Energa SA i Enea SA (po 1 mld PLN), uwzględniając w tej kwocie środki
wnoszone przez Energa SA i Enea SA przed dniem zawarcia ewentualnej umowy inwestycyjnej z funduszem,
oraz maksymalnie 1 mld PLN kapitał wnoszony do spółki przez fundusz, a pozostała kwota przypadać będzie
na pozostałe formy finansowania - poinformowały spółki.
Spółki podały też, że zaangażowanie się tego funduszu w projekt jest uzależnione od spełnienia się szeregu
warunków o charakterze prawnym, korporacyjnym i finansowym, w tym od sytuacji rynkowej.
FIZAN Energia to fundusz zarządzany przez TFI Energia, którego jedynym akcjonariuszem jest PGE.
Jednocześnie PGE nie jest inwestorem w FIZAN Energia - poinformował rzecznik PGE Maciej Szczepaniuk. (PAP)

Lotos

Lotos szuka nowych złóż, może sprzedać Yme
Grupa Lotos szuka nowych złóż w Norwegii i na szelfie brytyjskim, w przypadku pojawienia się atrakcyjnego
projektu rozważy sprzedaż złoża Yme - poinformował dziennikarzy prezes Lotosu Mateusz Bonca. (PAP)

LPP

LPP spodziewa się ok. 690 mln PLN nakładów inwestycyjnych w '19, 790 mln PLN w '20
LPP spodziewa się, że wydatki inwestycyjne grupy wyniosą ok. 690 mln PLN w 2019 roku i ok. 790 mln PLN w
2020 roku – poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. Wydatki będą rosły ze względu na inwestycję w
magazyn w Brześciu, który będzie kosztował 400 mln PLN. (PAP)

PGNiG

PGNiG planuje pierwszy odwiert na Morzu Norweskim w roli operatora
PGNiG Upstream Norway jako pierwsza polska spółka wykona odwiert na Morzu Norweskim w roli operatora.
PGniG UN wykona odwiert poszukiwawczy w obrębie koncesji PL838 z wykorzystaniem półzanurzalnej
platformy wiertniczej.
Prezes PGNiG Piotr Woźniak poinformował, że spółka wszystkie działania koncentruje na tym, aby w 2022 r.
móc dostarczać gaz ziemny do Polski przez gazociąg Baltic Pipe. Dodał, że spółka zamierza aktywnie
uczestniczyć w kolejnych rundach koncesyjnych na rynku norweskim. (PAP)

PKN Orlen

Orlen prześle wniosek do KE w sprawie zgody na fuzję z Lotosem na koniec listopada
PKN Orlen złoży wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie zgody na połączenie z Grupą Lotos na koniec
listopada - poinformował PAP Biznes prezes Orlenu Daniel Obajtek. Dodał, że due diligence w Lotosie jest
bardzo zaawansowany, i wkrótce dobiegnie końca. (PAP)

PKN Orlen

Orlen chce zwiększać wolumeny a nie podnosić ceny benzyny - prezes
PKN Orlen będzie starał się utrzymywać ceny detaliczne benzyny mimo zmiennych warunków makro poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. Chce on bardziej skupić się na zwiększaniu wolumenu sprzedaży.
(PAP)

PKN Orlen

Marża downstream PKN Orlen w sierpniu '18 wyniosła 14,3 USD na baryłce
Modelowa marża downstream PKN Orlen w sierpniu 2018 roku wzrosła do 14,3 USD na baryłce z 13,1 USD w
lipcu. Modelowa marża rafineryjna plus dyferencjał Brent/Ural wyniosła w sierpniu 9,4 USD na baryłce wobec
8,0 USD w lipcu. Sam dyferencjał Brent/Ural spadł do 1,1 USD na baryłce z 1,9 USD miesiąc wcześniej.
Modelowa marża petrochemiczna grupy PKN spadła w sierpniu do 875 EUR za tonę z 884 EUR za tonę w lipcu.
Koncern poinformował też, że w sierpniu 2018 roku średnia cena baryłki ropy Brent wyniosła 72,6 USD wobec
74,3 USD w lipcu. (PAP)
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Atal

Wyniki Atalu w II kw. 2018 roku vs. konsensus PAP
mln PLN
Przychody
EBIT
zysk netto j.d.
marża EBIT
marża netto

wyniki

II
kw. 18

kons.

różnica

r/r

kw/kw

YTD 2018

r/r

337
91,2
68,9

316
76,7
60,4

6,7%
18,8%
14,0%

53%
39%
36%

12%
23%
21%

638
165,2
125,9

52%
42%
39%

0,271
20,4%

0,243
19,1%

272,0%
1,29

-265%
-2,55

247%
1,5

0,2589
19,7%

-187%
-1,84

Źródło: PAP

(PAP)
Boryszew

Grupa Boryszew zmniejszyła planowany CAPEX w '18 do 200 mln PLN z 300 mln PLN
Tegoroczne nakłady inwestycyjne grupy Boryszew będą mniejsze niż zakładano wcześniej i wyniosą 200 mln
PLN - poinformował pełniący obowiązki prezesa spółki Piotr Szeliga. Poprzednio szacowano je na 300 mln PLN.
Szeliga wyjaśnił, że jednym z powodów zmian poziomu planowanych wydatków inwestycyjnych są bardzo
wysokie ceny w budownictwie, zwłaszcza w przypadku krótkich terminów realizacji inwestycji.
W I półr. 2018 roku CAPEX wyniósł 104 mln PLN.
Członek zarządu i dyrektor ds. rozwoju Mikołaj Budzanowski poinformował, że grupa Boryszew realizuje
obecnie 13 projektów badawczo-rozwojowych o wartości 350 mln PLN. Jeden z nich to modernizacja w
wystawionej na sprzedaż Walcowni Metali Dziedzice.
W styczniu 2018 roku Krezus podpisał z Boryszewem list intencyjny w sprawie zakupu 100% akcji spółki
Walcownia Metali Dziedzice za około 160 mln PLN. Szeliga poinformował, że Krezus zakończył due diligence,
uzyskał zgodę UOKIK i bardzo pilnie poszukuje finansowania. Dodał, że "przy tym otoczeniu, klimacie wokół
Krezusa z ostatniego miesiąca, czy dwóch, nie jest pewien, czy to finansowanie będzie tak łatwe do
pozyskania". Dodał, że Boryszew czeka z gotowością do przystąpienia do transakcji, jeśli tylko te środki
pojawią się. (PAP)

Budimex

Prezes Budimeksu liczy, że spółka od końca 2019 r. powróci na ścieżkę wzrostów
Grupa Budimex przewiduje, że ten rok i przyszły będą dla niej trudne, co będzie mieć przełożenie na wyniki, ale
od końca 2019 r. można się spodziewać powrotu na krzywą wzrostową – ocenił Dariusz Blocher, prezes
Budimeksu. Wyjaśnił, że spółka skończy wtedy realizację „najgorszych” dla niej kontraktów, podpisanych w
latach 2016-17. Dodał, że teraz spółka ostrożniej składa oferty, przez co mniej wygrywa.
Blocher powtórzył, że branża postuluje indeksację cen w kontraktach i rozłożenie ryzyk między zamawiającym
a wykonawcą. (PAP)

Comarch

Przychody Comarchu w ’18 mogą wzrosnąć o ponad 20%
Comarch widzi możliwość, żeby przychody grupy w 2018 roku wzrosły o ponad 20% – poinformował
wiceprezes Konrad Tarański. Dodał, że po III kw. będzie w stanie więcej powiedzieć na ten temat.
Tarański podał, że wzrosty przychodów wypracowane w II kw. przez grupę we wszystkich segmentach – poza
sektorem publicznym – są powtarzalne i nie wynikają z jednorazowych czynników. Dodał, że grupa pozyskała w
I półr. dużo kontraktów w sektorze telekomunikacyjnym, w tym m.in. w Azji.
Największy segment przychodów Comarchu - firmy telekomunikacyjne, mediowe i IT - wypracował w II kw.
63,4 mln PLN przychodów, o 5,1% więcej r/r. Przychody "finansów i bankowości" wzrosły o 14,4% do 51 mln
PLN, a sprzedaż usług dla handlu i usług była wyższa o 10,4% i sięgnęła 48,9 mln PLN. Przychody od klientów z
branży przemysłowej wzrosły o 14,1% do 39 mln PLN.
W segmencie małych i średnich firm w Polsce Comarch wypracował w II kw. 31,8 mln PLN przychodów, o
25,1% więcej r/r. Przychody ze sprzedaż dla MŚP w krajach niemieckojęzycznych (DACH) spadły rok do roku o
3,8% do 21 mln PLN.
Grupa nie widzi ożywienia w zakresie zamówień od sektora publicznego w Polsce.
W II kw. wzrost przychodów Comarchu od administracji publicznej wyniósł 451% rok do roku, do 63 mln PLN,
dzięki częściowej realizacji umowy na dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw
sądowych w sądach powszechnych.
Tarański szacuje, że w kolejnych 2-3 latach nakłady inwestycyjne grupy mogą spaść o około połowę, do
poziomu około 50 mln PLN. Comarch nie planuje w najbliższych latach istotnych inwestycji infrastrukturalnych.
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Według wypowiedzi Tarańskiego, Comarch planuje wydać na badania i rozwój w 2018 rok podobną kwotę jak
w 2017 roku, kiedy nakłady wyniosły ok. 180 mln PLN. (PAP)
Erbud

Backlog Erbudu na koniec czerwca '18 wynosił 2,6 mld PLN
Na koniec czerwca 2018 r. portfel zamówień Grupy Erbud wynosił 2.583 mln PLN, z czego wartość
przypadająca na 2018 rok to 1.151 mln PLN. Największe pozycje w strukturze backlogu grupy to budynki
mieszkalne (707,8 mln PLN) oraz budynki handlowo-usługowe (524,1 mln PLN).
Dla porównania, portfel zamówień grupy Erbud na koniec czerwca 2017 roku wynosił 2,2 mld PLN, w tym na
2017 rok przypadało 1,1 mld PLN.
Spółka podała, że od 1 lipca do 4 września podpisała 21 kontraktów o łącznej wartości 391 mln PLN.
Przychody Erbudu w II kw. 2018 roku wyniosły 527,4 mln PLN (432,2 mln PLN rok wcześniej), a w całym
półroczu 959,8 mln PLN (776,3 mln PLN przed rokiem).
Strata operacyjna w I półr. wyniosła 40,4 mln PLN wobec zysku przed rokiem na poziomie 14,8 mln PLN. W
samym II kw. strata EBIT wyniosła 45,4 mln PLN wobec 10,9 mln PLN zysku przed rokiem.
Strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła w II kw. 32,9 mln PLN wobec zysku
netto przed rokiem na poziomie 6,8 mln PLN. W całym I półr. strata j.d. Erbudu wyniosła 28,4 mln PLN wobec
7,1 mln PLN zysku rok wcześniej.
Przedstawione w raporcie wyniki są zgodne z publikowanymi 22 sierpnia szacunkami Erbudu.
Erbud podał, że w II półroczu 2018 r. grupa będzie kontynuować działania mające przede wszystkim na celu
poprawę rentowności i odbudowanie wyniku przede wszystkim w segmencie budownictwa kubaturowego w
kraju i za granicą.
Na koniec czerwca 2018 roku grupa posiadała 91,9 mln PLN środków pieniężnych, podczas gdy jej
zobowiązania odsetkowe wynosiły 188,8 mln PLN, w tym zadłużenie długoterminowe wynosiło 78,5 mln PLN, a
zadłużenie krótkoterminowe 110,3 mln PLN. Zadłużenie netto Erbudu na koniec czerwca wynosiło 96,8 mln
PLN.
Rok wcześniej, grupa posiadała 141,4 mln PLN środków pieniężnych, a jej zobowiązania odsetkowe wynosiły
152,5 mln PLN. (PAP)

GPW

Obroty akcjami na GPW w sierpniu spadły o 7,6% r/r do 16,9 mld PLN
Wartość obrotów akcjami na GPW w ramach arkusza zleceń osiągnęła w sierpniu 2018 r. poziom 16,9 mld
PLN, o 7,6% mniej r/r. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami była w sierpniu o 7,6% niższa r/r i wyniosła
767,2 mln PLN.
Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 17,1 mld PLN w sierpniu 2018 r., czyli o
7,2% mniej r/r.
Na rynku NewConnect w sierpniu 2018 r. obroty akcjami wzrosły o 48,2% r/r do poziomu 181,1 mln PLN.
Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w sierpniu wzrosła o 64,2% r/r i
wyniosła 168,3 mln PLN.
Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 532,6 tys. szt., o 2,2% więcej niż rok wcześniej.
Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 84,2% do 131,4 tys. szt.
Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec sierpnia 80,5 mld
PLN wobec 86,1 mld PLN rok wcześniej. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w
ramach arkusza zleceń spadła w sierpniu 2018 r. o 40,6% r/r, do 111,2 mln PLN. Łączna wartość obrotu
obligacjami na TBSP sięgnęła w sierpniu 26,3 mld PLN i była o 32% niższa niż rok wcześniej.
Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w sierpniu 2018 r. wyniósł 17,9
TWh, co oznacza wzrost o 179,9% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 251,7%
r/r do poziomu 15,9 TWh.
Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w sierpniu 2018 r. 14,0 TWh, o 19,6% mniej r/r. Na rynku
spot wolumen obrotu spadł o 23,2% do 0,7 TWh. Na rynku terminowym odnotowano natomiast spadek o
19,4% do poziomu 13,3 TWh.
Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze
świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł w sierpniu
2018 r. 4,4 TWh, co oznacza wzrost o 28,5% r/r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze
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świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 1,9% r/r
osiągając w sierpniu 2018 r. poziom 18,5 ktoe.
Na Głównym Rynku w sierpniu 2018 r. zadebiutowała spółka T-BULL, o wartości oferty 1,89 mln PLN, a na
NewConnect zadebiutowała spółka Creepy Jar o wartości oferty 2,1 mln PLN.
Kapitalizacja 423 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec sierpnia 2018 r.
600,21 mld PLN (139,73 mld EUR). Łączna kapitalizacja 472 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na
Głównym Rynku sięgnęła na koniec sierpnia tego roku 1.214,46 mld PLN (282,74 mld EUR).
W sierpniu 2018 r. na GPW odbyło się 22 sesje giełdowe, tyle samo co rok wcześniej. (PAP)
IMS

IMS planuje skupić 300 tys. akcji własnych
IMS, w ramach czwartej transzy programu skupu akcji własnych, skupi 300 tys. akcji, stanowiących 0,90%
kapitału zakładowego, po 3,20 PLN za akcję. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,20 PLN za
akcję. Przyjmowanie ofert rozpocznie się 5 września, a zakończy się 18 września. (PAP)

Medicalgorithmics

Spółka szuka nowego prezesa dla Medi-Lynx; planuje dalszy rozwój poza USA
Grupa Medicalgorithmics realizuje proces rekrutacyjny na stanowisko prezesa w zależnej spółce Medi-Lynx.
Nowy prezes rozpocznie swoją pracę w połowie października, kiedy to dobiegnie końca kadencja obecnego
prezesa - poinformował prezes Medicalgorithmics, Marek Dziubiński. Grupa zamierza opracować także nową
strategię sprzedaży na amerykańskim rynku oraz rozwijać działalność na innych rynkach.
Prezes dodał, że najważniejszymi celami strategicznymi dla nowego prezesa Medi-Lynx będzie obniżenie
kosztów o minimum 10% w 2019 roku, oraz roczny wzrost przychodów ze sprzedaży na poziomie minimum
20%.
Medicalgorithmics planuje także intensyfikację rozwoju poza Stanami Zjednoczonymi. Jak wynika z prezentacji,
spółka planuje rozwój sprzedaży w Skandynawii, Kanadzie, Polsce oraz Indiach. Planuje także bezpośrednio
pojawić się na rynku brytyjskim i niemieckim. (PAP)

Otmuchów

Otmuchów utworzył rezerwy o wartości 2,47 mln PLN, które obciążą wyniki I poł. '18
ZPC Otmuchów zdecydował o utworzeniu rezerw, które na poziomie wyniku skonsolidowanego mają wartość
2,47 mln PLN, na potencjalne przyszłe zobowiązania. Rezerwy obciążą wyniki za I półrocze 2018 roku.
Rezerwy związane są z potencjalnymi zobowiązaniami dotyczącymi zakupu 255.426 akcji spółki zależnej PWC
Odra. (PAP)

Qumak

NWZA Qumaka zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego o 234,75 mln PLN m. in. na potrzeby
połączenia z Euvic
Akcjonariusze Qumaka zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o 234,75 mln PLN poprzez emisję
35 mln akcji serii M i 199.747.344 akcji serii N, z wyłączeniem prawa poboru - podała spółka w uchwałach po
walnym zgromadzeniu. Celem emisji akcji serii N jest nabycie 100% udziałów w spółce Euvic.
Akcje serii N zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 3.568 udziałów w kapitale zakładowym
spółki Euvic, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Akcje tej serii zostaną zaoferowane
w trybie subskrypcji prywatnej wszystkim wspólnikom spółki Euvic.
Akcje serii M mają zostać zaoferowane wybranym przez zarząd podmiotom w trybie subskrypcji prywatnej i w
całości zostać pokryte wkładem pieniężnym.
Umowy objęcia akcji serii M oraz akcji serii N, a także umowy wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki
mają zostać zawarte najpóźniej do 30 listopada 2018 roku. (PAP)

Rafamet

Rafamet szacuje, że w I połowie '18 miał 905 tys. PLN straty netto, liczy na zysk na koniec '18
Grupa Rafamet szacuje, że w I połowie 2018 roku miała 905 tys. PLN straty netto i zakłada, że na koniec 2018
roku wyniki finansowe będą dodatnie. Według szacunków spółki jej skonsolidowana EBITDA wyniosła w I
połowie 2018 roku 4,77 mln PLN, a przychody ze sprzedaży 60 mln PLN.
Spółka podała, że wpływ na wyniki grupy w I półroczu 2018 roku miało utworzenie rezerw na niewykorzystane
urlopy pracownicze i zwiększenie odpisu aktuarialnego na odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe
wypłacane w wysokości określonej w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy w łącznej kwocie około 700 tys.
PLN. (PAP)

Vistula

Vistula miała w sierpniu ok. 59,7 mln PLN przychodów, więcej r/r o ok. 12,7%
Vistula Group miała w sierpniu 2018 roku około 59,7 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co
oznacza wzrost r/r o ok. 12,7%. W ujęciu narastającym, w okresie styczeń–sierpień 2018 roku, wartość
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przychodów ze sprzedaży wyniosła około 476 mln PLN i była wyższa o około 15% od osiągniętych rok
wcześniej.
W sierpniu 2018 r. przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula,
Wólczanka, Deni Cler) wyniosły około 31,7 mln PLN i były wyższe o około 13% r/r. W ujęciu narastającym
wartość przychodów ze sprzedaży w tym segmencie wyniosła około 265,6 mln PLN i była wyższa o około
12,2% niż rok wcześniej.
W sierpniu 2018 r. przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK)
wyniosły około 25,6 mln PLN i były wyższe o około 18,4% w ujęciu r/r. Narastająco, w okresie styczeń–
sierpień 2018 roku, przychody w tym segmencie wyniosły około 183,2 mln PLN i były wyższa o około 19,9%
r/r.
Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w sierpniu 2018 roku przez grupę wyniosła około 51,2% i była
wyższa od marży osiągniętej w sierpniu 2017 roku o około 1,4 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana
marża wyniosła około 50,1% co oznacza, że była niższa o 0,9 p.p. r/r.
Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy na koniec sierpnia 2018 roku wyniosła 34,2 tys. kw. i była
wyższa o 8,7% niż rok wcześniej. (PAP)
Wasko

Oferta Wasko o wartości 16,7 mln PLN najkorzystniejsza w przetargu Urzędu Morskiego w Gdyni
Oferta Wasko o wartości 16,7 mln PLN brutto w przetargu Urzędu Morskiego w Gdyni została wybrana jako
najkorzystniejsza. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa morskiego systemu łączności w
niebezpieczeństwie. (PAP)

Wirtualna Polska

Wirtualna Polska kupiła za 33,4 mln PLN pozostałe 14% udziałów w Domodi
WP Holding kupiła za 33,4 mln PLN pozostałe 14% udziałów w spółce Domodi i stała się jej jedynym
właścicielem.
W marcu WP Holding kupiła 35% udziałów w grupie Domodi, zwiększając zaangażowanie do 86%. Pierwotnie
zakładano, że zakup pozostałych 14% udziałów będzie możliwy po zakończeniu roku obrotowego 2018.
Wirtualna Polska podała, że wartość zobowiązania z tytułu opcji na wykup pakietu mniejszościowego w
Domodi na 30 czerwca 2018 roku wyniosła 36,2 mln PLN i była o 2,8 mln PLN wyższa od ostatecznej ceny
realizacji opcji. W związku z tym w III kw. 2018 roku w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy
wykazany zostanie przychód z tytułu aktualizacji wyceny zobowiązania do wykupu udziałów niedających
kontroli w kwocie 2,8 mln PLN. (PAP)

Sektor wydobywczy

W lipcu kopalnie wydobyły 5,1 mln ton węgla, sprzedały 5,2 mln ton - ARP
W lipcu br. po raz pierwszy od pół roku miesięczna sprzedaż węgla była wyższa od miesięcznej wielkości
wydobycia tego surowca - kopalnie wydobyły ok. 5,1 mln ton węgla, a sprzedaż wyniosła 5,2 mln ton - wynika
z danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).
Stan zapasów węgla na zwałach w końcu lipca br. ARP szacuje na ok. 2,1 mln ton, wobec ponad 2,2 mln ton
miesiąc wcześniej. To jednak i tak ok. pół miliona ton więcej niż w końcu marca br. Do czerwca włącznie
wydobyty, a niesprzedany, węgiel powiększał zapasy. W lipcu ub. roku na zwałach było niewiele ponad 2 mln
ton surowca. (PAP)
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Kalendarz:

5 września
5 września
5 września
5 września
7 września
7 września

Spółka

Wydarzenie

Polska
Ciech
Intercars
Torpol
Kruk
Wirtualna Polska

Posiedzenie Banku Centralnego
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
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KONTAKTY
Biuro Analiz Rynkowych
Artur Iwański
Robert Brzoza
Tomasz Kasowicz
Piotr Łopaciuk
Stanisław Ozga
Andrzej Rembelski
Adrian Skłodowski
Jaromir Szortyka
Alicja Zaniewska
Małgorzata Żelazko

(dyrektor BAR, sektor wydobywczy)
(sektor finansowy, strategia)
(sektor paliwowy, sektor chemiczny)
(przemysł, budownictwo, inne)
(sektor energetyczny, sektor deweloperski)
(sektor spożywczy i rolniczy)
(handel hurtowy i detaliczny)
(sektor finansowy)
(analizy rynkowe)
(telekomunikacja, media)

(022) 521 79 31
(022) 521 51 56
(022) 521 79 41
(022) 521 48 12
(022) 521 79 13
(022) 521 79 03
(022) 521 87 23
(022) 580 39 47
(022) 580 33 68
(022) 521 52 04

artur.iwanski@pkobp.pl
robert.brzoza@pkobp.pl
tomasz.kasowicz@pkobp.pl
piotr.lopaciuk@pkobp.pl
stanislaw.ozga@pkobp.pl
andrzej.rembelski@pkobp.pl
adrian.sklodowski@pkobp.pl
jaromir.szortyka@pkobp.pl
alicja.zaniewska@pkobp.pl
malgorzata.zelazko@pkobp.pl

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

(director)
(sales)
(sales)
(head of sales trading)
(sales trader)
(sales trader)
(sales trader)
(sales trader)
(trader)
(trader)

(022) 521 79 19
(022) 521 52 46
(022) 521 82 14
(022) 521 91 33
(022) 521 82 12
(022) 521 91 40
(022) 521 82 10
(022) 521 65 41
(022) 521 91 50
(022) 521 48 93

wojciech.zelechowski@pkobp.pl
robert.noworyta@pkobp.pl
michal.sergejev@pkobp.pl
krzysztof.kubacki@pkobp.pl
marcin.borciuch@pkobp.pl
piotr.dedecjus@pkobp.pl
tomasz.ilczyszyn@pkobp.pl
igor.szczepaniec@pkobp.pl
maciej.kaluza@pkobp.pl
joanna.wilk@pkobp.pl

Biuro Klientów Instytucjonalnych
Wojciech Żelechowski
Robert Noworyta
Michał Sergejev
Krzysztof Kubacki
Marcin Borciuch
Piotr Dedecjus
Tomasz Ilczyszyn
Igor Szczepaniec
Maciej Kałuża
Joanna Wilk

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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