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Najważniejsze informacje:

Indeksy GPW

WIG otw.
Eurocash, OPTeam - Polskie ePłatności z grupy OPTeam chcą kupić PayUp z grupy Eurocash za
WIG zam.
110 mln PLN
obrót (mln PLN)
Braster - Braster sprzedał Benefit Systems 100 urządzeń i pakietów badań
WIG 20 otw.
WIG 20 zam.
CI Games - Akcjonariusze za upoważnieniem do podwyższenia kapitału o 1,133 mln PLN
FW20 otw.
Delko - Delko spodziewa się, że w roku 2018 poprawią wyniku
FW20 zam.
Getin Noble Bank - Strata netto grupy Getin Noble Banku w II kw. '18 wyniosła 116,1 mln PLN mWIG40 otw.
Getin Noble Bank - Bank spodziewa się ok. 90 mln PLN zysku netto ze sprzedaży akcji Noble mWIG40 zam.
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Securities
Największe wzrosty

PKP Cargo - PKP Cargo w sierpniu przewiozła 9,6 mln ton towarów, o 2% r/r więcej
Skarbiec - Kamil Sobolewski będzie nowym zarządzającym funduszami dłużnymi w Skarbiec TFI
Skarbiec - Skarbiec TFI przejął zarządzających i zarządzanie funduszem Trigon Globalni Liderzy
Wzrostu FIZ
Wielton - Wielton podpisał z bankami warunki umowy kredytowej o wartości 413 mln PLN
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Ampli - GPW zawiesza obrót akcjami spółki od 1 X
Największe spadki

Budopol-Wrocław - GPW zawiesza obrót akcjami spółki od 1 X

Budimex
KGHM
Dom Development
KAZ Minerals
ING BSK

Calatrava Capital - GPW zawiesza obrót akcjami spółki od 1 X
Clean&Carbon Energy - GPW zawiesza obrót akcjami spółki od 1 X
Ideon - GPW zawiesza obrót akcjami spółki od 1 X
Magna Polonia - GPW zawiesza obrót akcjami spółki od 1 X
MNI - GPW zawiesza obrót akcjami spółki od 1 X

Najwyższe obroty

Regnon - GPW zawiesza obrót akcjami spółki od 1 X

Nornickel
Pekao
PKN Orlen
OMV
Erste Group

Wilbo - GPW zawiesza obrót akcjami spółki od 1 X
ZBM Zremb-Chojnice - GPW zawiesza obrót akcjami spółki od 1 X
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Benefit od kilku sesji zwyżkuje po nieudanej próbie przełamania dolnego ograniczenia
długoterminowej konsolidacji. Kurs pokonał średnioterminową linię trendu spadkowego i po
wykonaniu ruchu powrotnego, wczoraj ponownie ruszył w górę. Minimalny zasięg ruchu
należy szacować na 996 zł, ale prawdopodobnie kurs sięgnie 1025 lub 1055 zł i wyżej.

ropa Brent (USD/bbl)
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Najważniejsze informacje:
Eurocash, OPTeam

Polskie ePłatności z grupy OPTeam chcą kupić PayUp z grupy Eurocash za 110 mln PLN
Spółka Polskie ePłatności, wchodząca w skład grupy OPTeam, zawarła przedwstępną umowę kupna 100% akcji
PayUp, należącą do Eurocash. Cena sprzedaży została ustalona na 110 mln PLN.
Ostateczna cena sprzedaży może ulec zmianie w zależności od osiągnięcia przez PayUp uzgodnionych
parametrów finansowych.
Finalizacja umowy uzależniona jest m.in. od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów. (PAP)

Braster,
Benefit Systems

CI Games

Braster sprzedał firmie Benefit Systems 100 urządzeń i pakietów badań
Braster sprzedał firmie Benefit Systems 100 urządzeń Braster i 100 pakietów badań zawierających 12 badań.
Jak dodano, urządzenia i badania zostaną przekazane pracownikom Benefit Systems w ramach inicjatywy BeHealthy, promującej zdrowy i aktywny tryb życia. (PAP)
Akcjonariusze CI Games za upoważnieniem do podwyższenia kapitału o 1,133 mln PLN
Akcjonariusze producenta gier CI Games zgodzili się na upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego spółki o 1,133 mln PLN w ciągu trzech lat z możliwością wyłączenia prawa poboru.
Obecnie kapitał zakładowy CI Games wynosi 1,511 mln PLN i dzieli się na 151,1 mln akcji o wartości
nominalnej 0,01 PLN.
Upoważnienie zarządu spółki do podwyższenia kapitału zakładowego (w ramach kapitału docelowego) może
pozwolić CI Games na doraźne pozyskanie środków w szczególności na potencjalne akwizycje podmiotów lub
aktywów oraz na realizację nowych, potencjalnych projektów w przyszłości. (PAP)

Delko

Delko spodziewa się, że w roku 2018 poprawią wyniku
Spółka Delko poinformowała w raporcie, że w roku 2018 spodziewa się ona uzyskać lepsze wyniki, niż miało to
miejsce w 2017, w którym to zysk netto wyniósł 12,3 mln zł.
Zysk netto Spółki w I półroczu 2018 r. wyniósł 6,87 mln zł i był niższy o 11 proc. w porównaniu z okresem
analogicznym w 2017. (PAP)

Getin Noble Bank

Strata netto grupy Getin Noble Banku w II kw. '18 wyniosła 116,1 mln PLN
Strata netto grupy Getin Noble Banku w II kw. 2018 roku wyniosła 116,1 mln PLN, podczas gdy rok wcześniej
strata wynosiła 17,6 mln PLN. W I połowie 2018 roku strata netto wynosi 163,8 mln PLN, podczas gdy rok
wcześniej była ona na poziomie 114,1 mln PLN.
Odpisy banku w II kw. wyniosły 238,6 mln PLN, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 281,9 mln PLN.
Skonsolidowane odpisy aktualizacyjne na ryzyko kredytowe w II kwartale wyniosły 152,3 mln PLN, a pozostałe
odpisy wyniosły 86,4 mln PLN i związane były z utworzeniem jednorazowych odpisów związanych z
inwestycjami kapitałowymi w spółki zależne.
Wynik odsetkowy banku w II kw. spadł do 300 mln PLN z 325,6 mln PLN rok wcześniej.
Marża odsetkowa wyniosła 2,2%, co oznacza wzrost o 0,1 p.p. w ujęciu kwartalnym.
Wynik z prowizji w II kw. 2018 roku spadł do 31,8 mln PLN z 42,6 mln PLN i był 13,4% poniżej oczekiwań
rynku, który spodziewał się 36,7 mln PLN (oczekiwania wahały się od 35 mln PLN do 38 mln PLN).
Koszty w II kwartale wyniosły 222,9 mln PLN, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 211,8 mln PLN.
Suma bilansowa grupy na koniec czerwca 2018 roku wyniosła 55,6 mld PLN i była niższa o 7% w stosunku do
końca grudnia 2017 roku. W okresie 6 miesięcy 2018 roku grupa zmniejszyła poziom zobowiązań wobec
klientów o 1,8 mld PLN (o 3,6%) oraz saldo kredytów i pożyczek udzielonych klientom o 1 mld PLN (tj. o 2,4%).
Wartość sprzedaży kredytowej w I półroczu 2018 roku wyniosła 4,3 mld PLN i była wyższa od wolumenu
sprzedaży o 17,4%. Największy udział w sprzedaży miał wykup wierzytelności leasingowych oraz kredyty
detaliczne (łącznie 55,5% udziału w całkowitej sprzedaży kredytowej), a sprzedaż kredytów firmowych
stanowiła 27,2%.
W II kwartale wartość udzielonych kredytów detalicznych wyniosła 475 mln PLN, co oznacza 17% wzrostu w
ujęciu rocznym.
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Bank podał, że założenia będące podstawą zaktualizowanego programu postępowania naprawczego oraz planu
ochrony kapitału zakładającego osiągnięcie minimalnych poziomów połączonego bufora kapitałowego do
końca 2019 roku są możliwe do osiągnięcia i nie istnieją zagrożenia dla jego realizacji.
Do końca roku bank planuje podwyższyć kapitał o 100 mln PLN i zgodnie z uchwałą NWZA z lipca objęcie akcji
tej emisji ma nastąpić do 15 października. Bank planuje także sprzedać udziały w Noble Securities co umożliwić
ma rozpoznanie utraty kontroli nad tą spółką i rozpoznanie z tego tytułu dodatniego wyniku finansowego.
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wynosi 9,2%, a łączny współczynnik kapitałowy 11,8%. (PAP)
Getin Noble Bank

Bank spodziewa się ok. 90 mln PLN zysku netto ze sprzedaży akcji Noble Securities
Getin Noble Bank szacuje, że pozytywny wpływ transakcji sprzedaży akcji Noble Securities na wynik brutto
wyniesie ok. 100 mln PLN, natomiast na jednostkowy wynik netto banku ok. 90 mln PLN.
W czerwcu bank podpisał warunkową umowę sprzedaży akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities
na rzecz Leszka Czarneckiego. Warunkiem zawieszającym zawartym w umowie jest uzyskanie przez
Czarneckiego decyzji KNF o braku sprzeciwu na nabycie akcji tej spółki, stanowiących 25,01% udziału w
kapitale zakładowym. (PAP)

PKP Cargo

PKP Cargo w sierpniu przewiozła 9,6 mln ton towarów, o 2% r/r więcej
Grupa PKP Cargo w sierpniu przewiozła 9,6 mln ton towarów, czyli o 2% więcej niż rok wcześniej i 2,8% więcej
niż w lipcu. Praca przewozowa wyniosła 2,5 mld tonokilometrów i była 0,1 mld tkm wyższa niż w lipcu.
Spółka podała, że jej udział w rynku transportu kolejowego towarów wzrósł w sierpniu do prawie 46%, podczas
gdy przed rokiem wynosił 44,7%. Udział rynkowy grupy w pracy przewozowej rynku wzrósł w sierpniu do
49,2%, czyli był o 1,4 pkt. proc. wyższy niż w lipcu.
W okresie styczeń-sierpień przewozy PKP Cargo wyniosły 73,1 mln ton, czyli o prawie 3 mln ton więcej niż w
analogicznym okresie 2017 roku.
W porównaniu z lipcem, w sierpniu wzrosły przewozy kamienia, węgla oraz koksu.
W stosunku do danych sprzed roku, przewozy intermodalne były w sierpniu wyższe w ujęciu masy o 6%. (PAP)

Skarbiec

Kamil Sobolewski będzie nowym zarządzającym funduszami dłużnymi w Skarbiec TFI
Kamil Sobolewski będzie nowym zarządzającym funduszami dłużnymi w Skarbiec TFI. Ze Skarbca odchodzą
zarządzajacy Jakub Krawczyk oraz Tomasz Wronka. Kamilowi Sobolewskiemu zostanie powierzone lokowanie
środków czterech funduszy inwestycyjnych, trzech otwartych oraz jednego zamkniętego.
Z kolei największy fundusz zarządzany przez Skarbiec, czyli Skarbiec Kasa, obejmie Dariusz Lasek, członek
zarządu i dyrektor departamentu instrumentów dłużnych i alternatywnych Towarzystwa. (PAP)

Skarbiec

Skarbiec TFI przejął zarządzających i zarządzanie funduszem Trigon Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
Skarbiec TFI zgodnie z umową z Trigon TFI przejął zarządzanie portfelem i ryzykiem funduszu Trigon Globalni
Liderzy Wzrostu FIZ. Do Skarbca przejdą też zarządzający tym funduszem Michał Cichosz i Tomasz Piotrowski.
Skarbiec TFI poinformował, że strategia inwestycyjna funduszu, częstotliwość wyceny certyfikatów oraz
płynność funduszu pozostają bez zmian.
Skarbiec TFI i Trigon TFI prowadzą rozmowy dotyczące przejęcia zarządzania portfelami kolejnych funduszy.
(PAP)

Wielton

Wielton podpisał z bankami warunki umowy kredytowej o wartości 413 mln PLN
Wielton podpisał z PKO BP, BGŻ BNP Paribas oraz BGK ramowe warunki finansowania (term sheet) o łącznej
wartości 413 mln PLN. Kredyt ma być przeznaczony na refinansowanie kredytów pomostowych oraz
dotychczasowego zadłużenia grupy, jak również finansowanie wydatków inwestycyjnych i kapitału
obrotowego Wieltonu.
Zakładany udział poszczególnych banków w finansowaniu ma wynieść 1/3 kwoty finansowania. (PAP)
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Zawieszenie obrotem akcji
Ampli

GPW zawiesza obrót akcjami spółki od 1 X
Zarząd GPW postanowił zawiesić obrót akcjami spółki na rynku głównym w okresie od 1 października do 31
grudnia włącznie.
Zawieszenie obrotu to efekt zakwalifikowania akcji spółki po raz kolejny na listę alertów i brak podjęcia przez
nie działań zmierzających do usunięcia przesłanek do takiej kwalifikacji w przyszłości. (PAP)

Budopol-Wrocław

GPW zawiesza obrót akcjami spółki od 1 X
Zarząd GPW postanowił zawiesić obrót akcjami spółki na rynku głównym w okresie od 1 października do 31
grudnia włącznie.
Zawieszenie obrotu to efekt zakwalifikowania akcji spółki po raz kolejny na listę alertów i brak podjęcia przez
nie działań zmierzających do usunięcia przesłanek do takiej kwalifikacji w przyszłości. (PAP)

Calatrava Capital

GPW zawiesza obrót akcjami spółki od 1 X
Zarząd GPW postanowił zawiesić obrót akcjami spółki na rynku głównym w okresie od 1 października do 31
grudnia włącznie.
Zawieszenie obrotu to efekt zakwalifikowania akcji spółki po raz kolejny na listę alertów i brak podjęcia przez
nie działań zmierzających do usunięcia przesłanek do takiej kwalifikacji w przyszłości. (PAP)

Clean&Carbon Energy

GPW zawiesza obrót akcjami spółki od 1 X
Zarząd GPW postanowił zawiesić obrót akcjami spółki na rynku głównym w okresie od 1 października do 31
grudnia włącznie.
Zawieszenie obrotu to efekt zakwalifikowania akcji spółki po raz kolejny na listę alertów i brak podjęcia przez
nie działań zmierzających do usunięcia przesłanek do takiej kwalifikacji w przyszłości. (PAP)

Ideon

GPW zawiesza obrót akcjami spółki od 1 X
Zarząd GPW postanowił zawiesić obrót akcjami spółki na rynku głównym w okresie od 1 października do 31
grudnia włącznie.
Zawieszenie obrotu to efekt zakwalifikowania akcji spółki po raz kolejny na listę alertów i brak podjęcia przez
nie działań zmierzających do usunięcia przesłanek do takiej kwalifikacji w przyszłości. (PAP)

Magna Polonia

GPW zawiesza obrót akcjami spółki od 1 X
Zarząd GPW postanowił zawiesić obrót akcjami spółki na rynku głównym w okresie od 1 października do 31
grudnia włącznie.
Zawieszenie obrotu to efekt zakwalifikowania akcji spółki po raz kolejny na listę alertów i brak podjęcia przez
nie działań zmierzających do usunięcia przesłanek do takiej kwalifikacji w przyszłości. (PAP)

MNI

GPW zawiesza obrót akcjami spółki od 1 X
Zarząd GPW postanowił zawiesić obrót akcjami spółki na rynku głównym w okresie od 1 października do 31
grudnia włącznie.
Zawieszenie obrotu to efekt zakwalifikowania akcji spółki po raz kolejny na listę alertów i brak podjęcia przez
nie działań zmierzających do usunięcia przesłanek do takiej kwalifikacji w przyszłości. (PAP)

Regnon

GPW zawiesza obrót akcjami spółki od 1 X
Zarząd GPW postanowił zawiesić obrót akcjami spółki na rynku głównym w okresie od 1 października do 31
grudnia włącznie.
Zawieszenie obrotu to efekt zakwalifikowania akcji spółki po raz kolejny na listę alertów i brak podjęcia przez
nie działań zmierzających do usunięcia przesłanek do takiej kwalifikacji w przyszłości. (PAP)

Wilbo

GPW zawiesza obrót akcjami spółki od 1 X
Zarząd GPW postanowił zawiesić obrót akcjami spółki na rynku głównym w okresie od 1 października do 31
grudnia włącznie.
Zawieszenie obrotu to efekt zakwalifikowania akcji spółki po raz kolejny na listę alertów i brak podjęcia przez
nie działań zmierzających do usunięcia przesłanek do takiej kwalifikacji w przyszłości. (PAP)
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ZBM Zremb-Chojnice

GPW zawiesza obrót akcjami spółki od 1 X
Zarząd GPW postanowił zawiesić obrót akcjami spółki na rynku głównym w okresie od 1 października do 31
grudnia włącznie.
Zawieszenie obrotu to efekt zakwalifikowania akcji spółki po raz kolejny na listę alertów i brak podjęcia przez
nie działań zmierzających do usunięcia przesłanek do takiej kwalifikacji w przyszłości. (PAP)

Kalendarz:

28 września
30 września

Spółka

Wydarzenie

Novaturas
Pfleiderer

ZWZ
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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