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Najważniejsze informacje:

Indeksy GPW

WIG otw.
Eurocash - UOKiK zgodził się na przejęcie przez Eurocash spółki Partner
WIG zam.
Tauron - PFR przystąpił do spółki NJGT, opłacił pierwszą transzę kapitału w wysokości 100 mln obrót (mln PLN)
PLN
WIG 20 otw.
Sektor energetyczny - TGE złożyła do KNF wniosek o zezwolenie na prowadzenie WIG 20 zam.
FW20 otw.
zorganizowanej platformy obrotu
FW20 zam.
Awbud, Abadon Real Estate - Abadon Real Estate i Petrofox wzywają do sprzedaży 34% akcji
mWIG40 otw.
Awbudu
mWIG40 zam.

CDRL - CDRL kupiło 90% udziałów w sieci sklepów dziecięcych na Białorusi

Ciech - Ciech może zapłacić do 67,2 mln PLN zaległego podatku z odsetkami

Największe wzrosty

Krezus - GPW zawiesiła od 27 grudnia obrót akcjami Krezusa
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Najwyższe obroty

kurs

obrót

28,10
37,65
21,53
106,30
11 150,00

126
74
63
49
48

Wirtualna Polska
Netia
Famur

Ropczyce - NWZ Ropczyc upoważniło zarząd do nabycia do 158,6 tys. akcji własnych w
ramach wezwania
Największe spadki
Trakcja - Trakcja sprzedała nieruchomość we Wrocławiu za 53 mln PLN
Echo
Zawieszenie obrotów - GPW zawiesza obrót akcjami 11 spółek do 29 marca 2019 r.

Wydarzenia dnia:

high
-0,3%
high
high
-0,4%
high
-0,9%
high
-0,1%

25,35
7,36
53,00
5,04
5,46

Dino Polska - Dino Polska złożyło wniosek do UOKiK; chce nabyć część przedsiębiorstwa LiveChat Software
ZE PAK
Domex-Kuśnierek
GetBack - Hoist złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia portfeli wierzytelności GetBacku

zmiana
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491,0
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Livechat - Ex-div
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Indeksy zagraniczne
BUX
RTS
PX50
DJIA
NASDAQ
S&P 500
DAX XETRA
FTSE
CAC 40
NIKKEI
HANG SENG

zmiana
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Waluty i surowce
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52,16
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ropa Brent (USD/bbl)
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Najważniejsze informacje:
Eurocash

UOKiK zgodził się na przejęcie przez Eurocash spółki Partner
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie przez Eurocash kontroli nad spółką
Partner. Zgodnie z komunikatem, przeprowadzone postępowanie pokazało, że transakcja nie doprowadzi do
ograniczenia konkurencji.
W sierpniu UOKiK skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez Eurocash kontroli nad
spółką Partner, stwierdzając, że konieczne jest przeprowadzenie badania rynku. W czerwcu Eurocash złożył do
UOKiK wniosek o zgodę na koncentrację w związku z planowanym zakupem udziałów w spółce Partner Sp. z
o.o.
Przejmowana spółka Partner posiada 26 sklepów „Lewiatan”. Eurocash sprzedaje hurtowo m.in. Partnerowi
artkuły konsumpcyjne, wyroby tytoniowe i produkty impulsowe oraz napoje alkoholowe. (PAP Biznes)

Tauron

PFR przystąpił do spółki NJGT, opłacił pierwszą transzę kapitału w wysokości 100 mln PLN
Polski Fundusz Rozwoju przystąpił do spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT), realizującej budowę bloku o
mocy 910 MW w Jaworznie. Spółka podała, że fundusz, będący stroną umowy inwestycyjnej, opłacił pierwszą
transzę kapitału w wysokości 100 mln PLN. W rezultacie tej transakcji Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych –
Kapitałowy FIZ Aktywów Niepublicznych stał się wspólnikiem spółki NJGT.
Umowa inwestycyjna w tej sprawie została zawarta 28 marca 2018 r. Na jej podstawie fundusze (najpierw
Fundusz Kapitałowy, a następnie Fundusz Dłużny) zainwestują w budowę bloku łącznie do 880 mln PLN, w
drodze obejmowania przez nie nowych udziałów w spółce celowej NJGT będącej obecnie jednoosobową spółką
Tauronu. Opłacanie kolejnych transz i ich wysokość jest uzależniona od ponoszenia wydatków NJGT. Udział
funduszy w kapitale zakładowym NJGT na dzień oddania bloku energetycznego do eksploatacji powinien
wynosić ok. 14%, a udział Tauronu co najmniej 50% + 1 udział. (PAP)

Sektor energetyczny

TGE złożyła do KNF wniosek o zezwolenie na prowadzenie zorganizowanej platformy obrotu
Towarowa Giełda Energii 20 grudnia złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na
prowadzenie zorganizowanej platformy obrotu (OTF). W trakcie procesu ubiegania się o licencję, nie ulegną
zmianie zasady obrotu na giełdzie.
Jak podano w komunikacie, uruchomienie platformy wynika z konieczności dostosowania funkcjonujących w
strukturze TGE rynków do wymogów Dyrektywy MiFID II, obejmującej całą Unię Europejską, która w Polsce
została zaimplementowana do polskiego prawa poprzez nowelizację Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi, która weszła w życie 21 kwietnia 2018 r. (PAP)

Awbud,
Abadon Real Estate

Abadon Real Estate i Petrofox wzywają do sprzedaży 34% akcji Awbudu
Abadon Real Estate i Petrofox wzywają do sprzedaży 2.802.602 akcji Awbudu, stanowiących 34% ogólnej
liczby akcji, po 1,08 PLN za sztukę. Zapisy na sprzedaż akcji mają być przyjmowane od 21 stycznia do 20
lutego 2019 roku włącznie. W dniu ogłoszenia wezwania Abadon Real Estate i Petrofox posiadają łącznie 66%
ogólnej liczby głosów w Awbudzie, co odpowiada 5.440.344 akcjom. Po przeprowadzeniu wezwania, wzywający
zamierzają osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów w spółce.
Wezwanie ogłaszane jest pod trzema warunkami. Jednym z nich jest zawarcie przez Murapol, Abadon Real
Estate oraz Awbud umowy organizacyjnej, dotyczącej ustanowienia współpracy strategicznej pomiędzy tymi
podmiotami i zasad jej integracji w ramach grupy Murapol. Umowa między podmiotami dotyczyć ma również
ustrukturyzowania sposobu zapewniania bieżącego wsparcia finansowego w zakresie wyłącznie niezbędnym
dla zachowania płynności Awbudu oraz opracowania planu restrukturyzacji aktualnego zadłużenia tej spółki
wobec Abadon Real Estate oraz Murapol skutkującego zmniejszeniem jego wysokości o co najmniej 50%
Abadon Real Estate zastrzegł sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu akcji, pomimo niespełnienia jednego
lub większej liczby warunków. (PAP)

CDRL

CDRL kupiło 90% udziałów w sieci sklepów dziecięcych na Białorusi
CDRL kupiło 90% udziałów spółki Handlowo – Przemysłowa Grupa West Ost Union, posiadającej na Białorusi
sklepy z artykułami dla dzieci. Pod koniec listopada spółka informowała, że uzgodniła warunki nabycia tych
udziałów za 6,4 mln USD.
Spółka podała, że przejęcie kontroli nad białoruską spółką nastąpi 1 stycznia 2019 r. CDRL informowało
wcześniej, że roczne przychody przejmowanej firmy wynoszą ponad 65 mln USD, a EBITDA ponad 2 mln USD.
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CDRL zamierza sfinansować transakcję ze środków własnych lub przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł
finansowania, w tym z emisji obligacji. (PAP)
Ciech

Ciech może zapłacić do 67,2 mln PLN zaległego podatku z odsetkami
Ciech może być zmuszony do zapłaty 67,2 mln PLN zaległego podatku za 2012 rok wraz z odsetkami w wyniku
kontroli przeprowadzonej przez Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie
Spółka oraz jej doradcy nie zgadzają się z takim podejściem, dlatego Ciech zamierza podjąć czynności
procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2012 roku. Decyzja nie jest ostateczna i nie
podlega wykonaniu.
Zarząd Ciechu analizuje otrzymaną decyzję pod kątem zasadności utworzenia rezerwy na podatek dochodowy i
odsetki. (PAP)

Dino Polska

Dino Polska złożyło wniosek do UOKiK; chce nabyć część przedsiębiorstwa Domex-Kuśnierek
Dino Polska chce nabyć zorganizowaną część przedsiębiorstwa Domex-Kuśnierek, która obejmuje trzynaście
średnio-powierzchniowych supermarketów - poinformował UOKiK.
Jak wynika z komunikatu, część przedsiębiorstwa Domex-Kuśnierek sp.j. z siedzibą w Rydzynie, która jest
przedmiotem koncentracji obejmuje trzynaście średnio-powierzchniowych supermarketów typy proximity,
które dotychczas funkcjonowały pod marką „Dino” i na standardach grupy „Dino”, na podstawie umowy
franszyzy zawartej ze spółką.
Na dzień 30 września 2018 roku sieć sklepów Grupy Dino tworzyło 895 sklepów. (PAP)

GetBack

Hoist złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia portfeli wierzytelności GetBacku
Kontrolowany przez Hoist Finance AB fundusz Hoist II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ złożył do
UOKiK wniosek o wyrażenie zgody na kupno portfeli wierzytelności od GetBack w restrukturyzacji oraz od
kilkunastu innych podmiotów.
Zarząd GetBacku zdecydował na początku listopada, że do końca roku wyłączność na prowadzenie negocjacji
uzyska Hoist. Szwedzka firma zadeklarowała, że za krajowe aktywa GetBack gotowa jest zapłacić ponad miliard
złotych. (PAP)

Krezus

GPW zawiesiła od 27 grudnia obrót akcjami Krezusa
Giełda Papierów Wartościowych w związku z żądaniem Komisji Nadzoru Finansowego od 27 grudnia zawiesiła
obrót akcjami Krezusa. W czwartek KNF skierował do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami Krezusa z
powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu z naruszeniem interesów inwestorów.
KNF wskazał, że pomimo zaleceń Krezus nie poinformował, w jakim zakresie i w jaki sposób prowadzona jest
obecnie działalność gospodarcza spółki i jakie są możliwości kontynuacji tej działalności.
Komisja podała także, że informacje przekazywane przez Krezusa nie są pełne i nie ukazują całego obrazu
sytuacji gospodarczej i finansowej spółki oraz jej płynności. (PAP)

Ropczyce

NWZ Ropczyc upoważniło zarząd do nabycia do 158,6 tys. akcji własnych w ramach wezwania
Akcjonariusze Zakładów Magnezytowych Ropczyce zdecydowali o upoważnieniu zarządu do nabycia
maksymalnie 158.556 akcji własnych w ramach wezwania, w celu ich umorzenia - wynika z uchwał podjętych
przez NWZ.
Łączna cena nabycia akcji własnych ma nie przekroczyć 5.073.792 PLN. Środki mają pochodzić z kapitału
zapasowego spółki.
Upoważnienie do nabycia akcji zostało udzielone do 31 marca 2019 roku. (PAP)

Trakcja

Trakcja sprzedała nieruchomość we Wrocławiu za 53 mln PLN
Trakcja sprzedała we Wrocławiu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności
budynków i urządzeń za 53 mln PLN brutto.
Kwota ta ma zostać uiszczona nie później niż do 29 września 2019 roku.
Łączna wartość ewidencyjna ww. nieruchomości w księgach rachunkowych spółki na dzień zawarcia umowy
sprzedaży wynosiła 2,8 mln PLN. Wpływ na wynik finansowy spółki związany z wyżej opisaną transakcją
zostanie ujęty w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki. (PAP)
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Zawieszenie obrotów

GPW zawiesza obrót akcjami 11 spółek do 29 marca 2019 r.
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił zawiesić obrót akcjami 11 spółek na rynku głównym do 29
marca - podała giełda w uchwałach.
Chodzi o spółki: Budopol-Wrocław, Calatrava Capital, Clean&Carbon Energy (od 2 stycznia 2019), Ideon (od 2
stycznia 2019), Indygotech Minerals, Lark.pl, ZBM Zremb-Chojnice (od 2 stycznia 2019), Wilbo, Regnon (od 2
stycznia 2019), Magna Polonia (od 2 stycznia 2019) i Ampli (od 2 stycznia 2019).
Z komunikatów giełdy wynika, że zawieszenie obrotu to efekt zakwalifikowania akcji spółek po raz kolejny na
listę alertów i brak podjęcia przez nie działań zmierzających do usunięcia przesłanek do takiej kwalifikacji w
przyszłości. (PAP)

Kalendarz:

28 grudnia

Spółka

Wydarzenie

Livechat

Ex-div
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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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