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Komentarz dnia:

Indeksy GPW

WIG otw.
Wczorajsza sesja po raz kolejny była pokazem siły krajowych spółek z sektora gier
WIG zam.
komputerowych. Indeks WIG Games wzrósł o 0,75% przy kosmetycznych zmianach głównych
indeksów. Prym wiódł CD Projekt po ogłoszeniu daty premiery Cyberpunk 2077, a jego kurs obrót (mln PLN)
ustanowił nowy historyczny rekord notowań. Z mniejszych spółek Bloober Team zyskał prawie WIG 20 otw.
WIG 20 zam.
29% po ogłoszeniu, że premiera gry Blair Witch nastąpi 30 sierpnia 2019. (DM PKO BP)
FW20 otw.
FW20 zam.
WIG30:
mWIG40 otw.
mWIG40 zam.

JSW - Nie ma żadnych działań związanych z pozyskiwaniem środków z JSW dla Skarbu
Państwa – ME; związkowcy strajkują pod siedzibą ME

Największe wzrosty

KGHM - KGHM w kwietniu zapłacił 151,192 mln PLN podatku od kopalin

CD Projekt
KAZ Minerals
Ciech
Lotos
KGHM

Kruk - Kruk kupił od GetBack portfel wierzytelności na rynku rumuńskim
Kruk - Kruk chce więcej inwestować w Polsce, spodziewa się wzrostu transakcji w II poł. ‘19
PKN Orlen - PKN Orlen wybuduje turbozespół TG1 w Elektrociepłowni Płock

Pozostałe informacje:

Największe spadki

Auto Partner - Auto Partner zadowolony z wyników sprzedażowych styczeń-maj; liczy na ich Alumetal
Pfleiderer Group
utrzymanie
LPP
Ten Square Games
Tauron

BIK - BIK chce wypłacić 2 PLN brutto dywidendy na akcję
Decora - Decora wypłaci 1 PLN dywidendy na akcję z zysku za '18
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GTC - W ramach subskrypcji prywatnej GTC akcjonariusze objęli 2.018.126 akcji serii N
Indykpol - Indykpol zaprasza do składania ofert sprzedaży 11,68% akcji własnych, po 60 Najwyższe obroty
PLN/szt.
Nornickel
CD Projekt
Korporacja KGL - Korporacja KGL wypłaci 0,14 PLN dywidendy na akcję
PKN Orlen
OMV
Mercator - Mercator zakłada, że realizacja celów z programu motywacyjnego może opóźnić się Erste Group

Maxcom - Maxcom wypłaci 2 PLN dywidendy na akcję z zysku za '18
o rok

Redan - Redan liczy na poprawę marż Top Secret w I poł. '20 dzięki zmianom w kolekcjach

Indeksy zagraniczne

TXM - Plan restrukturyzacji TXM zakłada m.in. zamknięcie ok. 80 sklepów w Polsce
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Elektrobudowa
- WZA
(13 czerwca)
Torpol
wybił się
wczoraj
górą ze średnioterminowej konsolidacji, powracając po krótkiej
przerwie- do
trendu
wzrostowego.
Minimalny zasięg ruchu należy szacować na 8,16 zł, ale
Do&Co
Raport
kwartalny
(14 czerwca)
kurs może sięgnąć 8,57 zł a nawet 9,27 zł.
Forte - WZA (14 czerwca)
Sanok - WZA (14 czerwca)
Livechat - Raport kwartalny (25 czerwca)
Stelmet - Raport kwartalny (28 czerwca)
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WIG30:
JSW

Nie ma żadnych działań związanych z pozyskiwaniem środków z JSW dla Skarbu Państwa – ME; związkowcy
strajkują pod siedzibą ME
Resort energii podał, że Minister Energii nie podejmował i nie podejmuje żadnych działań związanych z
pozyskiwaniem środków finansowych dla Skarbu Państwa z JSW.
Związkowcy z JSW rozpoczęli dzisiaj strajk pod siedzibą ministerstwa. Jak podali związkowcy jest to związane z
zaplanowanym na dzisiaj posiedzeniem rady nadzorczej JSW, gdzie jedynym punktem porządku obrad są
zmiany w składzie zarządu spółki.
Związkowcy z Solidarności JSW oceniają, że "szef resortu energii od dłuższego czasu podejmuje działania
zmierzające do przejęcia całkowitej kontroli nad funkcjonowaniem JSW". Jako przykład wskazują pismo ministra
do rady nadzorczej spółki z 4 czerwca, zgodnie z którym do momentu wyłonienia zarządu JSW na nową
kadencję (konkurs na nowy zarząd rada ogłosiła w końcu maja - PAP) w spółce mają nie zapadać żadne
istotne decyzje.
Związkowcy oceniają, że w praktyce oznacza to paraliż spółki na kilka miesięcy, co z pewnością wpłynie na jej
wyniki oraz wycenę akcji.
Strona społeczna w JSW wskazuje również, że w spółce "trwa proces wzmacniania pozycji powołanej przez
ministra Tchórzewskiego przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki prof. Haliny Buk, przy jednoczesnej
marginalizacji członków Rady Nadzorczej z wyboru załogi".
Wprowadzono nowy regulamin Rady Nadzorczej, który daje przewodniczącej pełnię władzy. Prof. Buk może np.
przerwać obrady Rady w dowolnym momencie bez podania przyczyny, czy jednoosobowo rozpatrywać
wnioski formalne i układać porządek obrad Rady. To są standardy zza wschodniej granicy. Przewodnicząca RN,
zamiast dbać o dobro spółki i jej pracowników, bezkrytycznie wykonuje polecenie ministra Tchórzewskiego,
dlatego domagamy się jej odwołania" – dodał Sławomir Kozłowski, szef "Solidarności" w jastrzębskiej spółce.
Poniedziałkowe wystąpienie związkowców i zapowiedź wtorkowej pikiety w Warszawie to kolejna odsłona
konfliktu, który ujawnił się w JSW w styczniu tego roku. Związki sprzeciwiały się wówczas spodziewanemu - jak
mówili ich przedstawiciele - odwołaniu prezesa spółki Daniela Ozona oraz planowanemu przekazaniu (czemu
stanowczo zaprzeczał resort energii) środków JSW na budowę bloku w Elektrowni Ostrołęka. Rada nadzorcza
JSW – przy sprzeciwie czterech jej członków z wyboru załogi – odwołała wówczas ze stanowisk wiceprezesów
Jolantę Gruszkę i Artura Dyczkę; posiedzenie rady zostało wtedy przerwane przez związkowców.
Podobnie jak w styczniu, związkowcy nie godzą się na zmiany w zarządzie spółki i na przekazywanie
wypracowanych przez nią środków na cele niezwiązane z działalnością grupy JSW. Informacje, że mogłoby to
mieć miejsce, znalazły się w poniedziałkowych związkowych komunikatach. (PAP)

KGHM

KGHM w kwietniu zapłacił 151,192 mln PLN podatku od kopalin
KGHM w kwietniu zapłacił 151,192 mln PLN podatku od wydobycia niektórych kopalin. Ministerstwo Finansów
podało w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa, że dochody z podatku od wydobycia
niektórych kopalin wyniosły na koniec kwietnia 529,443 mln PLN, co daje 37,8% planu.
W 2019 roku rząd zakładał wpływy na poziomie 1,4 mld PLN. Niedawno Sejm uchwalił ustawę zakładającą
obniżkę podatku o 15%. (PAP)

Kruk

Kruk kupił od GetBack portfel wierzytelności na rynku rumuńskim
InvestCapital, spółka zależna Kruka, zawarła z GetBack Recovery z grupy GetBack umowę kupna portfela
niezabezpieczonych wierzytelności na rynku rumuńskim za 41,2 mln RON, tj. 37,4 mln PLN.
Przeniesienie własności wierzytelności objętych umową nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny oraz pod
warunkiem wyrażenia zgody przez nadzorcę sądowego wyznaczonego w przyspieszonym postępowaniu
układowym spółki GetBack.
Jak podał GetBack, umowa nie obejmuje przeniesienia wszystkich portfeli wierzytelności należących do
rumuńskiej spółki zależnej GetBack Recovery. Kruk poinformował w komunikacie prasowym, że portfel stanowi
część wierzytelności nieregularnych, głównie konsumenckich. (PAP)

Kruk

Kruk chce więcej inwestować w Polsce, spodziewa się wzrostu transakcji w II poł. ‘19
Kruk chce więcej inwestować w Polsce i liczy, że zakupy portfeli będą realizowane przy wyższej rentowności niż
w poprzednich latach. Spółka spodziewa się, że druga połowa roku przyniesie więcej transakcji sprzedaży
wierzytelności.
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Prezes spółki Piotr Krupa poinformował, że spółce sprzyja otocznie prawne oraz słabość konkurentów z branży.
Kruk podał w poniedziałek, że jego spółka zależna zawarła z GetBack Recovery z grupy GetBack umowę kupna
portfela niezabezpieczonych wierzytelności na rynku rumuńskim za 41,2 mln RON, tj. 37,4 mln PLN. Portfel ten
stanowi część wierzytelności nieregularnych, głównie konsumenckich.
Krupa poinformował, że do akwizycji tego portfela spółka podeszła oportunistycznie, pod względem liczby
wierzytelności to największy portfel, jaki Kruk kupił do tej porty na tamtym rynku.
Członek zarządu spółki Urszula Okarma poinformowała, że Kruk pracuje obecnie nad innymi transakcjami
dotyczącymi zakupu kilku portfeli na rynku wtórnym, ale nie byłyby to duże transakcje.
W I kwartale 2019 roku nakłady na portfele Kruka wyniosły 179,5 mln PLN.
Przedstawiciele spółki poinformowali, że Kruk jest nadal ostrożny, jeśli chodzi o zakup nowych portfeli we
Włoszech, obserwuje jakość portfeli kupionych tam wcześniej.
Przedstawiciele Kruka podali, że na rynku włoskim pozyskiwanie tytułów wykonawczych w procesach
sądowych jest obecnie realizowane powyżej biznes planu spółki, a kwiecień i maj "potwierdzają dobry trend".
(PAP)
PKN Orlen

PKN Orlen wybuduje turbozespół TG1 w Elektrociepłowni Płock
PKN Orlen zamierza wybudować w Elektrociepłowni Płock turbozespół TG1. Dostawcą technologii i
wykonawcą w trybie pod klucz będzie GE Power.
Realizacja inwestycji dotyczącej modernizacji turbozespołu TG1 w zakładowej elektrociepłowni umożliwi 10%
wzrost jej sprawności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem. Przyczyni się ona
także do optymalizacji kosztów dzięki wydłużeniu cykli pracy pomiędzy remontami. Podwyższy to również
ciągłość i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i cieplnej dla Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz
działających na jego terenie firm. Odbiorcą wytwarzanego ciepła będzie również miasto.
Projekt modernizacji turbozespołu nr 1 obejmuje demontaż istniejącej maszyny i budowę w jej miejsce w
formule „pod klucz” nowej o zwiększonej mocy z obecnych 55 do 65 MWe, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Przewidziane jest także zawarcie wieloletniej umowy serwisowej. Demontaż rozpoczęła już płocka firma CKTiS,
natomiast za budowę i serwis odpowiedzialna będzie spółka GE Power.
Pierwszy etap programu, dotyczący wymiany turbozespołu nr 1, zakończy się we wrześniu 2021 roku. (PAP)
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Pozostałe informacje:
Auto Partner

Auto Partner zadowolony z wyników sprzedażowych styczeń-maj; liczy na ich utrzymanie
Auto Partner optymistycznie ocenia wyniki sprzedażowe w okresie styczeń-maj i liczy na utrzymanie
pozytywnych tendencji do końca 2019 roku.
Od stycznia do maja 2019 roku sprzedaż grupy wzrosła o 29,63% do 591,2 mln PLN. Na początku kwietnia
prezes Auto Partner, Aleksander Górecki zapowiedział, że grupa chce w 2019 roku utrzymać dynamikę
poprawy wyników finansowych. Prezes stwierdził, że przy założeniu dotychczasowego tempa rozwoju grupy
przychody w 2019 roku mogłyby sięgnąć ok. 1,5 mld PLN.
Korzystny wpływ na rynek powinno mieć rozszerzenie rządowego programu wsparcia rodzin 500+ na pierwsze
dziecko.
Członek zarządu Piotr Janta przypomniał, że jedną z przyczyn, dla których spółka zadebiutowała na GPW w
2016 roku było wprowadzenie 500+, które miało wpłynąć na większą sprzedaż samochodów, co zresztą się
stało.
Janta powiedział, że wśród czynników, z którymi ma się mierzyć grupa w 2019 roku będzie kilkuprocentowy
wzrost kosztów wynagrodzeń. Poinformował on również, że Auto Partner nie planuje w tym roku rozpoczęcia
sprzedaży opon. (PAP)

BIK

BIK chce wypłacić 2 PLN brutto dywidendy na akcję
Biuro Inwestycji Kapitałowych chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy 8,3 mln PLN, co daje 2 PLN brutto na
akcję. Wypłata dywidendy ma nastąpić z zysku za 2018 rok w wysokości 610 tys. PLN, jak również z części
środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki utworzonych z zysku z lat 2014, 2015, 2016 oraz 2017.
Dzień dywidendy został zaproponowany na 24 lipca, a dzień jej wypłaty na 7 sierpnia 2019 roku. (PAP)

Decora

Decora wypłaci 1 PLN dywidendy na akcję z zysku za '18
Decora wypłaci 1 PLN dywidendy na akcję z zysku wypracowanego w 2018 roku - podała spółka w uchwałach
po WZ akcjonariuszy.
Łącznie na dywidendę trafi 10,5 mln PLN z 17,7 mln PLN zysku.
Dniem dywidendy będzie 17 czerwca, jej wypłata ma nastąpić 28 czerwca. (PAP)

GTC

W ramach subskrypcji prywatnej GTC akcjonariusze objęli 2.018.126 akcji serii N
W ramach subskrypcji prywatnej Globe Trade Centre akcjonariusze objęli 2.018.126 akcji serii N. Maksymalna
liczba akcji serii N, które mogły zostać wyemitowane na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału wynosiła
21.607.000.
PKO Bankowy OFE objął 405.687 akcji, a AVIVA OFE Aviva Santander 1.612.439 akcji. Wartość objętych akcji
to 16,73 mln PLN.
Walne zgromadzenie GTC w połowie maja podjęło uchwałę dotyczącą emisji do 21,6 mln akcji, które będą
mogły zostać zaoferowane akcjonariuszom spółki, jako substytut gotówkowej dywidendy. Cena emisyjna akcji
serii N Globe Trade Centre została ustalona na 8,29 PLN.
Akcjonariusze GTC zgodzili się w maju również na wypłatę w formie dywidendy 178,9 mln PLN, czyli 0,37 PLN
na akcję.
Akcjonariusze otrzymali wybór czy chcą dywidendę w gotówce, czy w akcjach spółki. (PAP)

Indykpol

Indykpol zaprasza do składania ofert sprzedaży 11,68% akcji własnych, po 60 PLN/szt.
Indykpol ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 365.000 akcji własnych, stanowiących
11,68% kapitału, po 60 PLN za jedną akcję.
Zapisy zainteresowanych sprzedażą akcji przyjmowane będą od 17 czerwca do 1 lipca. Przewidywanym dniem
zawarcia transakcji zakupu jest 4 lipca.
Podmiotem pośredniczącym w zaproszeniu jest Pekao IB.
Akcje nabywane są w celu umorzenia. (PAP)
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Korporacja KGL

Korporacja KGL wypłaci 0,14 PLN dywidendy na akcję
Akcjonariusze Korporacji KGL zdecydowali o przeznaczeniu 1 mln PLN na wypłatę dywidendy, co daje 0,14 PLN
na akcję. Kwota 2,3 mln PLN ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy.
Dzień dywidendy ustalono na 23 lipca, a jej wypłaty na 6 sierpnia 2019 roku.
W 2018 roku spółka wypłaciła 0,21 PLN dywidendy na akcję. (PAP)

Maxcom

Maxcom wypłaci 2 PLN dywidendy na akcję z zysku za '18
Maxcom postanowił przeznaczyć na wypłatę dywidendy 5,4 mln PLN z zysku za 2018 rok, co daje 2 PLN
dywidendy na akcję. Pozostała kwota z zysku netto w wysokości 5,989 mln PLN zostanie przeznaczona na
kapitał zapasowy spółki. (PAP)

Mercator

Mercator zakłada, że realizacja celów z programu motywacyjnego może opóźnić się o rok
Mercator Medical zakłada, że z powodu pogorszenia rentowności w I kwartale 2019 r. realizacja celów
finansowych przyjętych w programie motywacyjnym może opóźnić się o rok. Członek zarządu spółki ds.
finansowych Witold Kruszewski podtrzymuje, że od drugiego kwartału rentowność zacznie się wyraźnie
poprawiać.
Program motywacyjny dla kluczowych menedżerów Mercatora zakłada, że przychody spółki w 2019 roku
wyniosą 511 mln PLN, a w przyszłym wzrosną do 567,5 mln PLN. Witold Kruszewski ocenia, że z realizacją tego
celu nie powinno być problemów.
Trudniej wygląda sytuacja na poziomie rentowności. Celem programu jest osiągnięcie 56 mln PLN EBITDA w
2019 roku i 67 mln PLN EBITDA w 2020 roku. Zysk netto w tym roku miałby wynieść 30,5 mln PLN, a w 2020
roku wzrosnąć do 39 mln PLN.
Kruszewski ocenia, że realizacja planów dotyczących wyniku EBITDA i netto może przesunąć się o rok.
Mercator Medical odnotował w pierwszym kwartale 2019 roku stratę netto na poziomie 3 mln PLN. Przed
rokiem wynik netto spółki był dodatni i wyniósł 5 mln PLN. EBITDA w tym okresie spadła do 1,8 mln PLN z 7,6
mln PLN rok wcześniej. Spółka widzi jednak wyraźną poprawę sytuacji w drugim kwartale.
Rentowność EBITDA segmentu produkcyjnego Mercator Medical obniżyła się w pierwszym kwartale o 5,9
pkt.% do 2,5% m.in. ze względu na zwiększoną podaż rękawic nitrylowych z Chin. Marża EBITDA w segmencie
dystrybucyjnym obniżyła się w tym czasie o 7,1 pkt.% do 0,6%. Jako powód spółka podała kurs PLN/USD i
wyprzedaż towarów zmagazynowanych na koniec 2018 roku.
W segmencie dystrybucji zasadnicza część wyprzedaży zapasów z 2018 roku została już wykonana w
pierwszym kwartale.
Przychody grupy Mercator Medical wyniosły w pierwszym kwartale tego roku 121,6 mln PLN wobec 89,3 mln
PLN przed rokiem, co oznacza wzrost o 36%. Spółka podała, że wzrost ten wynika przede wszystkim ze wzrostu
sprzedaży produktów z własnej fabryki w Tajlandii, która od czwartego kwartału 2018 roku wykorzystuje pełne
moce produkcyjne w nowo oddanym zakładzie wytwarzającym rękawice z lateksu syntetycznego.
Mercator Medical to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych i gospodarczych,
opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny. Spółka sprzedaje swoje produkty w blisko
70 krajach. Mercator produkuje miesięcznie 250 mln par rękawic, w tym 100 mln par rękawic naturalnych i
150 mln par syntetycznych. Spółka nie przewiduje obecnie zwiększania mocy produkcyjnych, chociaż jej
fabryka w Tajlandii pracuje na 100%. (PAP)

Redan

Redan liczy na poprawę marż Top Secret w I poł. '20 dzięki zmianom w kolekcjach
Grupa Redan wprowadziła zmiany w kolekcji i zamówieniach Top Secret na sezon jesień-zima 2019 rok, co
powinno skutkować mniejszym zapasem posezonowym, a w rezultacie wyższą marżą w pierwszej połowie 2020
roku.
W pierwszym kwartale segment modowy osiągnął 54,3 mln PLN przychodów, czyli o 9,1% więcej rdr. Marża
handlowa spadła jednak o 26,5% do 16,2 mln PLN. Marża procentowa spadła do 29,9% z 44,4%. Strata na
działalności operacyjnej wyniosła 10,5 mln PLN wobec 2,7 mln PLN straty rok wcześniej.
Spółka tłumaczy, że na wyniki wpływ miała sytuacja w drugiej połowie 2018 roku, gdyż kolekcja jesień-zima
2018 została zaplanowana jako większa i "bardziej zimowa". Tymczasem temperatury były wyższe niż
zakładano i na koniec grudnia zapas kolekcji wzrósł rdr o 56%. Spółka musi więc od początku tego roku
intensywnie wyprzedawać zapasy. (PAP)
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TXM

Plan restrukturyzacji TXM zakłada m.in. zamknięcie ok. 80 sklepów w Polsce
TXM chce w tym roku przeprowadzić głęboką restrukturyzację, by w 2020 r. osiągnąć rentowność EBITDA.
Program restrukturyzacji zakłada zamknięcie ok. 80 nierentownych sklepów w Polsce, zakończenie działalności
na rynkach zagranicznych, czyli w Rumunii i na Słowacji oraz dalszą optymalizację kosztów działalności.
Plan przewiduje też m.in. dostosowanie oferty sprzedawanych produktów i optymalizację zarządzania zapasami
pomiędzy placówkami. Z prezentacji wynika, że celem na 2020 rok jest rentowność na poziomie EBITDA.
Wiceprezes Marcin Łużniak poinformował, że w planach na ten rok jest m.in. zamknięcie ok. 80 nierentownych
lokalizacji w Polsce. Zaznaczył przy tym, że ok 60 umów jest łatwo wypowiadalne, ponieważ mają miesięczny
lub trzymiesięczny okres wypowiedzenia.
15 maja sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne dla TXM w formie przyspieszonego postępowania
układowego.
TXM chce, aby propozycje układowe zagwarantowały pełne zaspokojenie wierzycieli w zakresie kwot
głównych, częściowo w formie konwersji wierzytelności na akcje nowej emisji, a częściowo w postaci spłat.
Pod koniec maja spółka poinformowała o zawarciu aneksu do umowy z bankami finansującymi (PKO BP oraz
ING) o utrzymaniu status quo spłaty zadłużenia. Aneks zagwarantował spółce wydłużenie obowiązującej
umowy oraz okresów kredytowania. Kruszyński liczy, że do porozumienia z bankami dojdzie w ciągu miesiąca.
Ocenił, że proces głosowania nad układem może potrwać ok. 2 miesięcy. Poinformował, że Redan, główny
akcjonariusz spółki, nie ma możliwości dokapitalizowania TXM, takich planów nie ma też Concordia. (PAP)

Ursus

Konsorcjum Ursus Bus wykluczone z projektu NCBiR dotyczącego bezemisyjnego transportu publicznego
Konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzi Ursus, otrzymało od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
(NCBiR) pismo o wykluczeniu konsorcjum z projektu dotyczącego opracowania i dostawy typoszeregu
innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego.
Powodem decyzji NCBiR było "niedostarczenie przez konsorcjum Ursus Bus wszystkich wymaganych
oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia". NCBiR podjął decyzję o
unieważnieniu całego postępowania. Ursus poinformował, że rozważy podjęcie działań odwoławczych. (PAP)

Wielton

Wielton wypłaci 0,33 PLN dywidendy na akcję; więcej niż proponował zarząd
Akcjonariusze Wieltonu zdecydowali, by z zysku osiągniętego w 2018 roku na dywidendę trafiło 19,9 mln PLN,
co da 0,33 PLN dywidendy na akcję. Wcześniej zarząd proponował wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 PLN
na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 18 czerwca, a jej wypłaty na 27 czerwca 2019 r.
Pozostała część zysku, w wysokości 59,7 mln PLN trafić ma kapitał zapasowy spółki. (PAP)

ZM Henryk Kania

ZM Henryk Kania odwołały zgromadzenie obligatariuszy zwołane na 12 VI
Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania z powodu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego
odwołał zgromadzenie obligatariuszy zwołane na 12 czerwca.
Propozycje układowe przedstawione we wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego
przewidują podział wierzycieli na grupy. Jedna z grup obejmuje posiadaczy obligacji serii F, którzy mają zostać
zaspokojeni w drodze emisji serii nowych obligacji, których wartość nominalna ma być równa 100% łącznej
kwoty wierzytelności głównej oraz kwoty odsetek z obligacji na dzień poprzedzający dzień otwarcia
przyspieszonego postępowania układowego.
Kupon odsetkowy ma wynieść 3,5% w stosunku rocznym, a odsetki mają być naliczane i płatne w okresach
półrocznych. Pierwszy okres odsetkowy ma rozpocząć się po upływie 48 miesięcy od daty początkowej, a data
wykupu obligacji przypadać będzie na koniec 84 miesiąca od daty początkowej.
Obligacje restrukturyzacyjne nie będą amortyzowane, a posiadacze obligacji, którzy nie obejmą tych
restrukturyzacyjnych zostaną spłaceni w terminach i kwotach, jak pozostali wierzyciele.
W piątek ZM Henryk Kania podały, że sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe spółki.
We wtorek, spółka informowała o Złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, co
miało być spowodowane koniecznością podjęcia działań restrukturyzacyjnych w celu poprawy sytuacji
finansowej. Wraz z wnioskiem spółka złożyła także propozycje układowe oraz wstępny plan restrukturyzacyjny.
(PAP)
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Kalendarz:

11 czerwca
11 czerwca
12 czerwca
12 czerwca
12 czerwca
13 czerwca
13 czerwca
14 czerwca
14 czerwca
14 czerwca
25 czerwca
28 czerwca

Spółka

Wydarzenie

Pfleiderer
Handlowy
MHP
Handlowy
Agora
Dino Polska
Elektrobudowa
Do&Co
Forte
Sanok
Livechat
Stelmet

WZA
Ostatni dzień z prawem do dywidendy
Raport kwartalny
Ex-div (pierwszy dzień bez prawa do dywidendy)
WZA
WZA
WZA
Raport kwartalny
WZA
WZA
Raport kwartalny
Raport 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

(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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