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Największe wzrosty
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Jeronimo Martins - Sprzedaż Biedronki wzrosła w '18 o 5,6% do 11,69 mld EUR - wstępne Netia
AmRest
wyniki
OMV
Krynicki Recykling - Krynicki Recykling przedłużył umowę z Ardagh Glass, szacunkowa Comarch
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Lentex - Lentex przewiduje w ‘19 wzrost przychodów, może zainwestować 25,5 mln PLN w
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nową linię produkcyjną
OncoArendi - - OncoArendi chce w lutym rozpocząć rekrutację do fazy 1b badania klinicznego
związku OATD-01
Qumak - Sąd postanowił zabezpieczyć majątek Qumaka i zawiesić postępowanie egzekucyjne
Sfinks - Sfinks ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 PLN

Nadchodzące wydarzenia:
PKP Cargo - NWZ (16 stycznia)
Orbis - Koniec zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Accor (95 PLN/akcję) (18 stycznia)
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Indeksy zagraniczne

LiveChat: prawdopodobny powrót wzrostów
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LiveChat silnie wczoraj zwyżkował po wykonaniu ruchu powrotnego do przełamanego,
górnego ograniczenia długoterminowego kanału spadkowego. Choć nie zdołał pokonać
ostatniego, lokalnego maksimum, to jednak wydaje się to prawdopodobne na najbliższych
sesjach. W takim przypadku, minimalny zasięg wzrostów należałoby szacować na 27,44 zł,
ale kurs mógłby sięgnąć 29,90 zł a nawet okolic 31,67 zł.

ropa Brent (USD/bbl)
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Najważniejsze informacje:
JSW

Związki JSW wnioskują m.in. o wyłączenie spółki spod nadzoru resortu energii
Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zwrócili się w poniedziałek do premiera m.in. o wyłączenie
spółki spod nadzoru Ministerstwa Energii oraz zmianę reprezentantów Skarbu Państwa w radzie nadzorczej
firmy. Związki chciałyby też spotkać się z szefem rządu.
Przyczyną decyzji związkowców jest ich zdaniem niesłuszne odwołanie wiceprezesa ds. strategii i rozwoju
Artura Dyczko oraz wiceprezesa ds. handlu Jolanty Gruszki.
Poniedziałkowy list związkowców do premiera skierowany został również do wiadomości prezesa PiS
Jarosława Kaczyńskiego. Ministerstwo Energii dotąd nie skomentowało wystąpienia związkowców. (PAP)

Lotos

Lotos buduje portfel wysokomarżowych projektów opartych o alternatywne paliwa
Prezes spółki poinformował, że grupa Lotos buduje portfel wysokomarżowych projektów innowacyjnych
opartych o komplementarne, alternatywne paliwa.
Prezes Lotosu podtrzymał, że w 2019 roku, po wielomiesięcznym opóźnieniu, będzie uruchomiona ostatnia z
trzech instalacji w ramach projektu EFRA. Dwie wcześniejsze zostały uruchomione w zeszłym roku. Lotos
szacuje, że pełne planowane efekty ekonomiczno-finansowe, wynikające z eksploatacji wszystkich instalacji
projektu EFRA będą widoczne w skonsolidowanych wynikach nie wcześniej niż w czwartym kwartale 2019
roku. (PAP)

PGNiG

Postępowanie ws. taryfy gazowej PGNiG trwa – prezes URE
Postępowanie w sprawie taryfy gazowej PGNiG trwa. W listopadzie 2018 roku PGNIG Obrót Detaliczny złożył
wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy gazowej dla gospodarstw domowych od stycznia 2019 roku. Ostatni raz
URE zatwierdził nową taryfę gazową PGNiG Obrót Detaliczny pod koniec lipca. Ceny gazu zostały wówczas
podwyższone o 5,9%, a rachunki wzrosły średnio o 3,6% PAP podało, że analitycy spodziewają się wzrostu
taryfy gazowej o 5%. (PAP)

Sektor energetyczny

Ustawa o cenach energii wymaga bardzo pilnej nowelizacji
URE podał, że w uzasadnieniach do przedstawionych taryf przedsiębiorstwa sieciowe prezentują stanowiska, w
świetle których celem ustawy miało być utrzymanie łącznych płatności dla odbiorców końcowych na poziomie
nie wyższym niż wynikający z taryf obowiązujących w połowie 2018 r. Jednakże - jak podał URE - w
konsekwencji dla odbiorców mogłoby to oznaczać wzrost stawek opłat przesyłowych lub dystrybucyjnych przy
jednoczesnym obniżeniu stawek opłaty przejściowej. W komunikacie wskazano, że w nowej ustawie zamrożone
zostały nie tylko ceny, ale i kompetencje regulatora.
URE poinformował też, że prezes URE podjął decyzję o zatwierdzaniu taryf przedsiębiorstw sieciowych w części,
w której wnioski tych podmiotów są zgodne z regulacjami ustawowymi, tj. tylko w zakresie stawek opłaty
przejściowej i stawki opłaty OZE.
Prezes URE ocenił, że przyjęta pod koniec ubiegłego roku ustawa, która ma na celu zamrożenie cen energii na
poziomie z ubiegłego roku, wprowadziła na rynku duże zamieszanie, dużą niepewność. W związku z tym apeluje
o jej nowelizację.
Wiceminister energii Tomasz Dąbrowski, odnosząc się do słów prezesa URE, poinformował, że za wcześnie
przesądzać, czy nowelizacja ustawy będzie potrzebna. (PAP)

Sektor energetyczny

Obroty energią elektryczną na TGE w '19 będą niższe niż w '18
Obroty energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii w 2019 roku będą niższe niż w rekordowym 2018
roku, ale wyższe niż dwa lata temu. Prezes TGE powiedział, że w 2018 wzrost obrotów energią elektryczną na
giełdzie był spowodowany zapowiedzią podniesienia obliga. W tym roku nie spodziewa się jednak dalszego ich
wzrostu, z racji na istnienie pewnego rodzaju wyłączeń spod tego obliga, np. transakcje wewnątrzgrupowe.
W połowie grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, dzięki której 100% energii elektrycznej będzie
sprzedawane przez giełdę. Ustawa, przyjęta przez Sejm 9 listopada zakłada m.in. podniesienie z 30% do 100%
obowiązku sprzedaży energii przez giełdę, a także uregulowanie sprzedaży rezerwowej prądu i gazu. W ocenie
resortu energii wprowadzenie 100-procentowego obliga giełdowego, czyli nakazanie wytwórcom sprzedaży
całości energii elektrycznej poprzez giełdę - ma służyć ograniczeniu ewentualnych wzrostów cen energii na
rynkach hurtowych, niewynikających z czynników fundamentalnych, wpływających na koszt jej wytworzenia
czy pozyskania z sąsiadujących systemów.
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Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2018 roku 226.052.09 MWh, co oznacza wzrost o
102,5% w stosunku do roku 2017. Był to zarazem najlepszy rezultat w historii notowań na TGE – zarówno
łącznie, jak i osobno dla rynków spot i terminowego. (PAP)
Sektor energetyczny

Branża ciepłownicza postuluje proklienckie zmiany regulacyjne
Prezes PGE Energia Ciepła Wojciech Dąbrowski poinformował, że branża ciepłownicza postuluje zmiany
regulacyjne, które przyczyniłyby się do rozwoju kogeneracji oraz do utrzymania i pozyskania nowych klientów.
Jak poinformował, do rozwoju kogeneracji i rynku ciepła przyczyniłyby się cztery rozwiązania: dedykowane
grupy taryfowe, ceny jednoczłonowe, premie i upusty. Branża ocenia, że takie rozwiązanie pozwoliłoby na
zrównanie szans i potencjału ekonomicznego do rozwoju sieci do poziomu, jakie mają przedsiębiorstwa
zintegrowane. (PAP)

Budimex

Zysk netto Budimeksu w IV kw. '18 wyniósł 75 mln PLN, spadek o 41% rdr
Spółka podała w komunikacie, że jej szacunkowy skonsolidowany zysk netto Budimeksu w czwartym kwartale
2018 roku wyniósł 75 mln PLN, czyli spadł o 41% rok do roku. Budimex podał, że wynik netto segmentu
budowlanego grupy za czwarty kwartał wyniósł 50 mln PLN, co oznacza spadek w stosunku do
porównywalnego okresu roku poprzedniego o 67 mln PLN (57%). (PAP)

CDRL

CDRL zwiększa udziały w spółce Sale Zabaw Fikołki do 40 proc.
CDRL objął udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Sale Zabaw Fikołki, w wyniku czego będzie
posiadał 40% jej udziałów. W związku z objęciem udziałów CDRL wniesie do spółki wkład pieniężny w kwocie 6
mln PLN.
Spółka Sale Zabaw Fikołki zajmuje się działalnością rozrywkową, której głównym przedmiotem jest
prowadzenie sal zabaw dla dzieci.
Celem inwestycji CDRL SA jest zwiększenie wielkości sprzedaży przez sklepy i corner-y zlokalizowane w spółce,
skierowanie oferty e-commerce emitenta do klientów spółki, możliwość tworzenia wspólnych ofert dla
klientów, a także wspólne negocjowanie powierzchni handlowych z wynajmującymi, a w efekcie zwiększenie
atrakcyjności lokalizacji.

CDRL

CDRL kupił większościowy pakiet w spółce Lemon Fashion
CDRL zawarł umowę nabycia większościowego pakietu udziałów w spółce Lemon Fashion. CDRL będzie
posiadał 68% udziału w głosach oraz w takim samym stopniu będzie uczestniczył w zyskach spółki.
Celem akwizycji jest poszerzenie oferty emitenta w segmencie odzież i obuwie oraz budowa komplementarnej
oferty na rynki wschodnie pod marką Lemon Explore, a poprzez markę Petit Bijou, także wzmocnienie segmentu
akcesoriów dziecięcych.
Spółka podała równieżż, że nabył pakiet 72% udziałów spółki będącej komplementariuszem Lemon Fashion.
Cena nabytego udziału w spółce komandytowej wyniosła 1,35 mln USD, a pakietu udziałów
komplementariusza - 3,6 tys. PLN.
Według wstępnych danych, Lemon Fashion uzyskała w 2018 roku wynik EBITDA na poziomie blisko 2,2 mln
PLN. (PAP)

Jeronimo Martins

Sprzedaż Biedronki wzrosła w '18 o 5,6% do 11,69 mld EUR - wstępne wyniki
Sprzedaż w sklepach Biedronki wzrosła w 2018 roku do 11,69 mld EUR, co oznacza wzrost r/r w EUR o 5,6%, a
w walucie lokalnej o 5,8%. Sprzedaż porównywalna LFL zwiększyła się o 2,7% - poinformował Jeronimo Martins
we wstępnych danych.
W samym IV kw. sprzedaż Biedronki wyniosła 3,06 mld EUR, co oznacza wzrost r/r w tej walucie o 2,9%, a w
walucie lokalnej o 4,6%. Wzrost sprzedaży porównywalnej LFL wyniósł w tym okresie 1,2%.
Grupa podała, że obowiązujące od marca ograniczenie handlu w niedziele miało szacunkowy wpływ na LFL na
poziomie ok. 1,3 pkt.
Jak podano, sprzedaż Biedronki stanowiła w 2018 roku 67,4% ogółu przychodów portugalskiej grupy, które
wyniosły w tym okresie 17,34 mld euro (wzrost r/r o 6,5%).
W 2018 roku Biedronka otworzyła 122 sklepy. Netto sieć Biedronki powiększyła się o 77 sklepów i liczyła na
koniec 2018 roku 2.900 placówek. Jak podano, grupa wciąż widzi interesujące możliwości otwierania sklepów
w okolicy.
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Sprzedaż w drogeriach Hebe wyniosła w 2018 roku 207 mln EUR, czyli wzrosła w tej walucie o 24,7%. W
samym IV kw. przychody Hebe wyniosły 64 mln EUR, co oznacza wzrost r/r o 25,5%.
Grupa otworzyła w minionym roku 51 nowych placówek Hebe. Na koniec roku sieć liczyła 230 placówek.
(PAP)
Krynicki Recykling

Krynicki Recykling przedłużył umowę z Ardagh Glass, szacunkowa wartość aneksu 19,1 mln PLN
Krynicki Recykling podpisał z Ardagh Glass aneks do umowy handlowej, na mocy którego wydłużył okres jej
obowiązywania do końca 2019 roku. Aneks obejmuje dostawy stłuczki, które będą realizowane w roku 2019, a
jego szacunkowa wartość wynosi 19,1 mln PLN netto. Jak podano, wartość aneksu będzie uzależniona od
faktycznie zrealizowanych dostaw. (PAP)

Lentex

Lentex przewiduje w ‘19 wzrost przychodów, może zainwestować 25,5 mln PLN w nową linię produkcyjną
Lentex przewiduje w 2019 roku nieduży wzrost przychodów m.in. dzięki pozyskaniu nowych klientów,
zwiększeniu sprzedaży u dotychczasowych oraz podniesieniu cen wybranych produktów.
Po trzech kwartałach 2018 roku przychody Lenteksu wzrosły do 377,2 mln PLN z 370,1 mln PLN rok wcześniej.
Spółka uzależnia przewidywany na ten rok poziom capeksu od decyzji o nowej inwestycji.
Spółka rozważa w tym roku realizację inwestycji na poziomie 25,5 mln PLN w linię do produkcji wykładziny
elastycznej z PVC, przy czym część środków chce pozyskać z dofinansowania. Szef relacji inwestorskich
poinformował, że spółka uzyskała pozytywną decyzję dotyczącą dofinansowania tego projektu, w maksymalnej
wysokości 10,7 mln PLN z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Pod koniec 2018 roku Lentex poinformował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. Spółka prowadzi
analizy różnych opcji strategicznych, w tym w szczególności konsolidację działalności w segmentach włóknin i
podłóg, czyli podstawowego biznesu grupy, a tym samym ograniczenie aktywności w pozostałych segmentach
operacyjnych. (PAP)

OncoArendi

OncoArendi chce w lutym rozpocząć rekrutację do fazy 1b badania klinicznego związku OATD-01
Grupa OncoArendi Therapeutics uzyskała od bawarskiej Komisji Etycznej zgodę na rozpoczęcie fazy 1b badania
klinicznego dla związku OATD-01. Spółka przewiduje, że proces rekrutacji ochotników rozpocznie się w lutym
2019 roku.
Faza 1b badania klinicznego dla związku OATD-01 - jak podano - polegać będzie na wielokrotnym podaniu
kandydata na lek zdrowym ochotnikom w celu oceny bezpieczeństwa i farmakokinetyki związku oraz określenia
zakresu akceptowalnych dawek, które będą mogły być używane w fazie II badań klinicznych.
Część kliniczna (faza 1a oraz 1b) rozwoju związku OATD-01 jest prowadzona w ramach projektu "Badania
przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii astmy i nieswoistych chorób zapalnych jelit"
współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Spółka uzyskała wcześniej zgodę na przeprowadzenie badania klinicznego od niemieckiego Państwowego
Instytutu ds. Leków i Wyrobów Medycznych. (PAP)

Qumak

Sąd postanowił zabezpieczyć majątek Qumaka i zawiesić postępowanie egzekucyjne
Sąd Rejonowy w Warszawie postanowił zabezpieczyć majątek Qumaka poprzez ustanowienie tymczasowego
nadzorcy sądowego, a także zawiesić - na czas trwania postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości
spółki - postępowanie egzekucyjne wszczęte m.in. z wniosku IBM Polska.
Jak podano, Sąd Upadłościowy oddalił pozostałe wnioski spółki o zabezpieczenie, m.in. o uchylenie
dotychczasowych zajęć rachunków bankowych.
Qumak podał na początku stycznia, że w wyniku egzekucji komorniczej zajęto jego aktywa. Jak wówczas
podano, egzekucja dotyczyła wierzytelności IBM Polska na kwotę 4,2 mln PLN z odsetkami ustawowymi i
opłatami egzekucyjnymi.
Qumak informował, że zajęte aktywa obejmują m.in. udziały w spółkach zależnych Qumak Professional
Services, Skylar oraz Star ITS. Dwie ostatnie firmy złożyły pod koniec listopada wnioski o ogłoszenie upadłości.
(PAP)

4

Document downloaded by SUPERMAKLER@PKOBP.PL

Dziennik
15 stycznia 2019 r.

Sfinks

Sfinks ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 PLN
W związku z niedojściem do skutku emisji akcji serii P - Sfinks planuje ponowną emisję tych akcji. Cena
emisyjna została ustalona na 1 PLN za akcję.
Termin rozpoczęcia zapisów na akcje wyznaczono na 22 stycznia, a termin zakończenia subskrypcji na 28
lutego 2019 roku. Zgodnie z decyzjami zarządu, umowy o objęciu akcji powinny zostać zawarte do 21 lutego, a
termin na dokonywanie opłat minie 28 lutego.
Rada nadzorcza spółki zgodziła się na wyłączenie prawa poboru.
Zgodnie z aneksem do umowy kredytowej z BOŚ Bankiem 8 października 2018 r. Sfinks zobowiązał się do
emisji co najmniej 5,5 mln PLN do końca 2018 r. wydłużając przed końcem roku termin subskrypcji akcji do 9
stycznia 2019 r.
Spółka informowała, że - w związku z brakiem wymaganej przez bank wartości emisji i zmianą terminu jej
realizacji - jest w bieżącym kontakcie z kredytodawcą.
Sylwester Cacek, główny akcjonariusz Sfinksa - jak wcześniej podawano - zgłosił gotowość do objęcia akcji w
ramach nowej emisji. Według oświadczenia akcjonariusza w przypadku złożenia zapisu przez innych
uprawnionych inwestorów jego oferta pozostanie na poziomie umożliwiającym zamknięcie subskrypcji na
poziomie minimum 5,5 mln PLN. (PAP)

Kalendarz:

16 stycznia
16 stycznia
18 stycznia

Spółka

Wydarzenie

Erbud
PKP Cargo
Orbis

NWZ
NWZ
Koniec zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Accor (95 PLN/akcję)
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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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