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Najważniejsze informacje:

Indeksy GPW

JSW - Produkcja węgla JSW w IV kw. wzrosła do 3,74 mln ton, sprzedaż wzrosła do 3,68 mln t.
JSW - Sytuację JSW omówi górniczy zespół trójstronny
JSW - W poniedziałek spotkanie szefów Ministerstwa Energii ze związkowcami ws. JSW
mBank - KNF wyznaczyła bufor stress testowy mBanku na 2,55 p.p.
Orange Polska - Orange Polska sprzedał spółkę zależną zajmującą się zarządzaniem
nieruchomościami
PGNiG - PGNiG ma trzy nowe koncesje w Norwegii
PKO BP - KNF wyznaczyła bufor stress testowy PKO BP na poziomie 0,66 p.p.
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Największe wzrosty

Santander BP - KNF wyznaczyła bufor stress testowy Santander BP na poziomie 0,92 p.p.

ATAL

Sektor gamingowy - MF ma wątpliwości wobec ulgi na gry kulturowe, ale chce pracować dalej JSW
nad projektem
OMV
KAZ Minerals
Erste Group

Apator - Apator ma umowy na dostawę liczników za max. 39,5 mln PLN netto
Bank Handlowy - KNF wyznaczyła bufor stress testowy B. Handlowego na poziomie 4,44 p.p.
Biomed-Lublin - Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10 spółki dostępna najwcześniej w kwietniu

Największe spadki

Bogdanka - Bogdanka szacuje zysk netto grupy w '18 na 50,8 mln PLN, a EBITDA na 465,3 mln BGŻ BNP Paribas
PLN
Energa
Grupa Azoty, Police - Morski Port Police z Grupy Azoty ma porozumienie z PKP PLK ws. Alumetal
Grupa Azoty
budowy połączenia kolejowego
Kruk

Kernel - Kernel zwiększył w II kw. 2018/19 sprzedaż zboża o 141,9% rdr
Mennica - Wyniki finansowe Mennicy w 2019 roku bez pozytywnego wpływu deweloperki

Najwyższe obroty

Orbis - W wezwaniu Accor na Orbis złożono zapisy na sprzedaż ok. 15,3 mln akcji

Pekao
PBKM - PBKM przechowywał w segmencie B2C na koniec IV kw. 231.968 próbek, więcej rdr o OTP Bank
57,8%
PZU
Qumak - MPL Balice odstąpił od umów zawartych z Qumakiem i nałożył na spółkę 14,8 mln Erste Group
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Sygnity - Spółka zależna Sygnity zdecydowała o złożeniu wniosku o upadłość
Indeksy zagraniczne

Ultimate Games - Spółka szacuje zysk netto w '18 na 2 mln PLN; liczy na wyższe wyniki w '19

Elemental: test oporu

3.1
3.0

Wydarzenia dnia:

2.9
2.8
2.7
2.6
2.5

Polnord - NWZ

2.4
2.3
2.2
2.1
2.0
1.9

Nadchodzące wydarzenia:

1.8
1.7
1.6

PGNiG - NWZ (23 stycznia)

1.5

1.4

PKN Orlen - Raport kwartalny (24 stycznia)

1.3

1.2

Stelmet - Raport kwartalny (25 stycznia)

BUX
RTS
PX50
DJIA
NASDAQ
S&P 500
DAX XETRA
FTSE
CAC 40
NIKKEI
HANG SENG

zmiana
41,503.9
1,176.4
1,020.4
24,706.4
7,157.2
2,670.7
11,205.5
6,968.3
4,875.9
20,666.1
27,090.8

0.8%
1.7%
0.5%
1.4%
1.0%
1.3%
2.6%
2.0%
1.7%
1.3%
1.3%

1.1

1.0

0.9

0.8

70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
Septem ber

October

Novem ber

Decem ber

2018

February

March

April

May

June

July

Augus t

Septem ber

October

Novem ber

Decem ber

2019

February

Elemental po wykonaniu ruchu powrotnego do przełamanej, średnioterminowej linii trendu
spadkowego, od kilku sesji ponownie zwyżkuje. W piątek kurs dotarł do długoterminowej
linii trendu spadkowego, której pokonanie potwierdziłoby trwałą zmianę tendencji na
wzrostową. W takim przypadku, minimalny zasięg ruchu należałoby szacować na 1,54 zł, ale
prawdopodobnie kurs sięgnąłby okolic 1,70 zł a nawet 1,83 zł.
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Najważniejsze informacje:
JSW

Produkcja węgla JSW w IV kw. wzrosła do 3,74 mln ton, sprzedaż wzrosła do 3,68 mln ton
Produkcja węgla w JSW w IV kw. 2018 roku wyniosła łącznie 3,74 mln ton wobec 3,47 mln ton rok wcześniej
(wzrost o 7,7%). W porównaniu do III kw. 2018 produkcja węgla ogółem w JSW była wyższa o około 10,9%.
Produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,31 mln ton i była wyższa w porównaniu do III kw. 2018 r. o ok. 2%.,
a w stosunku do IV kw. 2017 r. niższa o ok. 10,2%. Produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła ok.
1,43 mln ton i była wyższa kw/kw o ok. 28,9%., a r/r wyższa o ok. 58,6%.
Produkcja koksu ogółem w IV kw. 2018 r. wyniosła 0,87 mln ton i była wyższa kw/kw o ok. 4,5%., a w
stosunku r/r wyższa o ok. 1,5% Sprzedaż koksu ogółem wyniosła 0,98 mln ton i była wyższa kw/kw o ok. 16%.,
a r/r o ok. 10,4%.
Sprzedaż węgla ogółem wyniosła w JSW ok. 3,68 mln ton i była wyższa w porównaniu do III kwartału 2018 r. o
ok. 3,4%., a w porównaniu do IV kw. 2017 r. wyższa o ok. 3,3%.
Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych stanowiła w IV kw. 2018 r. ok. 70% wolumenu ogółem.
JSW podała, że średnia cena węgla energetycznego sprzedanego przez JSW w IV kwartale 2018 r. w stosunku
do kwartału poprzedniego wzrosła o ok. 2%.
Podano, że cena węgla hard na IV kwartał 2018 r. wyznaczona metodą Nippon Steel w oparciu o średnią
koszyka indeksów z okresu wrzesień–listopad, w stosunku do uzgodnionej na poprzedni okres wzrosła o ok.
13%.
Dla transakcji prowadzonych w oparciu o bieżące notowania spotowe najczęstszym wyznacznikiem jest The
Steel Index (TSI) obejmujący koszyk węgli hard. Średnia dziennych notowań dla tego indeksu za IV kw. 2018 r.
w stosunku do średniej III kw. wzrosła o ok. 18%.
Średnia dziennych notowań dla indeksu węgli semi-soft za czwarty kwartał w stosunku do średniej III kw.
spadła o ok. 3%.
Szacowana średnia cena (wyrażona w PLN) węgli koksowych sprzedanych przez JSW odbiorcom zewnętrznym
w IV kw. 2018 r. w stosunku do ubiegłego kwartału wzrosła o ok. 5% Po przeliczeniu na USD wg średniego
kursu NBP z danego kwartału wzrost wyniósł ok. 3%.
Szacowana relacja cen węgla koksowego sprzedanego przez JSW w IV kw. 2018 r. (przeliczonych na USD) do
indeksu Nippon Steel wyniosła 82%., a do TSI 79%.
Notowania Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego w sprzedaży do energetyki zawodowej i
przemysłowej (PSCMI1) w IV kw. 2018 r. (dane za październik-listopad 2018 r.) wzrosły w stosunku do
kwartału poprzedniego o ok. 1%.
Notowania koksu wielkopiecowego na rynku europejskim w IV kw. wzrosły kw/kw o 3% Średnia cena koksu
ogółem (wyrażona w PLN) na bazie FCA sprzedanego przez grupę JSW wzrosła o ok. 2% kw/kw. (PAP)

JSW

Sytuację JSW omówi górniczy zespół trójstronny
Za tydzień zespół trójstronny ds. bezpieczeństwa socjalnego górników ma omówić sytuację Jastrzębskiej Spółki
Węglowej (JSW), gdzie związki protestują przeciwko zmianom w zarządzie. Związkowcy odwołali zapowiedzianą
na najbliższy poniedziałek pikietę Ministerstwa Energii.
Zespół trójstronny ds. bezpieczeństwa specjalnego górników, który w piątek 25 stycznia ma omówić sytuację
JSW, skupia przedstawicieli rządu, pracodawców oraz związkowców. Jak poinformował w piątek PAP
wiceprzewodniczący zespołu ze strony społecznej Wacław Czerkawski, posiedzenie zespołu zostało zwołane w
trybie pilnym - ustalono, że odbędzie się ono za tydzień, w piątek 25 stycznia o godz. 10, w siedzibie Głównego
Instytutu Górnictwa w Katowicach.
Czerkawski poinformował, że oprócz omówienia sytuacji w JSW, zespół ma m.in. zająć się projektem polityki
energetycznej Polski do 2040 r. oraz realizacją programu dla górnictwa węgla kamiennego. W ocenie
związkowca, zespół trójstronny może być dobrym forum do rozładowania narastającego wokół JSW konfliktu.
Jeżeli nie uda się dojść do porozumienia podczas posiedzenia zespołu, wówczas rozmowy mogą przenieść się
na forum Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. (PAP)

JSW

W poniedziałek spotkanie szefów Ministerstwa Energii ze związkowcami ws. JSW
W poniedziałek minister energii Krzysztof Tchórzewski i wiceminister Grzegorz Tobiszowski spotkają się z
przedstawicielami śląskich związków zawodowych. Tematem będzie sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.
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ME podało, że spotkanie odbędzie się w Katowicach, a tematami rozmów dotyczących JSW będą m.in.
gwarancje nienaruszalności Funduszu Stabilizacyjnego JSW oraz nowe inwestycje związane z nowym rejonem
wydobywczym BZIE Dębina, a także możliwości zakupu Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA.
Spotkanie odbędzie się w związku z sprzeciwem związków zawodowych co do zmian w zarządzie podjętych
przez radę nadzorczą 10 stycznia bieżącego roku. Na poniedziałek związkowcy planowali pikietę, jednak strona
związkowa poinformowała, że pikieta została odwołana, ponieważ zapadła decyzja zwołania w przyszły piątek
trójstronnego zespołu ds. bezpieczeństwa socjalnego górników, który ma omówić sytuację JSW. (PAP)
mBank

KNF wyznaczyła bufor stress testowy mBanku na 2,55 p.p.
KNF wyznaczyła indywidualny narzut (ST) mierzący wrażliwość mBanku na niekorzystny scenariusz
makroekonomiczny na 5,05 p.p. Po pomniejszeniu o wskaźnik bufora zabezpieczającego, parametr ST dla banku
wynosi 2,55 p.p.
Wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny została określona jako różnica pomiędzy
łącznym współczynnikiem kapitałowym (TCR) w scenariuszach referencyjnym i szokowym na koniec okresu
prognozy (2020 r.). Do wyznaczenia wskaźnika wzięto pod uwagę wyniki testów warunków skrajnych po
uwzględnieniu korekt nadzorczych. Ze względu na obowiązujące w tym roku założenie stałości bilansu, czyli
brak możliwości reakcji banków na negatywnie zmieniające się otoczenie zewnętrzne, wskaźnik ST został
pomniejszony o obowiązujący od stycznia br. wskaźnik bufora zabezpieczającego w wysokości 2,5 p.p..
W 2019 roku w wymogach dywidendowych banków bufor zabezpieczający wzrósł z poziomu 1,875% do 2,5%.
(PAP)

Orange Polska

Orange Polska sprzedał spółkę zależną zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami
Orange Polska sprzedał Orange Real Estate, firmę zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami, spółce
General Property. Nie podano wartości transakcji.
Jak poinformowano, sprzedaż wynika ze strategii Orange Polska zakładającej koncentrację na głównej
działalności firmy. (PAP)

PGNiG

PGNiG ma trzy nowe koncesje w Norwegii
PGNiG Upstream Norway, norweska spółka z grupy kapitałowej PGNiG, otrzymała w ramach corocznej rundy
licencyjnej APA 2018 trzy nowe koncesje na norweskim szelfie kontynentalnym od Ministerstwa Ropy
Naftowej i Energii. PGNiG Upstream Norway będzie pełnić rolę operatora na koncesji PL838B z 40% udziałów
(pozostali udziałowcy to: Aker BP 30% i DEA 30%) oraz na koncesji PL1017 z 50% udziałów (pozostałe udziały
objął Equinor 50%).
Trzecia otrzymana koncesja to PL1009 z 35% udziałów, na której rolę operatora pełni ConocoPhillips. W
ramach tej koncesji partnerzy są zobowiązani do wykonania odwiertu poszukiwawczego w terminie dwóch lat.
Koncesje zlokalizowane są w rejonie Morza Norweskiego, a na dwóch z nich zidentyfikowane zostały prospekty
poszukiwawcze o potencjale gazowym. (PAP)

PKO BP

KNF wyznaczyła bufor stress testowy PKO BP na poziomie 0,66 p.p.
KNF wyznaczyła dodatkowy narzut z tytułu wrażliwości PKO
makroekonomiczny w wysokości 0,66 p.p.

BP

na

niekorzystny

scenariusz

Wysokość narzutu, określona przez KNF w grudniu 2017 r., wynosiła 2,86 p.p. (PAP)
Santander BP

KNF wyznaczyła bufor stress testowy Santander BP na poziomie 0,92 p.p.
KNF wyznaczyła bufor stress testowy Santander Banku Polska który, po pomniejszeniu o obowiązujący od
stycznia bufor zabezpieczający, wynosi 0,92 p.p.
KNF poinformowała Bank, że w wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych,
indywidualny narzut (ST) wykorzystywany w polityce dywidendowej banków komercyjnych, mierzący
wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, po pomniejszeniu o obowiązujący od
stycznia br. wskaźnik bufora zabezpieczającego, dla Banku wynosi 0,92 p.p.
Wcześniej bufor stress testowy banku był na poziomie 0,71 p.p.
W 2019 roku w wymogach dywidendowych banków bufor zabezpieczający wzrósł z poziomu 1,875% do 2,5%.
(PAP)
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Sektor gamingowy

MF ma wątpliwości wobec ulgi na gry kulturowe, ale chce pracować dalej nad projektem
Ministerstwo Finansów ma wątpliwości co do sensowności wprowadzenia ulgi na tzw. gry kulturowe, ale chce
pracować dalej nad projektem ustawy. Ministerstwo kultury skierowało w październiku do konsultacji projekt
ustawy wprowadzający ulgę w CIT dla producentów gier kulturowych. Tego typu gry muszą wykorzystywać
polski lub europejski dorobek kulturowy, posiadać kulturotwórczy lub innowacyjny charakter.
Konstrukcja ulgi zakłada możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania w podatku
dochodowym CIT/PIT 100% ustawowo określonych kosztów kwalifikowanych, co przełoży się na realną
korzyść dla podatnika w wysokości 19% kosztów kwalifikowanych.
MF pisze, że biorąc pod uwagę zgłoszone uwagi do zmian zaproponowanych do ustaw o podatkach
dochodowych nie należy traktować jako ich akceptację, ale wyłącznie jako punkt wyjścia do ewentualnych
dalszych prac. (PAP)

Apator

Apator ma umowy z Tauron Dystrybucja na dostawę liczników za max. 39,5 mln PLN netto
Apator podpisał z Tauron Dystrybucja umowę na dostawę liczników energii elektrycznej. Przedmiotem umowy
jest dostawa statycznych bezpośrednich 3-fazowych liczników energii elektrycznej o łącznej wartości 30,4 mln
PLN netto, z terminem realizacji dostaw do grudnia 2019 roku.
Jak podano, umowy przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówień o łączną kwotę
9,1 mln PLN netto, z terminem realizacji dostaw w 2019 roku. (PAP)

Bank Handlowy

KNF wyznaczyła bufor stress testowy Banku Handlowego na poziomie 4,44 p.p.
KNF wyznaczyła indywidualny wskaźnik (ST) mierzący wrażliwość Banku Handlowego na niekorzystny
scenariusz makroekonomiczny w wysokości łącznie 4,44 p.p.
Bank podał, że wskaźnik ST, wykorzystywany w polityce dywidendowej banków komercyjnych, definiowany
jest jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym ("TCR") w scenariuszu referencyjnym i TCR
w scenariuszu szokowym z uwzględnieniem korekt nadzorczych i po pomniejszeniu o wskaźnik bufora
zabezpieczającego (w wysokości 2,5 p.p.). (PAP)

Biomed-Lublin

Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10 Biomedu-Lublin dostępna najwcześniej w kwietniu
Spółka Biomed-Lublin przejściowo wstrzymuje obrót szczepionką przeciwgruźliczą BCG 10 z powodu
przedłużających się badań kontrolnych produktu. Prognozuje, że lek będzie dostępny nie wcześniej niż w
kwietniu 2019 roku.
W ocenie spółki zdarzenie będzie miało negatywny wpływ na jej przepływy pieniężne w kolejnych miesiącach.
(PAP)

Bogdanka

Bogdanka szacuje zysk netto grupy w '18 na 50,8 mln PLN, a EBITDA na 465,3 mln PLN
Bogdanka szacuje, że wypracowała w 2018 roku 50,8 mln PLN skonsolidowanego zysku netto i 465,3 mln PLN
EBITDA. Szacunkowy zysk operacyjny wyniósł w tym okresie 58,3 mln PLN, a przychody 1.756,7 mln PLN.
Produkcja węgla handlowego w spółce w 2018 roku wyniosła 9,01 mln ton, a sprzedaż 8,94 mln ton. Na
poziomie jednostkowym szacunkowe przychody Bogdanki za 2018 rok wyniosły 1.754,9 mln PLN, EBITDA
451,7 mln PLN, EBIT 53,5 mln PLN, a zysk netto 48,6 mln PLN.
Spółka podała, że na wyniki finansowe w całym 2018 r. wpływ miały wyniki finansowe czwartego kwartału
2018 r. związane z osiągnięciem niższej od planowanej produkcji i sprzedaży węgla handlowego, wyższa o ok. 1
mln ton produkcja brutto przy zbliżonej rdr produkcji węgla handlowego (niższy uzysk 60,5% wobec 64,7% w
2017 r.), wykonanie rekordowej ilości robót przygotowawczych (37 km wobec 30,7 km w 2017 r.) związanych z
planowanym zwiększeniem poziomu produkcji w kolejnych latach, zgodnie z obowiązującą strategią spółki oraz
ogólny wzrost kosztów związany z sytuacją rynkową.
Ponadto, na wartość EBIT i zysku netto wpływ miał wzrost amortyzacji wynikający z odwrócenia odpisu z
tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, ujętego w sprawozdaniu na koniec grudnia 2017 r. (PAP)

Grupa Azoty, Police

Morski Port Police z Grupy Azoty ma porozumienie z PKP PLK ws. budowy połączenia kolejowego
Należący do Grupy Azoty Morski Port Police oraz PKP PLK podpisały porozumienie, na mocy którego
powstanie bezpośrednie połączenie kolejowe z portem w Policach. Wartość inwestycji szacowana jest na 122
mln PLN. Koszty mają pokryć wspólnie obie strony.
W komunikacie podano, że inwestycja zwiększy możliwości przeładunkowe portu i poprawi jego dostępność.
Tym samym zwiększy się konkurencyjność kolei w przewozach cargo.
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Jak poinformował prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki, rozbudowana infrastruktura portowa pozwala
osiągnąć dużą sprawność operacyjną, przy mniejszym nakładzie kosztów.
Zgodnie z podpisanym porozumieniem, inwestycja będzie prowadzona w dwóch etapach. W pierwszym
przygotowana zostanie dokumentacja, która określi szczegółowy zakres budowy. Kolejny etap obejmie
wyłonienie wykonawcy i przeprowadzenie prac.
Port w Policach jest czwartym co do wielkości portem w Polsce pod względem przeładunku. Rocznie odprawia
prawie 2 mln ton towarów. (PAP)
Kernel

Kernel zwiększył w II kw. 2018/19 sprzedaż zboża o 141,9% rdr
Kernel w II kwartale roku obrotowego 2018/19 (październik-grudzień 2018 r.) zwiększył sprzedaż zboża o
141,9% rdr, do 2.857,7 tys. Ton. Sprzedaż oleju słonecznikowego wzrosła o 26,2%, do 371,6 tys. ton. Na
wartość tę złożyło się 29,8 tys. ton oleju butelkowanego (wzrost o 18% rdr.) i 341,8 tys. ton oleju luzem (wzrost
o 27,0% rdr.).
W ostatnich trzech miesiącach 2018 roku Kernel przerobił rekordowe 941 tys. ton ziarna słonecznikowego.
Kernel wyeksportował z Ukrainy w IV kwartale 2018 roku 1,7 mln ton zbóż. To także rekord.
W ciągu dwóch kwartałów roku obrotowego 2018/2019 Kernel sprzedał 5.856,0 tys. ton zboża, co oznacza
wzrost o 194,9% w ujęciu rocznym. Sprzedaż oleju słonecznikowego w tym okresie wyniosła 776,6 tys. ton i
zwiększyła się rdr. o 8,2%. (PAP)

Mennica

Wyniki finansowe Mennicy w 2019 roku bez pozytywnego wpływu deweloperki
Prezes spółki Grzegorz Zambrzycki poinformował, że wyniki finansowe grupy Mennicy w 2019 roku będą
pozbawione pozytywnego wpływu segmentu deweloperskiego, ale jego dodatnia kontrybucja powróci od 2020
roku. Zambrzycki zaznaczył jednak, że wpływy z umów deweloperskich widoczne będą w 2019 roku w cash
flow Mennicy.
Mennica Polska aktualnie prowadzi trzy projekty deweloperskie: "Mennica Residence", projekt "Bulwary
Praskie" (Dolina Wisły) oraz biurowiec "Mennica Legacy Tower".
Po trzech kwartałach 2018 roku przychody tego segmentu zwiększyły się do 88 mln PLN z 3,4 mln PLN rok
wcześniej. EBITDA wzrosła do 33,7 mln PLN z -5,6 mln PLN przed rokiem.
Od 2017 roku Mennica Polska opiera swoją działalność na trzech filarach: produkcji menniczej, działalności
deweloperskiej oraz płatnościach elektronicznych, czyli obsłudze systemów kart miejskich w polskich miastach.
Po trzech kwartałach 2018 roku przychody segmentu menniczego wzrosły do 506 mln PLN z 317,7 mln PLN
rok wcześniej, EBITDA zwiększyła się do 28,3 mln PLN z 23 mln PLN.
Po trzech kwartałach 2018 roku przychody segmentu płatności elektronicznych zmniejszyły się do 233,6 mln
PLN z 253,3 mln PLN przed rokiem, a EBITDA wzrosła do 14,9 mln PLN z 10,5 mln PLN. (PAP)

Orbis

W wezwaniu Accor na Orbis złożono zapisy na sprzedaż ok. 15,3 mln akcji
W wezwaniu na akcje Orbisu inwestorzy złożyli zapisy na około 15,3 mln akcji spółki po cenie 95 PLN za jedną
akcję, stanowiących około 33,1% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Orbisu.
Spółka podała, że ostateczna liczba akcji Orbisu, na które złożono zapisy w wezwaniu, zostanie potwierdzona w
dniu zawarcia transakcji nabycia akcji przez AccorHotels, czyli w środę 23 stycznia 2019 r. Po rozliczeniu
Wezwania AccorHotels będzie posiadać bezpośrednio i pośrednio około 85% akcji w kapitale zakładowym
Orbisu.
Pod koniec listopada 2018 roku Accor wezwał do sprzedaży 21.800.593 akcji Orbisu, stanowiących 47,31%
akcji i głosów, po 87 PLN za sztukę. Accor w wyniku wezwania chciał mieć 100% akcji Orbisu i wycofać spółkę
z GPW. 10 stycznia Accor podniósł cenę w wezwaniu na akcje Orbisu do 95 PLN za sztukę.
Przyjmowanie zapisów rozpoczęło się 17 grudnia 2018 roku i potrwało do 18 stycznia 2019 roku. (PAP)

PBKM

PBKM przechowywał w segmencie B2C na koniec IV kw. 231.968 próbek, więcej rdr o 57,8%
Liczba przechowywanych przez Polski Bank Komórek Macierzystych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w
segmencie B2C na koniec czwartego kwartału 2018 roku wyniosła 231.968 wobec 147.023 próbek rok
wcześniej, co oznacza wzrost o 57,8%
Udział umów zawartych w modelu abonamentowym na koniec IV kwartału w obszarze B2C wyniósł 44,6%
wobec 62,1% w analogicznym okresie roku 2017. Liczba pozyskanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w

5

Document downloaded by POKI_DM@PKOBP.PL

Dziennik
21 stycznia 2019 r.

czwartym kwartale wyniosła w obszarze B2C 5.878 wobec 5.032 rok wcześniej, czyli wzrosła o 16,8%, a bez
uwzględnienia wyników operacyjnych portugalskiej spółki Stemlab wyniosła 5.309 wobec 5.032 w IV kwartale
2017 roku, co oznacza wzrost o 5,5%.
W ciągu 12 miesięcy 2018 roku liczba pozyskanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w obszarze B2C
wyniosła 21.700, co stanowi wzrost o 5,8% rdr. Jak podano, liczba przechowywanych próbek krwi pępowinowej
lub tkanek łącznie w segmencie B2C oraz B2B na koniec czwartego kwartału 2018 roku wyniosła 286.952
wobec 159.288 próbek przed rokiem, co oznacza wzrost o 80,1%.
Grupa informowała wcześniej, że jej cele strategiczne zakładają m.in. osiągnięcie do połowy 2020 roku poziomu
200 tys. przechowywanych próbek w segmencie B2C. (PAP)
Qumak

MPL Balice odstąpił od umów zawartych z Qumakiem i nałożył na spółkę 14,8 mln PLN kar
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice odstąpił od umów zawartych z Qumakiem i
nałożył na spółkę łącznie 14,8 mln PLN kar.
Powodem odstąpienia od umów jest brak dalszej możliwości ich realizacji przez Qumak. (PAP)

Sygnity

Spółka zależna Sygnity zdecydowała o złożeniu wniosku o upadłość
W raporcie podano, że decyzję podjęto ze względu na "możliwość wystąpienia potencjalnej niewypłacalności"
Geomaru. Władze spółki stwierdziły ponadto brak możliwości pozyskania dofinansowania bieżącej działalności
oraz sprzedaży przedsiębiorstwa. Sygnity posiada 100% akcji Geomaru, który zajmuje się geodezją i
kartografią.
Giełdowa spółka podała w komunikacie, że "nie ma wiedzy o konieczności dokonania dalszych istotnych
odpisów w związku" z decyzją o upadłości Geomaru. W sprawozdaniu za rok obrotowy zakończony 30 września
2018 roku Sygnity podało, że dokonało odpisów księgowych związanych z działalnością spółek zależnych, w
tym Geomaru, na kwotę ok. 10,9 mln PLN. (PAP)

Ultimate Games

Spółka szacuje zysk netto w '18 na 2 mln PLN; liczy na wyższe wyniki w '19
Ultimate Games szacuje, że miał 2 mln PLN zysku netto w 2018 roku, przy przychodach na poziomie 4,7 mln
PLN. Producent i wydawca gier liczy na zwiększenie wyników w 2019 roku poprzez rozszerzenie portfolio
wydawniczego.
W 2019 roku Ultimate Games zamierza wydać 54 gry, w tym porty starszych gier na nowe platformy.
Spółka planuje w tym roku debiut na głównym parkiecie GPW i niedawno złożyła prospekt emisyjny w KNF.
Ultimate Games jest notowane na rynku NewConnect od czerwca 2018 roku.
Właścicielem 48% akcji Ultimate Games jest Playway, notowany na rynku głównym GPW.
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Kalendarz:

21 stycznia
23 stycznia
24 stycznia
25 stycznia

Spółka

Wydarzenie

Polnord
PGNiG
PKN Orlen
Stelmet

NWZ
NWZ
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

(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”), d ziałający 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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