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Indeksy GPW

WIG otw.
Wczoraj indeks S&P500 ustanowił kolejny historyczny rekord notowań, a rentowności
WIG zam.
amerykańskich obligacji dziesięcioletnich spadły do 1,95%. Sprzyja temu otoczenie czyli
obrót (mln PLN)
polityka banków centralnych oraz efekty szczytu G20. Wczoraj wsparciem mogły być też WIG 20 otw.
informacje o wskazaniu przez Prezydenta D. Trumpa dwóch nowych członków FED, którzy WIG 20 zam.
prezentują zdecydowanie łagodne podejście do polityki monetarnej. Krajowe indeksy wczoraj FW20 otw.
zanotowały tylko nieznaczne zmiany.
FW20 zam.
mWIG40 otw.
Zgodnie z doniesieniami prasowymi Cyfrowy Polsat podniósł stawki dla operatorów kablowych.
mWIG40 zam.

To dobra informacja dla Cyfrowego Polsatu oraz dla całej branży telekomunikacyjnej. (DM PKO
BP)

Największe wzrosty
LiveChat Software
PZU
Kruk
Alior Bank
JSW

WIG30:
JSW - WZ JSW zdecydowało o wypłacie 1,71 PLN dywidendy na akcję z zysku za '18
JSW - ZWZ JSW nie udzieliło absolutorium byłemu prezesowi
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PKN Orlen - PKN Orlen złożył wniosek do KE o zgodę na przejęcie kontroli nad Grupą Lotos
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PKN Orlen - Tomasz Wiatrak został nowym przewodniczącym rady dyrektorów Unipetrolu
Najwyższe obroty
Jeronimo Martins
Pozostałe informacje:
PZU
Handel detaliczny - Podatek od handlu spowoduje wzrost cen i zaostrzenie konkurencji na PKN Orlen
rynku
Erste Group
Sektor finansowy - PiS za wykreśleniem Funduszu Konwersji z ustawy frankowej
Pekao

AC - AC chce w '19 utrzymać przychody na poziomie zbliżonym do '18 i osiągnąć cel 55,6 mln
PLN EBITDA
Indeksy zagraniczne
Archicom - Archicom ma przedwstępną umowę sprzedaży West House 1A we Wrocławiu za BUX
RTS
80,3 mln PLN

Starbucks (Nasdaq): kontynuacja trendu wzrostowego

PX50
DJIA
GPW - GPW rozpoczyna budowę własnej platformy transakcyjnej, chce ją oferować za granicą NASDAQ
S&P 500
Helio - Helio i Leszek Wąsowicz wzywają do sprzedaży 22,86% akcji spółki po 9 PLN za sztukę
DAX XETRA
LC Corp - LC Corp w I półroczu sprzedał 618 lokali i przekazał 1.673
FTSE
MCI Capital - MCI Capital dał prokuraturze dokumenty w zw. ze śledztwem ws. nabywania CAC 40
certyfikatów MCI.TechVentures
NIKKEI
HANG SENG
VRG - Przychody VRG w czerwcu wzrosły rdr o ok. 30,7% do 89,8 mln PLN
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Starbucks kontynuuje długoterminowy trend wzrostowy. Na ostatnich sesjach przełamał
Nadchodzące
ostatnie lokalne wydarzenia:
maksimum, a długa biała świeca z wczorajszej sesji potwierdza
zdecydowaną
przewagę -popytu
nadsesji
podażą.
Tym samym, można oczekiwać dalszego ruchu
Prague
Stock Exchange
Dzień bez
(5 lipca)
w górę co najmniej do 90,41 usd, a prawdopodobnie w okolicę 92,18 usd lub 95,70 usd.
Bogdanka - Ostatni dzień z prawem do dywidendy (5 lipca)
Wawel - Ex-div (5 lipca)
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WIG30:
JSW

WZ JSW zdecydowało o wypłacie 1,71 PLN dywidendy na akcję z zysku za '18
WZ JSW zdecydowało o wypłacie 200,77 mln PLN dywidendy z zysku za 2018 rok, czyli 1,71 PLN na akcję,
zgodnie z rekomendacją zarządu i rady nadzorczej spółki. Dzień dywidendy to 27 sierpnia, a jej wypłaty to 10
września. Zysk netto JSW w 2018 roku wyniósł prawie 1,42 mld PLN. Walne zdecydowało też, na wniosek
Skarbu Państwa, że kwota 1,16 mld PLN z zysku za 2018 rok ma trafić na kapitał zapasowy.
Ostatni raz JSW podzieliła się z akcjonariuszami zyskiem za 2012 rok. Wypłaciła wtedy 295,88 mln PLN
dywidendy, czyli 2,52 PLN na akcję. (PAP)

JSW

ZWZ JSW nie udzieliło absolutorium byłemu prezesowi
Środowe walne JSW nie udzieliło byłemu prezesowi Danielowi Ozonowi absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 roku. Absolutoria otrzymali wszyscy pozostali członkowie zarządu JSW: byli wiceprezesi Artur Dyczko,
Jolanta Gruszka i Robert Ostrowski oraz Tomasz Śledź i Artur Wojtków, którzy pozostają w zarządzie JSW. (PAP)

JSW

RN JSW powołała na p.o prezesa Rafała Pasiekę do czasu powołania prezesa
Rada nadzorcza JSW powierzyła z dniem 4 lipca pełnienie obowiązków prezesa spółki Rafałowi Pasiece, do dnia
powołania prezesa. 11 czerwca rada nadzorcza JSW odwołała z zarządu spółki prezesa Daniela Ozona i
delegowała do pełnienia funkcji prezesa członka rady nadzorczej Roberta Małłka.
W ramach postępowania konkursowego o stanowisko prezesa JSW ubiega się pięciu kandydatów.
Rada JSW od 4 lipca powołała do zarządu JSW: Radosława Załozińskiego na stanowisko zastępcy prezesa
zarządu ds. ekonomicznych; Rafała Pasiekę na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. handlu, Artura
Wojtkowa na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. pracy i polityki społecznej, Artura Dyczko na
stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju, Tomasza Śledzia na stanowisko zastępcy prezesa
zarządu ds. Technicznych. (PAP)

PGE

PGE utrzyma bloki węglowe w Rybniku; analizuje list intencyjny z inwestorem oprotestowanej nowej kopalni
PGE zamierza wyłączyć dwa najstarsze bloki energetyczne w Elektrowni Rybnik, chce jednak utrzymać i
dostosować do zaostrzających się norm pozostałe bloki węglowe. Firma analizuje, czy podpisać list intencyjny
z inwestorem, który w pobliżu chce wybudować oprotestowaną przez samorząd kopalnię.
Sprawy potencjalnego rozpoczęcia wydobycia węgla z rybnickiego złoża Paruszowiec, o co - przy sprzeciwie
mieszkańców i samorządu - ubiega się prywatna firma Bapro, a także perspektywy należącej do Polskiej Grupy
Energetycznej Elektrowni Rybnik, były w środę tematem obrad sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.
Wiceprezes PGE ds. operacyjnych Ryszard Wasiłek poinformował, że firma Bapro zaproponowała PGE
podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wzajemnej współpracy w kolejnych latach. Dodał, że sprawa
wymaga analizy pod kątem koszów węgla, który potencjalnie mógłby być dostarczany do Elektrowni Rybnik z
takiej położonej w pobliżu kopalni. Zastrzegł, że nie ma żadnych decyzji ws. potencjalnej współpracy z firmą
Bapro. Podkreślił, że Elektrownia Rybnik przynosi zyski.
Wiceprezes przypomniał też, że zgodnie z zawartym wcześniej listem intencyjnym m.in. z rybnickim
samorządem, analizowane jest także dostarczanie miastu ciepła sieciowego z Elektrowni Rybnik, w ramach
zwalczania smogu. Alternatywą jest rozbudowa rybnickiej elektrociepłowni Chwałowice - sprawa jest
analizowana. (PAP)

PKN Orlen

PKN Orlen złożył wniosek do KE o zgodę na przejęcie kontroli nad Grupą Lotos
PKN Orlen 3 lipca złożył wniosek do Komisji Europejskiej o zgodę na przejęcie kontroli nad Grupą Lotos.
Kilka dni temu prezes PKN Orlen Daniel Obajtek mówił, że Orlen oficjalny wniosek koncentracyjny złoży w
Komisji na początku lipca. Prezes Obajtek na spotkaniu z działaczami NSZZ Solidarność powiedział, że liczy na
jego rozpatrzenie w ciągu 5-6 miesięcy.
Obajtek stwierdził również, że ewentualna negatywna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia kontroli
nad Lotosem nie zatrzyma współpracy obydwu firm. Dodał, że w takim scenariuszu Orlen prawdopodobnie po
pewnym czasie ponownie złoży wniosek koncentracyjny do Komisji. Ponadto wskazał on, że w przypadku
negatywnej opinii Komisji są też alternatywne scenariusze - obie spółki mają wspólnego dominującego
akcjonariusza i Obajtek nie wyklucza, że znajdziemy takie rozwiązania, dzięki którym uda się osiągnąć możliwe
synergie i wykorzystać potencjał obu firm. (PAP)
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PKN Orlen

Finalizacja przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen przełoży się na większe możliwości inwestycyjne
PKN Orlen ocenia, że finalizacja transakcji przejęcia Grupy Lotos przełoży się na większe możliwości
inwestycyjne, m.in. w zakresie rozwoju aktywów i ekspansji zagranicznej.
Połączenie PKN ORLEN i Grupy LOTOS ma być również atrakcyjne ze względu na komplementarność
technologiczną i produktową oraz pozycję spółek na rynku paliw. Dzięki połączonym zdolnościom rafineryjnym,
zakłady z obu grup kapitałowych będą w stanie wyprodukować łącznie ok. 12 milionów ton rocznie produktów
lekkich (głównie benzyn) i 20 milionów ton rocznie średnich destylatów (przede wszystkim oleju napędowego i
paliwa lotniczego). Co istotne około 2/3 tej produkcji będzie pochodziło z polskich zakładów. W przyszłości
zakładany jest dalszy wzrost tych wolumenów w związku z realizowanymi i planowanymi inwestycjami
rozwojowymi. (PAP)

PKN Orlen

Tomasz Wiatrak został nowym przewodniczącym rady dyrektorów Unipetrolu
Tomasz Wiatrak, dotychczasowy wiceprezes Unipetrolu, został nowym przewodniczącym rady dyrektorów,
zastępując na tym stanowisku Krzysztofa Zdziarskiego. Katarzyna Woś i Maciej Libiszewski, dotychczasowi
członkowie zarządu Unipetrolu, będą pełnili funkcję wiceprzewodniczących rady dyrektorów.
Marek Kaszuba zostanie nowym członkiem rady dyrektorów spółki, której głównym akcjonariuszem jest PKN
Orlen. (PAP)

Pozostałe informacje:
Handel detaliczny

Podatek od handlu spowoduje wzrost cen i zaostrzenie konkurencji na rynku
Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD) stwierdziła, że podatek od sprzedaży detalicznej spowoduje
wzrost cen i zaostrzenie konkurencji na rynku.
POHiD ocenia, że optymalizacja i cięcia kosztów odbiją się na bezpośrednim otoczeniu biznesowym handlu, co
zaostrzy konkurencję wśród dostawców, a słabsi uczestnicy rynku zostaną skazani na mniej efektywne kanały
dystrybucji. Ponadto w ocenie POHiD, podatek spowoduje też ograniczenie inwestycji i rozwój handlu oraz
wpłynie na zwiększenie konkurencyjności sprzedaży internetowej serwisów zagranicznych.
Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że podatek od sprzedaży detalicznej
obejmie przychody osiągnięte od dnia 1 września 2019 r. W wykazie zaznaczono jednak, że z uwagi na
możliwość skorzystania przez KE z prawa do złożenia odwołania od wyroku SUE i przebieg postępowania w
drugiej instancji, zasadne jest przedłużenie terminu wpłat podatku od sprzedaży detalicznej. (PAP)

Sektor finansowy

PiS za wykreśleniem Funduszu Konwersji z ustawy frankowej
Wykreślenie tzw. Funduszu Konwersji z prezydenckiej ustawy frankowej - taką poprawkę złożył podczas
środowej debaty sprawozdawca projektu Tadeusz Cymański (PiS). Według niego projekt nawet bez tego
Funduszu jest niezwykle potrzebny i stanowi ogromną pomoc dla najbardziej potrzebujących. Przepisy o
Funduszu Konwersji krytykowały środowiska bankowe. (PAP)

AC

AC chce w '19 utrzymać przychody na poziomie zbliżonym do '18 i osiągnąć cel 55,6 mln PLN EBITDA
AC, pomimo szacowanego spadku przychodów w pierwszym półroczu, w całym 2019 liczy na ich utrzymanie
na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznych 237,4 mln PLN i chce zrealizować cel 55,6 mln PLN EBITDA z
programu motywacyjnego.
Według wstępnych szacunków przychody dostawcy instalacji gazowych do aut w pierwszym półroczu 2019
roku spadły o 4,4% do 121 mln PLN. Przyczyną spadku jest wprowadzenie nowych regulacji m.in. w zakresie
badań dopuszczających do ruchu samochody konwertowane na gaz w akredytowanych laboratoriach (których
jedynie 17 działało w Rosji na dzień 14 czerwca) oraz nowych zasad wydawania pozwoleń przez policję
drogową
Prezes spółki Katarzyna Rutkowska stwierdziła, że rynek i administracja rosyjska nie były przygotowane na
nowe zasady legalizacji zmian pojazdów. Dodała też, że trudno spółce w tej chwili jednoznacznie prognozować
jak długo potrwa niepewność na rynku rosyjskim.
W pierwszym kwartale 2019 roku przychody AC wzrosły o 7,4% do 63,5 mln PLN. Eksport stanowił 64,3%
sprzedaży. EBITDA zwiększyła się w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku o 21% do 17,9 mln PLN, zysk
netto wzrósł o 19,2% do 12,4 mln PLN. Jeszcze w marcu prezes w wywiadzie dla PAP Biznes spodziewała się
dwucyfrowej zwyżki przychodów AC w 2019 roku.
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W 2018 roku przychody AC wzrosły rdr o ponad 22% do 237,4 mln PLN. EBITDA w 2018 wzrosła o ponad
24,4% do 58,9 mln PLN, przekraczając założony w programie motywacyjnym poziom 50,6 mln PLN. W 2018
roku zysk netto AC zwiększył się o 27,1% do 39 mln PLN. (PAP)
Archicom

Archicom ma przedwstępną umowę sprzedaży West House 1A we Wrocławiu za 80,3 mln PLN
Grupa Archicom podpisała przedwstępną umowę sprzedaży budynku biurowego West House 1A we
Wrocławiu. Wartość planowanej transakcji, w ramach której sprzedane zostaną także grunty położone obok
budynku, to 80,3 mln PLN.
W ramach transakcji zawartej pomiędzy Archicomem a spółkami z grupy firm GNT Ventures Properties,
podpisane zostały dwie umowy przedwstępne i dwie umowy warunkowe, które zostaną zawarte pod
warunkiem niewykonania przez Prezydenta Miasta Wrocławia prawa pierwokupu.
Po spełnieniu się warunków formalnych określonych w umowach przedwstępnych, zostaną zawarte umowy
ostateczne, których przedmiotem jest sprzedaż budynku West House 1A wraz z gruntem (14,5 mln euro) oraz
prawa własności i użytkowania wieczystego gruntów sąsiadujących ze sprzedawanym budynkiem (18,8 mln
PLN).
W komunikacie podano, że gotówka wygenerowana przez grupę w wyniku transakcji to około 43 mln PLN.
Deweloper poinformował również, że w związku z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie i osiągnięciem
istotnego poziomu komercjalizacji nowego budynku biurowego City One sporządzona została wycena tej
nieruchomości.
Jak podano, przewidywany wpływ wyceny City One na skonsolidowany wynik grupy według wyceny i kosztów
na 30 kwietnia to zysk ze zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych w wysokości ok. 25 mln
PLN.
Spółka podała, że w związku z zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży West House 1A wartość
nieruchomości zostanie zaprezentowana zgodnie z wartością wynikającą z zawartej umowy, czyli 14,5 mln
euro.
W związku z zawarciem umów sprzedaży gruntów, wartość nieruchomości również zostanie zaprezentowana
zgodnie z wartością wynikająca z umów (18,8 mln PLN). Przewidywana strata z tego przeszacowania wyniesie
ok. 1 mln PLN. (PAP)

Dom Development

Dom Development sprzedał w II kwartale 836 lokali
Dom Development sprzedał netto w drugim kwartale 2019 roku 836 lokali, a przekazał 440 lokali. Deweloper
sprzedał 558 lokali w Warszawie, 162 w Trójmieście i 116 we Wrocławiu.
Dla porównania, w drugim kwartale 2018 roku Dom Development sprzedał netto 802 lokale, a przekazał 1.025.
(PAP)

GPW

GPW rozpoczyna budowę własnej platformy transakcyjnej, chce ją oferować za granicą
Giełda Papierów Wartościowych podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na
dofinansowanie projektu opracowania nowej platformy transakcyjnej. Szacowany koszt inwestycji może
sięgnąć 90 mln PLN, a platforma ma powstać w ciągu 5 lat. Docelowo GPW zamierza oferować swoją
platformę innym małym i średnim giełdom, a celem strategicznym jest, by 10% przychodów grupy kapitałowej
pochodziło ze sprzedaży technologii.
Szacowany koszt projektu wyniesie około 90 mln PLN, w tym przyznane dofinansowanie, w ramach konkursu
„Szybka Ścieżka” NCBR, sięgnęło 30,27 mln PLN.
Przedmiotem projektu będzie zbudowanie, w efekcie prac badawczo-rozwojowych, własnej platformy
transakcyjnej obejmującej funkcje dedykowane instrumentom finansowym, a dzięki modułowej i elastycznej
architekturze – również dla kolejnych klas instrumentów, posiadającej najlepsze parametry techniczne oraz
nowe typy zleceń i autorskie algorytmy zawierania transakcji.
Zgodnie z założeniami system transakcyjny Giełdy musi spełniać określone parametry, być wydajny, szybki i
dostosowany do zmieniających się potrzeb rynku. Wykorzystywane technologie muszą charakteryzować się
wysokim stopniem niezawodności, zapewniać jak najkrótszy czas między złożeniem zlecenia a potwierdzeniem
jego obsługi, gwarantować wysoką odporność na dużą liczbę zleceń, przystosowanie do przyjmowania i
przetwarzania setek milionów komunikatów w ciągu dnia oraz do dużej zmienności obciążenia w czasie.
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Prezes Dietl wskazał, że obecnie duże grupy giełdowe tylko 12-14% swoich przychodów generują z obrotu
instrumentami finansowymi, a około 10% ze sprzedaży technologii. Również warszawska giełda stawia sobie
taki cel.
GPW od 2013 roku korzysta z Platformy Transakcyjnej UTP (Universal Trading Platform). Członek zarządu GPW
Dariusz Kułakowski poinformował, że zakładany okres pełnej funkcjonalności tego typu systemu wynosi około
10 lat, więc za około 4-5 lat GPW chce mieć gotowy system, który mógłby zastąpić dotychczasowy. GPW
zakłada, że platforma transakcyjna będzie gotowa za 3-5 lat. W pierwszej kolejności ma być ona uruchomiona
w spółce BondSpot, zajmującej się handlem obligacjami, a następnie na Towarowej Giełdzie Energii. Za około 5
lat powinna już funkcjonować w całej grupie kapitałowej GPW. (PAP)
Helio

Helio i Leszek Wąsowicz wzywają do sprzedaży 22,86% akcji spółki po 9 PLN za sztukę
Helio i Leszek Wąsowicz ogłosili wezwanie na 1.143.000 akcji spółki stanowiących 22,86% kapitału i głosów na
WZ po 9 PLN za sztukę. Helio i Wąsowicz posiadają obecnie łącznie 3.857.000 akcji spółki, co daje 77,14%
kapitału zakładowego i taki sam odsetek głosów na walnym zgromadzeniu.
Wezwanie realizowane jest modelu rozliczenia transakcji w dwóch turach. Zapisy potrwają od 19 sierpnia,
zakończenie zapisów nastąpi w pierwszym terminie 6 września. Przewidywany termin zawarcia transakcji w
przypadku zapisów w pierwszym terminie to 11 września, a jej rozliczenia to 13 września.
W drugim terminie zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi 20 września, a przewidywany termin zawarcia
transakcji w drugim terminie to 25 września, a jej rozliczenie to 27 września.
w przypadku osiągnięcia 90% głosów Helio i Wąsowicz planują przeprowadzić przymusowy wykup akcji spółki
i wycofanie jej z GPW. (PAP)

LC Corp

LC Corp w I półroczu sprzedał 618 lokali i przekazał 1.673
Grupa LC Corp sprzedała w pierwszym półroczu 2019 roku 618 lokali wobec 990 przed rokiem. Deweloper
przekazał w tym okresie 1.673 lokale wobec 1.312 rok wcześniej. LC Corp podał ponadto, że zawarł 93 umowy
rezerwacyjne. (PAP)

MCI Capital

MCI Capital dał prokuraturze dokumenty w zw. ze śledztwem ws. nabywania certyfikatów
MCI.TechVentures
MCI Capital przekazał Prokuraturze Okręgowej w Warszawie dokumenty w związku z toczącym się śledztwem
dotyczącym nabywania certyfikatów subfunduszu MCI.TechVentures 1.0, wydzielonego w ramach
MCI.PrivateVentures FIZ.
W sprawie subfunduszu MCI.TechVentures śledztwo na początku czerwca wszczęła Prokuratura Okręgowa w
Warszawie.
Śledztwo dotyczy "doprowadzenia w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w
okresie od 2012 do 2019 r. w Warszawie i innych miejscach, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do
niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie ok. 400 mln PLN ok. 1000 inwestorów
nabywających certyfikaty inwestycyjne funduszu MCI TechVentures 1.0., za pomocą wprowadzenia ich w błąd
co do możliwości realizacji zysków w przypadku złożenia dyspozycji".
Firma MCI Capital TFI poproszona została o dostarczenie do prokuratury statutu subfunduszu i dokumentów
związanych z ich oferowaniem.
Spór wybuchł po tym, jak na początku kwietnia inwestorzy MCI.TechVentures dowiedzieli się z pisma firmy
zarządzającej MCI Capital TFI, że złożone przez nich żądania wykupu certyfikatów zostały zredukowane o 100%.
Rok wcześniej redukcja wykupów sięgnęła 80%.
Problemy inwestorów wynikają z zapisów w statucie. Wynika z nich, że każdego roku subfundusz na wykupy
może przeznaczyć do 10% aktywów. Jednocześnie statut daje preferencje tym seriom certyfikatów, który
znajdują się w posiadaniu firmy MCI Fund Management. Ich właściciel może przedstawić certyfikaty do
wykupu przed resztą inwestorów, a uprzywilejowanie co do głosu gwarantuje przegłosowanie stosownych
uchwał na zgromadzeniu inwestorów. (PAP)

VRG

Przychody VRG w czerwcu wzrosły rdr o ok. 30,7% do 89,8 mln PLN
Przychody grupy VRG w czerwcu 2019 roku wyniosły około 89,8 mln PLN i były wyższe rdr o około 30,7%.
Narastająco od początku roku sprzedaż wyniosła około 484,5 mln PLN i była wyższa rdr o około 37,1% .
Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (Vistula, Wólczanka, Deni Cler,
Bytom) wyniosły około 58,1 mln PLN (w tym Bytom 17,2 mln PLN) i były wyższe rdr o około 52,1%. W okresie
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styczeń-czerwiec 2019 roku sprzedaż w segmencie odzieżowym wyniosła około 306,6 mln PLN (w tym Bytom
92,1 mln PLN) i była wyższa rdr o około 51,9%.
Spółka podała, że przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (W. Kruk) wyniosły
około 29,3 mln PLN, co oznacza wzrost rdr o około 6,8%. Narastająco od początku roku wartość przychodów
w tym segmencie wyniosła około 158,1 mln PLN i była wyższa rdr o około 20,8%.
Skonsolidowana marża ze sprzedaży VRG w czerwcu wyniosła około 53,1% i była wyższa od marży
odnotowanej przed rokiem o około 3,9 p.p. Marża ze sprzedaży w okresie styczeń-czerwiec wyniosła około
51,6% i była wyższa o 1,1 pkt.% od marży osiągniętej w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy VRG na koniec czerwca 2019 roku wyniosła 53,4 tys. m kw., z
czego marka Bytom odpowiadała za 16,2 tys. m kw. (PAP)
Wojas

Przychody Wojasa w czerwcu wyniosły 23,2 mln PLN, o 12,7% więcej rdr
Skonsolidowane przychody Wojasa, producenta i dystrybutora obuwia, wyniosły w czerwcu 2019 roku 23,2
mln PLN, co oznacza wzrost o 12,7% w stosunku do przychodów w czerwcu 2018 roku. Narastająco od
początku roku przychody były wyższe o 17% w stosunku do poprzedniego roku i wyniosły 122,7 mln PLN.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w czerwcu 2019 roku wyniosły 18,14 mln PLN i były
wyższe o 12,1% od przychodów osiągniętych w czerwcu 2018 roku.
W okresie styczeń - czerwiec 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 97,7 mln
PLN i były wyższe o 12,5% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. (PAP)
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Kalendarz:

4 lipca
4 lipca
4 lipca
5 lipca
5 lipca
5 lipca

Spółka

Wydarzenie

Comarch
Krka
Wawel
Prague Stock Exchange
Bogdanka
Wawel

Ex-div
WZA
Ostatni dzień z prawem do dywidendy
Dzień bez sesji
Ostatni dzień z prawem do dywidendy
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

(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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