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Play silnie wczoraj zwyżkował docierając w pobliże górnego ograniczenia krótkoterminowej
konsolidacji. Przełamanie oporu otworzyłoby drogę do dalszych wzrostów. W takim
przypadku, kurs powinien sięgnąć co najmniej 22,60 zł, a prawdopodobnie okolic 23,87 zł
lub nawet 25,34 zł.
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Najważniejsze informacje:
JSW

JSW ma zgodę UOKiK na przejęcie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów
Prezes UOKiK zgodził się na przejęcie przez JSW kontroli nad Przedsiębiorstwem Budowy Szybów.
W grudniu ubiegłego roku JSW podpisało warunkową umowę zakupu 95% udziałów Przedsiębiorstwa Budowy
Szybów za 204 mln PLN od spółki Primetech (dawniej Kopex) z grupy Famur.
JSW podało wówczas, że zawarcie umowy uzależnione jest m.in od uzyskania zgody UOKiK oraz pozytywnej
decyzji rady nadzorczej i walnego zgromadzenia spółki. (PAP)

PKN Orlen

PKN Orlen kupił po 80 tys. ton ropy WTI do rafinerii w Czechach i Litwie
PKN Orlen kupił po 80 tys. ton amerykańskiej ropy WTI do rafinerii grupy w Czechach i na Litwie. Spółka
podała, że zakup związany jest m.in. ze zwiększonym popytem na gotowe produkty naftowe. (PAP)

Sektor bankowy

Banki przedłużyły na '19 wsparcie kredytobiorców walutowych tzw. sześciopakiem - ZBP
Banki przedłużyły na 2019 rok wsparcie dla kredytobiorców walutowych kredytów mieszkaniowych tzw.
sześciopakiem, co kosztuje sektor średniorocznie około 1 mld PLN - poinformował we wtorek Związek Banków
Polskich.
Po skokowym wzroście kursu CHF 15 stycznia 2015 roku z inicjatywy ZBP powstał pakiet pomocowy
skierowany do kredytobiorców walutowych tzw. „sześciopak”. W ramach działań banki zaczęły między innymi
uwzględniać ujemną stawkę Libor przy wyliczaniu wysokości oprocentowania kredytów mieszkaniowych i
zdecydowały o zmniejszeniu spreadu walutowego. (PAP)

Sektor bankowy,
dywidendy

KNF dopuściła przeznaczenie przez banki na dywidendę całego zysku za '18
Banki chcące wypłacić do 75% zysku na dywidendę muszą mieć wskaźnik Tier1 nie niższy niż wymagane
minimum, podwyższone o 1,5 p.p. - poinformował KNF w kryteriach wypłaty dywidendy dla banków
komercyjnych w 2019 roku. Komisja dopuściła możliwość przeznaczenia całego zysku na dywidendę. Banki są
zobowiązane utrzymywać współczynnik kapitału Tier1 na poziomie 6% powiększonego o bufor na hipoteki
walutowe (75% jego wartości) oraz o wymóg połączonego bufora.
Banki chcące wypłacić dywidendę z zysku za 2018 rok nie mogą realizować programu naprawczego, muszą
mieć ocenę BION nie gorszą niż 2,50, a wskaźnik dźwigni finansowej wyższy niż 5%.
Banki zaangażowane w walutowe kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych muszą skorygować
stopę wypłaty dywidendy w oparciu o dwa dodatkowe kryteria.
KNF podała, że banki, które chcą wypłacić do 100% zysku na dywidendę muszą dodatkowo przejść stress
testy. (PAP)

Sektor budowlany

W '19 zwolni aktywność deweloperów centrów handlowych; rynek będzie się dywersyfikował
Firma doradcza JLL szacuje, że aktywność deweloperów centrów handlowych w 2019 roku zwolni, co ma
sygnalizować dojrzałość rynku. Nowe możliwości dla właścicieli i najemców mogą otwierać projekty
wielofunkcyjne oraz sprzedaż wielokanałowa.
Według danych JLL w ubiegłym roku na polskim rynku przybyło 435 000 mkw. nowej powierzchni handlowej w
ramach wszystkich formatów, całkowita wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze handlowym w
czwartym kwartale 2018 roku wyniosła około 360 mln euro, a całoroczny wynik wyniósł 2,47 mld euro. (PAP)

Sektor energetyczny

ME przedstawia do konsultacji projekt Krajowego planu na rzecz energii i klimatu
Ministerstwo Energii przedstawia do konsultacji projekt dokumentu „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na
lata 2021-2030”. Opracowanie KPEiK wynika z obowiązku nałożonego na państwa członkowskie UE
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).
Projekt KPEiK przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji pięciu wymiarów unii
energetycznej tj. bezpieczeństwa energetycznego, wewnętrznego rynku energii, efektywności energetycznej,
obniżenia emisyjności oraz badań naukowych, innowacji i konkurencyjności. Resort podał, że dokument jest
spójny z projektem „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”.
Finalna wersja polskiego KPEiK zostanie zgłoszona do Komisji Europejskiej w terminie do 31 grudnia 2019 r.
Uwagi do projektu KPEiK można składać do 18 lutego 2019 r. (PAP)

Sektor ubezpieczeniowy,
dywidendy
KNF dopuściła przeznaczenie przez ubezpieczycieli całego zysku za '18 na dywidendę
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KNF dopuściła przeznaczenie na dywidendę całego zysku za 2018 rok przez zakłady ubezpieczeń i reasekuracji,
m.in. o ile pokrycie wymogów kapitałowych tych podmiotów pod koniec 2018 r. wynosiło co najmniej 175%
dla zakładów ubezpieczeń na życie oraz co najmniej 150% dla pozostałych - podał KNF.
Komisja zaleciła, by dywidendę wypłaciły wyłącznie zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, które spełniają
wszystkie kryteria: (1) otrzymały w ramach BION za 2017 r. ocenę ryzyka dobrą (1,00) lub zadowalającą
(2,00); (2) w poszczególnych kwartałach 2018 r. nie wykazały niedoboru środków własnych na pokrycie
wymogów kapitałowych; (3) w 2018 r. nie były objęte krótkoterminowym planem finansowym lub planem
naprawczym; (4) według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wielkość środków własnych bez odliczenia
przewidywanych dywidend kształtowała się na poziomie co najmniej 175% wysokości wymogów kapitałowych
dla zakładów prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% wysokości wymogów kapitałowych
dla zakładów prowadzących działalność w dziale II.
Komisja podała, że zakłady ubezpieczeń spełniające te kryteria powinny ograniczyć wypłatę dywidendy do
75% wysokości zysku wypracowanego w 2018 r., przy czym pokrycie wymogów kapitałowych dla kwartału, w
którym wypłacono dywidendę powinno utrzymywać się na poziomie co najmniej 110%.
Jednocześnie KNF dopuszcza wypłatę dywidendy równą całemu wypracowanemu w 2018 roku zyskowi, o ile
"pokrycie wymogów kapitałowych (po odliczeniu od środków własnych przewidywanych dywidend) na koniec
2018 r. oraz dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę, będzie na poziomie co najmniej 175% dla zakładów
prowadzących działalność w tzw. dziale I (ubezpieczenia na życie) oraz co najmniej 150% dla zakładów
prowadzących działalność w dziale II (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe). (PAP)
Benefit Systems

Benefit Systems kupił 47,5% udziałów w Benefit Partners za 2,6 mln PLN
Benefit Systems kupił 47,5% udziałów w spółce Benefit Partners za 2,6 mln PLN. Po transakcji grupa ma 95%
udziałów w tej spółce.
Przychody Benefit Partners wyniosły 4,5 mln PLN w 2017 r. oraz 5,2 mln PLN w pierwszym półroczu 2018 r. W
komunikacie podano, że Benefit Partners jest finansowana obligacjami (o wartości 36,3 mln PLN na koniec
2018 roku) oraz pożyczkami od Benefit Systems (41 mln PLN na koniec 2018 roku). (PAP)

Boryszew

Boryszew prowadzi kilka wstępnych rozmów ws. pozyskania dla grupy inwestora i dezinwestycji
Boryszew w ramach przeglądu opcji strategicznych prowadzi obecnie kilka wstępnych rozmów w sprawie
pozyskania inwestora dla grupy oraz zbycia aktywów. Wyniki przeglądu powinny być znane w ciągu dwóch
miesięcy. Prezes spółki Piotr Lisiecki dodał, że przejęcie kontroli nad Alchemią ma być pierwszym elementem
realizacji przeglądu opcji strategicznych.
W piątek porozumienie akcjonariuszy Alchemii, czyli Roman Karkosik, Grażyna Karkosik, Boryszew, Impexmetal
oraz Eastside-Bis, wezwało do sprzedaży 14,62% akcji spółki, po cenie 4,80 PLN za sztukę. W wyniku wezwania
porozumienie akcjonariuszy chce osiągnąć 100% kapitału zakładowego Alchemii i wycofać spółkę z GPW.
Podmiotem nabywającym wszystkie akcje w ramach wezwania jest należący do grupy Boryszew Impexmetal,
który ma obecnie około 30% akcji Alchemii. Lisiecki poinformował, że na chwilę obecną nie ma planów
odkupowania przez Boryszew akcji Alchemii od Romana Karkosika. Po powodzeniu wezwania, zgodnie z
przyjętym harmonogramem, wyniki Alchemii będą konsolidowane w wynikach Grupy Boryszew od pierwszego
kwartału 2019 roku. Z wypowiedzi prezesa Boryszewa wynika, że Alchemia może nie być ostatnim aktywem z
grupy giełdowych spółek kontrolowanych przez Romana Karkosika, które mogą w tym roku opuścić GPW.
Pod koniec 2018 roku wygasł list intencyjny w sprawie sprzedaży Krezusowi przez Boryszew Walcowni Metali
Dziedzice. Wcześniej zainteresowany nabyciem aktywów segmentu motoryzacyjnego i aluminiowego grupy
Boryszew był fundusz Advent, ale rozmowy nie zakończyły się sukcesem. (PAP)

Boryszew

Grupa Boryszew przewiduje wzrost przychodów i EBITDA w 2019 roku
Grupa Boryszew przewiduje zwyżkę przychodów i EBITDA w każdym z głównych segmentów działalności w
2019 roku, nawet bez uwzględnienia konsolidacji Alchemii - poinformował PAP Biznes w wywiadzie Piotr
Lisiecki, prezes spółki. Dodał, że od I kwartału 2019 roku w wynikach grupy Boryszew mogą być
konsolidowane wyniki Alchemii, jeśli wskutek ogłoszonego wezwania Impexmetal zwiększy udział ponad 50%
akcji i głosów na WZA spółki.
Prezes pozytywnie ocenia tegoroczne perspektywy segmentu motoryzacja i metali. W II półroczu Boryszew
planuje uruchomienie produkcji części do aut elektrycznych, które będą pozytywnie wpływać na wyniki
segmentu automotive grupy.
W ocenie Lisieckiego, w segmencie metali biznes rozwija się dobrze, a głównym wyzwaniem z którymi musi się
zmierzyć grupa, są ceny gazu, energii elektrycznej oraz presja płacowa.
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Prezes powiedział, że tradycyjnie istotny wpływ na wynik segmentu metale oraz motoryzacja ma kurs euro,
który w tegorocznym budżecie został przyjęty na poziomie 4,25 PLN.
Lisiecki poinformował, że ubiegłoroczne inwestycje grupy Boryszew zamknęły się kwotą około 150 mln PLN, a
tegoroczny poziom nakładów jest jeszcze w trakcie analiz.
Prezes poinformował, że obecnie nie może jeszcze podać ostatecznego CAPEX’u na 2019 rok. Głównym
projektem inwestycyjnym w 2019 roku pozostaje znaczący program rozwoju w Zakładzie Aluminium Konin i od
tego, jaką ostatecznie decyzję spółka podejmie w tym temacie, zależy finalna wysokość tegorocznych
nakładów inwestycyjnych. Program rozwoju w Zakładzie Aluminium w Koninie polega na zwiększeniu mocy
produkcyjnych i możliwości wytwarzania nowych produktów, w tym na bazie stopów aluminium z dodatkiem
magnezu. (PAP)
CDRL

CDRL może wypłacić niższą dywidendę za '18 niż w latach poprzednich
Przedstawiciel spółki poinformował, że dywidenda w CDRL za 2018 rok może być niższa niż w latach
poprzednich. W roku 2017 spółka wypłaciła 1 PLN dywidendy na akcję, czyli łącznie 6,05 mln PLN. Rok
wcześniej, z zysku za 2016 rok, spółka wypłaciła 1,2 PLN dywidendy na akcję, czyli w sumie 7,27 mln PLN.
(PAP)

CDRL

CDRL skupi się na optymalizacji po przejęciach; nie wyklucza też kolejnych
Grupa CDRL, która w ostatnim czasie zrealizowała kilka przejęć, planuje optymalizację i pracę nad uzyskaniem
synergii. Zakłada, że dzięki tym transakcjom obroty grupy w tym roku podwoją się.
CDRL, właściciel marki dziecięcej Coccodrillo, objął 69% udziałów w spółce odzieżowej Lemon Fashion za 1,35
mln USD i zwiększył zaangażowanie w spółce Sale Zabaw Fikołki do 40% (z 10%) za 6 mln PLN. Wcześniej
grupa przejęła pakiet większościowy w białoruskiej spółce DPM, zarządzającej siecią supermarketów z
asortymentem dziecięcym Buslik.
Spółka pracuje jeszcze nad kolejnymi, mniejszymi akwizycjami. (PAP)

Elemental, Orzeł Biały

Elemental rozpoczął negocjacje ws. pośredniego nabycia udziałów w spółce Orzeł Biały
Elemental Holding złożył ofertę na zakup do 100% udziałów NEF Battery Holding SARL, który jest
większościowym akcjonariuszem w spółce Orzeł Biały. Złożenie oferty stanowi rozpoczęcie procesu negocjacji.
NEF Battery Holding SARL posiada 10.082.388 akcji spółki Orzeł Biały, stanowiących 60,55% jej kapitału
zakładowego.
Wcześniej, we wtorek rada nadzorcza Elementalu wyraziła zgodę na nabycie akcji Orła Białego. Rada
Nadzorcza wyraziła też zgodę na "zapłatę części ceny zakupu poprzez zamianę lub sprzedaż akcji emitenta
nabytych przez jego spółkę zależną w ramach planowanego nabycia akcji własnych (buy-back), pod
warunkiem jego skutecznego przeprowadzenia".
Na 23 stycznia zaplanowano NWZA Elementalu Holdig, podczas którego akcjonariusze spółki mają
zdecydować o upoważnieniu zarządu do nabycia nie więcej niż 34 mln akcji własnych, stanowiących 19,95%
kapitału zakładowego spółki. Na skup akcji Elemental Holding ma przeznaczyć maksymalnie 60 mln PLN. (PAP)

Stalexport

GDDKiA wyraził zgodę na podniesienie opłat za przejazd autostradą A4 na odcinku Katowice–Kraków
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, na wniosek Stalexport Autostrady Małopolska, wyraził zgodę
na podniesienie opłat za przejazd autostradą A4 na odcinku Katowice–Kraków od 1 marca 2019 roku. Opłaty
za przejazd dla pojazdów kategorii 2,3,4 i 5 wzrosną z kwoty 30 PLN do kwoty 35 PLN na każdym placu poboru
opłat, tj. w Mysłowicach i w Balicach. (PAP)

Torpol

Przetarg PKP PLK z najkorzystniejszą ofertą Torpolu za 443,9 mln PLN netto unieważniony
Spółka otrzymała informację o unieważnieniu aukcji elektronicznej z grudnia 2018 roku, przeprowadzonej przez
PKP PLK, która dotyczyła przetargu na przebudowę układów torowych na odcinku Choszczno-Stargard linii
kolejowej E59. Wartość kontraktu wynosiła 443,9 mln PLN. Spółka informowała, że wartość oferty przekracza
środki inwestora przeznaczone na realizację tej inwestycji, które wynoszą ok. 331,2 mln PLN brutto (239,3 mln
PLN netto). (PAP)
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Koniec zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Accor (95 PLN/akcję)
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(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, 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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