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Od ponad tygodnia Lotos konsoliduje się pod górnym ograniczeniem średnioterminowego
kanału horyzontalnego. Choć na razie nie zdołał go trwale przełamać, to jednak kolejna
próba wydaje się prawdopodobna na najbliższych sesjach. W przypadku jej powodzenia,
minimalny zasięg ruchu należy wyznaczyć na 60,70 zł, ale prawdopodobnie kurs sięgnąłby
61,82 zł lub 63,21 zł i wyżej.
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Najważniejsze informacje:
JSW, PKP Cargo

JSW i PKP Cargo mają list intencyjny ws. komercyjnego wykorzystania wodoru
JSW i PKP Cargo podpisały list intencyjny w sprawie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z
komercyjnym wykorzystaniem paliwa wodorowego.
Dokument zakłada m.in. kooperacje na rzecz badań, analiz, a w przyszłości produkcji nowych typów wagonów i
lokomotyw manewrowych o napędzie wodorowym oraz późniejszego ich utrzymania oraz eksploatacji.
Strony zakładają potencjalną współpracę z innymi partnerami w uzasadnionym zakresie, dokonają również
analizy możliwości inwestycyjnych na terenach byłej kopalni KWK Krupiński. (PAP)

PGE, Polenergia

Doradca nie rekomenduje funduszowi China-CEE Fund odpowiadania na wezwanie na Polenergię
CEE Equity Partners, jako doradca inwestycyjny funduszu China-CEE Fund, nie zamierza rekomendować
odpowiadania na ogłoszone przez PGE wezwanie na sprzedaż akcji Polenergii. Według danych ze strony
internetowej Polenergii, chiński fundusz ma akcje stanowiące 15,99% głosów na WZ Polenergii.
22 maja PGE wezwała do sprzedaży 45.443.547 akcji Polenergii, stanowiących 100% kapitału i głosów na WZ,
po 16,29 PLN za papier. PGE informowała, że zamierza nabyć akcje, pod warunkiem, że co najmniej 66%
ogólnej liczby akcji, zostanie objętych zapisami w wezwaniu. Największy akcjonariusz Polenergii, Kulczyk
Investments, poinformował, że nie odpowie na ogłoszone przez PGE wezwanie.
Wśród akcjonariuszy Polenergii z udziałem powyżej 5% są jeszcze trzy fundusze: Nationale-Nederlanden OFE
(5,5% kapitału), Generali OFE (6,56%) i Aviva OFE (7,83%). (PAP)

Budimex

Dla Budimeksu lata '18-19 będą trudne, wzrosty marży niemożliwe - prezes
Budimex ocenia, że lata 2018-2019 będą dla branży budowlanej - a także spółki - trudne, a uzyskanie wyższej
rentowności będzie niemożliwe - poinformował Dariusz Blocher, prezes Budimeksu. Dodał, że Budimex analizuje
opłacalność dwóch kontraktów drogowych, w których spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę. Blocher
wykluczył zwiększanie mocy przerobowych grupy przez przejęcia spółek budowlanych. W jego opinii
kupowanie spółek się nie opłaca. Budimex chce za to w dalszym ciągu inwestować w maszyny i w tym roku
grupa przekroczy plan 100 mln PLN wydatków inwestycyjnych na ten cel i około 200 mln PLN na grunty. (PAP)

Echo Investment

Spółka zależna Echo Investment sprzeda 7,3 mln akcji EPP
Echo Prime Assets, spółka zależna Echo Investment, otrzymała propozycję sprzedaży 7,3 mln akcji EPP i
potwierdziła warunki sprzedaży. Cena sprzedaży akcji, pomniejszona o koszty transakcyjne, wyniesie 8,4 mln
EUR. Przewidywana data rozliczenia sprzedaży akcji to nie później niż 18 czerwca 2018 r.
Pozostałe 15.264.900 akcji EPP posiadane przez spółkę będą dalej klasyfikowane przez emitenta w
sprawozdaniach finansowych jako aktywa przeznaczone do sprzedaży.
Wcześniej Echo informowało o sprzedaży przez Echo Prime Assets dwóch pakietów: 18,1 mln akcji i 10 mln
akcji EPP. (PAP)

Wielton

Wielton w I-V zarejestrował 1.737 nowych przyczep i naczep; o 4,3% więcej r/r - PZPM
Wielton w okresie styczeń-maj 2018 roku zarejestrował 1.737 nowych przyczep i naczep, o 4,3% więcej r/r podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP. Udział firmy w rynku wyniósł w tym
okresie 14,97% wobec 16,28% w analogicznym okresie 2017 roku. (PAP)

Arctic Paper

Spółka wypłaci 0,2 PLN dywidendy na akcję
Walne Zgromadzenie Arctic Paper zdecydowało o wypłaceniu prawie 13,9 mln PLN dywidendy, czyli 0,2 PLN
na akcję, z zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale rezerwowym. Dzień dywidendy ustalono na 20
czerwca 2018 roku, a termin jej wypłaty na 27 czerwca 2018 roku.
Akcjonariusze zdecydowali ponadto, że strata netto za rok obrotowy 2017, w wysokości prawie 39,7 mln PLN,
będzie pokryta z kapitału zapasowego. Arctic Paper nie wypłacał dywidendy w 2017 r. (PAP)

Awbud

Awbud ma umowę na budowę hotelu w Międzyzdrojach za 70,5 mln PLN
Awbud podpisał umowę, której przedmiotem jest wybudowanie obiektu hotelowego wraz z towarzyszącą
infrastrukturą w Międzyzdrojach. Za realizację umowy Awbud ma otrzymać wynagrodzenie ryczałtowe w
kwocie 70,5 mln PLN, powiększone o podatek VAT. Przychody Awbudu w 2017 roku wyniosły 198,9 mln PLN
wobec 268,2 mln PLN rok wcześniej. (PAP)
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Colian

W wezwaniu na Colian złożono zapisy na sprzedaż 25.955.225 akcji spółki
W wezwaniu na akcje Colian Holding złożono zapisy na sprzedaż 25.955.225 akcji spółki. Główni akcjonariusze
Colian Holding wezwali w marcu do sprzedaży 41.858.454 akcji Colian Holding, stanowiących 21,72% głosów,
po 3,76 PLN za akcję. Cena została potem podniesiona do 4,1 PLN za papier.
Colian podał, że po rozliczeniu wezwania podmioty przejmujące będą posiadały łącznie 176.900.540 akcji
spółki, co będzie stanowiło 91,75% kapitału, które będą uprawniały do wykonywania 176.943.340 głosów na
WZ, czyli 91,74% ogólnej liczby głosów. (PAP)

Dębica

Dębica wypłaci 6,50 PLN dywidendy na akcję za '17
Akcjonariusze Firmy Oponiarskiej Dębica zdecydowali, że spółka wypłaci 6,50 PLN dywidendy na akcję z zysku
za 2017 r. Łącznie na dywidendę trafi 89,7 mln PLN. Pozostała część zysku w wysokości 29,9 mln PLN trafić
ma na kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych. Dniem dywidendy jest 14 września, a jej
wypłata nastąpi 14 grudnia 2018 r.
Decyzja WZ jest zgodna z propozycją zarządu spółki. Z kolei Altus TFI proponował, by spółka wypłaciła 8,66
PLN dywidendy na akcję. W 2017 roku spółka wypłaciła z zysku za 2016 r. 32,4 mln PLN dywidendy, czyli 2,35
PLN na akcję. (PAP)

GetBack

Jest szansa, że GetBack po 2-3 latach powróci na ścieżkę rozwoju - prezes
Zarząd GetBacku widzi szansę, by spółka po 2-3 latach powróciła na ścieżkę rozwoju. Propozycje
przedstawione w planie restrukturyzacji mogą ulec zmianie, a spółka nie jest zamknięta na pozyskanie
inwestora strategicznego, jednak obecnie nikt nie jest zainteresowany - poinformował w liście otwartym do
obligatariuszy Przemysław Dąbrowski, prezes spółki. Jego zdaniem, tylko utrzymanie bieżącej działalności
spółki i windykacja długów dają szansę na realizację scenariusza, w którym obligatariusze odzyskają
przynajmniej część zainwestowanych środków.
Jednym z najważniejszych elementów planu naprawczego jest obniżenie kosztów utrzymania spółki, co już się
dzieje. Prezes ocenił, że sama realizacja planu nie wystarczy, bowiem kluczowe będzie powodzenie
przyspieszonego postępowania układowego.
GetBack zaproponował wcześniej wypłatę w ratach 65,36% należności głównej wynikającej z obligacji w
terminie do 31 grudnia 2025 roku, przy czym 87,26% z tej kwoty miałoby zostać zapłacone do 31 grudnia 2022
roku. Pozostała kwota, tj. 34,64% należności głównej, miałaby być zamieniona na akcje spółki, a odsetki od
obligacji zostałyby umorzone w całości. (PAP)

Inpro

Inpro wypłaci 0,25 PLN dywidendy na akcję za '17
Walne zgromadzenie Inpro zdecydowało o wypłacie dywidendy za rok 2017 w wysokości 0,25 PLN za akcję.
WZA ustaliło dzień dywidendy na 16 sierpnia, a jej wypłata nastąpi 30 sierpnia. Za 2016 rok spółka wypłaciła
0,25 PLN dywidendy na akcję, a rok wcześniej 0,3 PLN na akcję. (PAP)

Kino Polska, Agora

Kino Polska TV kupiło od Agory 41,14% akcji Stopklatki za 32,2 mln PLN
Kino Polska TV kupiło od Agory 41,14% akcji Stopklatki. Wartość transakcji to 32,2 mln PLN, czyli 7 PLN za
jedną akcję. Po rozliczeniu transakcji Kino Polska TV posiadać będzie 82,6% akcji Stopklatki.
Agora podała, że transakcja będzie mieć pozytywny wpływ na wynik netto grupy w II kw. 2018 r. Spółka
szacuje, że wpływ ten może wynieść odpowiednio 22,6 mln PLN i 17,4 mln PLN w przypadku grupy Agora i
Agora S.A.
W 2017 roku Stopklatka wypracowała 28 mln PLN przychodów, o 6,2% mniej r/r. Strata netto wyniosła 1 mln
PLN, wobec 47 tys. PLN zysku w 2016 roku. Spółka notowana jest na rynku NewConnect. (PAP)

Konsorcjum Stali

Konsorcjum Stali wypłaci 2 PLN dywidendy na akcję
Walne zgromadzenie Konsorcjum Stali uchwaliło, aby z zysku netto za 2017 rok wypłacić 2 PLN dywidendy na
akcję. Łącznie na wypłatę dla akcjonariuszy zostanie przeznaczone 10,9 mln PLN. Dniem dywidendy jest 22
czerwca, a jej wypłata ma nastąpić 2 lipca. Z zysku za 2016 rok Konsorcjum Stali nie wypłaciło dywidendy, a
rok wcześniej dywidenda wyniosła 1,5 PLN na akcję. (PAP)

Maxcom

Maxcom wypłaci 1 PLN dywidendy na akcję
Walne Zgromadzenie Maxcom zdecydowało o wypłaceniu z zysku netto za 2017 rok 1 PLN dywidendy na
akcję. Zysk netto Maxcom w 2017 roku wyniósł 9,2 mln PLN, a na dywidendę będzie przeznaczone 2,7 mln
PLN.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 26 czerwca, a jej wypłata nastąpi 4 lipca. (PAP)
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Selena

Selena wypłaci 0,3 PLN dywidendy na akcję za '17
Walne zgromadzenie spółki Selena FM zdecydowało o wypłacie z zysku netto za 2017 rok 0,3 PLN dywidendy
na akcję. Na dywidendę trafi łącznie 6,85 mln PLN. Zysk netto Seleny w 2017 roku wyniósł 25,8 mln PLN. Dzień
ustalenia prawa do dywidendy to 2 lipca, natomiast dzień wypłaty dywidendy to 16 lipca. Z zysku za 2016 rok
spółka również wypłaciła 0,3 PLN dywidendy na akcję. (PAP)

Redan

Redan chce objąć akcje nowej emisji TXM o wartości 5-7 mln PLN; planuje emisję obligacji
Redan zamierza głosować za podjęciem uchwał na NWZ spółki zależnej TXM i objąć jej akcje nowej emisji o
wartości od 5 do 7 mln PLN. Redan chce sfinansować objęcie akcji poprzez emisję obligacji o wartości
nominalnej od 11 do 13 mln PLN. Spółka prowadzi też rozmowy z 21 Concordia 1 s.a.r.l, drugim największym
akcjonariuszem sieci dyskontów odzieżowych TXM, w sprawie zawarcia umowy pomiędzy akcjonariuszami
TXM. (PAP)

Ursus

Ursus zarejestrował 137 nowych ciągników w okresie I-V; o 44,1% mniej r/r - PZPM
Ursus zarejestrował w okresie styczeń-maj 137 nowych ciągników rolniczych, o 44,1% mniej r/r - podał Polski
Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Po kwietniu Ursus miał zarejestrowanych 120 ciągników.
Udział Ursusa w ogólnej liczbie rejestracji nowych ciągników wyniósł w okresie styczeń-maj 4,28% wobec
7,23% w analogicznym okresie 2017 r. (PAP)
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KONTAKTY
Biuro Analiz Rynkowych
Artur Iwański
Robert Brzoza
Tomasz Kasowicz
Piotr Łopaciuk
Stanisław Ozga
Andrzej Rembelski
Adrian Skłodowski
Jaromir Szortyka
Alicja Zaniewska
Małgorzata Żelazko

(dyrektor BAR, sektor wydobywczy)
(sektor finansowy, strategia)
(sektor paliwowy, sektor chemiczny)
(przemysł, budownictwo, inne)
(sektor energetyczny, sektor deweloperski)
(sektor spożywczy i rolniczy)
(handel hurtowy i detaliczny)
(sektor finansowy)
(analizy rynkowe)
(telekomunikacja, media)

(022) 521 79 31
(022) 521 51 56
(022) 521 79 41
(022) 521 48 12
(022) 521 79 13
(022) 521 79 03
(022) 521 87 23
(022) 580 39 47
(022) 580 33 68
(022) 521 52 04

artur.iwanski@pkobp.pl
robert.brzoza@pkobp.pl
tomasz.kasowicz@pkobp.pl
piotr.lopaciuk@pkobp.pl
stanislaw.ozga@pkobp.pl
andrzej.rembelski@pkobp.pl
adrian.sklodowski@pkobp.pl
jaromir.szortyka@pkobp.pl
alicja.zaniewska@pkobp.pl
malgorzata.zelazko@pkobp.pl

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

(director)
(sales)
(sales)
(head of sales trading)
(sales trader)
(sales trader)
(sales trader)
(sales trader)
(trader)
(trader)

(022) 521 79 19
(022) 521 52 46
(022) 521 82 14
(022) 521 91 33
(022) 521 82 12
(022) 521 91 40
(022) 521 82 10
(022) 521 65 41
(022) 521 91 50
(022) 521 48 93

wojciech.zelechowski@pkobp.pl
robert.noworyta@pkobp.pl
michal.sergejev@pkobp.pl
krzysztof.kubacki@pkobp.pl
marcin.borciuch@pkobp.pl
piotr.dedecjus@pkobp.pl
tomasz.ilczyszyn@pkobp.pl
igor.szczepaniec@pkobp.pl
maciej.kaluza@pkobp.pl
joanna.wilk@pkobp.pl

Biuro Klientów Instytucjonalnych
Wojciech Żelechowski
Robert Noworyta
Michał Sergejev
Krzysztof Kubacki
Marcin Borciuch
Piotr Dedecjus
Tomasz Ilczyszyn
Igor Szczepaniec
Maciej Kałuża
Joanna Wilk

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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