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Unimot przełamał wczoraj długi górny cień świecy z końca ubiegłego tygodnia. Tym samym,
po kilkudniowej konsolidacji, powrócił do wzrostów. Minimalny zasięg ruchu należy
szacować na 14,75 zł, ale kurs może sięgnąć 17,10 zł a nawet okolic 19,10 zł.

Document downloaded by POKI_DM@PKOBP.PL

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

zmiana
40 653,4
1 177,0
1 063,9
25 883,3
7 472,4
2 775,6
11 299,2
7 219,5
5 168,5
21 281,9
28 347,0

Waluty i surowce

1,2%
-0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
-0,0%
-0,2%
0,3%
1,8%
1,6%

zmiana

WIBOR 3m (%)

98,29

0,0%

EUR/PLN

4,330

0,3%

USD/PLN

3,830

-0,4%

EUR/USD

1,131

0,8%

miedź (USD/t)

6 269,5

1,3%

miedź (PLN/t)

24 010,3

0,8%

66,50

0,4%

ropa Brent (USD/bbl)

Dziennik
19 lutego 2019 r.

Najważniejsze informacje:
JSW

JSW rozmawia z Prokuratorią Generalną o potencjalnej emisji akcji
JSW rozmawia z Prokuratorią Generalną o potencjalnej emisji akcji, która pozwoliłaby utrzymać Skarbowi
Państwa kontrolę 50% plus 1, obecnie SP posiada 55% Akcji spółki.
Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym wskazuje JSW jaką jedną ze spółek, których akcje
należące do Skarbu Państwa nie mogą być sprzedawane.
Ozon poinformował w poniedziałek, że ewentualna emisja wynika z konieczności pozyskania
długoterminowego finansowania rozwoju JSW. Prezes przewiduje, że w najbliższych latach CAPEX pozostanie
na poziomie około 1,4 mld PLN rocznie. Jedna z planowanych inwestycji dotyczy przejęcia od Prairie Mining
pokładów węgla koksującego w złożu „Dębieńsko” na Górnym Śląsku i kopalni „Jan Karski” w Zagłębiu
Lubelskim. (PAP)

Tauron

Tauron szacuje wpływ odpisów na obniżenie wyniku netto grupy za '18 na 377,9 mln PLN
Tauron zakończył główne analizy w ramach testów na utratę wartości aktywów grupy. Nadwyżka odpisów
tworzonych nad odwróconymi w sprawozdaniu finansowym grupy za 2018 rok wynosi 466,5 mln PLN, a
łączny szacunkowy wpływ na obniżenie wyniku netto grupy wyniesie 377,9 mln PLN. Spółka poinformowała, że
analizy wykazały istotne zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmentach
wytwarzanie i wydobycie.
Jak podał Tauron, w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania za rok 2018 przeprowadzone analizy
dotyczące segmentu Wytwarzanie wykazały: w ramach energetyki konwencjonalnej zasadność utworzenia
odpisów netto z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych w wysokości 788,4 mln
PLN, a w ramach OZE zasadność odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych
aktywów trwałych w wysokości 321,9 mln PLN.
Analizy wykazały też, w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania Tauronu za 2018 rok, zasadność
utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości akcji w Tauron Wydobycie w wysokości 54,1 mln PLN, zasadność
utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości akcji w Tauron Wytwarzanie w wysokości 1.814,3 mln PLN oraz
zasadność odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w Tauron Ekoenergia w wysokości 402,4 mln
PLN. Wartość netto odpisów w jednostkowym sprawozdaniu wynosi 1.466 mln PLN, a łączny szacunkowy
wpływ na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego netto Tauronu wyniesie 1.466 mln PLN.
Tauron poinformował, że wartość odpisów nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA w jednostkowym i
skonsolidowanym sprawozdaniu spółki. (PAP)

Sektor energetyczny

Projekt nowelizacji ws. cen energii jest zgodny z oczekiwaniami Komisji Europejskiej
Poselski projekt nowelizacji w sprawie cen energii, który trafił do Sejmu w poniedziałek, jest zgodny z
oczekiwaniami Komisji Europejskiej. Odpowiada także na uwagi zgłaszane przez przedsiębiorców i Urząd
Regulacji Energetyki. Zakłada on m.in. usunięcie obowiązku ustalenia cen i stawek na 2019 r. w wysokości nie
wyższej niż stawki z 31 grudnia 2018 r. dla spółek zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii.
W projekcie zakłada się też, że ceny, stosowane przez spółki obrotu dla odbiorców końcowych mają
odpowiadać w 2019 r. cenom stosowanym 31 grudnia 2018 r. na podstawie taryfy, zatwierdzonej przez
prezesa URE. Z kolei ceny ustalone w inny sposób, np. w przetargu czy wynegocjowane indywidualnie, nie
mogą być wyższe niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane dla odbiorcy końcowego w dniu 30
czerwca 2018 r. Oznacza to, że przepisy dotyczyć miałyby wszystkich rodzajów umów zawieranych pomiędzy
przedsiębiorstwem obrotu a odbiorcą końcowym.
W projekcie proponuje się też zmianę terminu, wdrożenia przepisów w życie, który wynosić będzie 30 dni od
dnia wejścia w życie rozporządzenia do ustawy. Kolejną zmianą jest propozycja umożliwienia ubiegania się o
wypłatę kwoty różnicy cen przez odbiorców końcowych energii elektrycznej, kupujących energię na własny
użytek, którzy nie zakupują energii od przedsiębiorstw obrotu, lecz sami dokonują zakupu na Towarowej
Giełdzie Energii lub za pośrednictwem towarowego domu maklerskiego.
Prezes URE ma, na mocy nowelizacji, obliczać i publikować średnioważone ceny energii elektrycznej na rynku
hurtowym, oraz ogłaszać dane, stanowiące części składowe, służące do obliczenia kwot różnic cen, wskazane
w rozporządzeniu. (PAP)
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Sektor energetyczny

URE ma sygnały o brakach ofert sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców innych niż gospodarstwa
domowe
URE podało w komunikacie, że ma sygnały o brakach ofert sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców
końcowych innych niż gospodarstwa domowe i chce, aby Ministerstwo Energii i UOKiK podjęły stosowne
działania.
Z początkiem tego roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych
ustaw, która zakłada ustabilizowanie cen sprzedaży energii dla odbiorców końcowych w 2019 r., przy
jednoczesnym zrekompensowaniu spółkom energetycznym strat z tego tytułu. Minister energii Krzysztof
Tchórzewski zapowiadał pilną nowelizację ustawy, która uwzględniłaby uwagi Komisji Europejskiej.
URE pisze, że sytuacja szczególnie jest trudna dla odbiorców, którym w sposób naturalny skończyły się/kończą
się umowy terminowe zawarte kilka lat wstecz, chcą zmienić sprzedawcę i nie mogą znaleźć nowych ofert na
rynku. Jednocześnie dotychczasowi sprzedawcy nie chcą kontynuować z nimi współpracy.
Dlatego też Prezes URE zwrócił się do Ministra Energii oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji z prośbą o
przyjrzenie się problemowi i podjęcie stosownych działań wg kompetencji. (PAP)

Sekor motoryzacyjny

Sprzedaż opon do aut osobowych w '18 spadła o 1% r/r - PZPO
Sprzedaż opon do aut osobowych w 2018 roku spadła o 1% r/r - podał Polski Związek Przemysłu
Oponiarskiego.
Z danych PZPO wynika, że spadek sprzedaży odnotowano w segmencie samochodów dostawczych (-9%).
Wzrost sprzedaży odnotowano w segmencie opon do SUV (+12%), ciężarowych (+22%), rolniczych (+3%).
(PAP)

Archicom

Archicom chce w '19 wprowadzić do sprzedaży ponad 1,2 tys. mieszkań
Archicom planuje wprowadzić do sprzedaży w 2019 roku ponad 1,2 tys. mieszkań - poinformował PAP Biznes
prezes Krzysztof Andrulewicz.
Spółka posiada obecnie bank ziemi, który pozwala na budowę ponad pięciu tysięcy mieszkań, co zabezpiecza
jej działalność na ponad trzy lata - ocenił prezes. Spółka stale poszukuje nowych działek, ale ze względu na
swój bank ziemi, podchodzi do tego selektywnie. Na zakupy gruntów zamierza przeznaczyć ponad 100 mln
PLN. Zdaniem prezesa, zbyt silne wzrosty cen mieszkań mogą doprowadzić do kryzysu na rynku
mieszkaniowym.
Archicom realizuje obecnie kilkanaście projektów we Wrocławiu, w Łodzi, Poznaniu i Trójmieście. Deweloper
przygotowuje też projekty w Krakowie. W budowie, na różnym etapie zaawansowania, znajduje się obecnie
około dwa tysiące mieszkań Archicomu.
Archicom informował w styczniu, że w 2019 roku planuje sprzedać 1,3-1,6 tys. mieszkań i przekazać klientom
1,5-1,6 tys. lokali. W 2018 roku grupa sprzedała łącznie 1.370 lokali, czyli o 4,3% mniej niż w 2017 roku, a
przekazała klientom 1.329 mieszkań, co oznacza wzrost o 41,1% r/r.
Andrulewicz wskazał, że na dynamikę sprzedaży w 2018 roku miały wpływ m. in. wyższe ceny mieszkań.
Andrulewicz wskazał, że ceny mieszkań w 2019 roku będą zależeć głównie od sytuacji kosztowej - jeśli koszty
będą rosły, to deweloperzy będą podnosić ceny mieszkań.
Archicom działa także w segmencie nieruchomości komercyjnych. Spółka realizuje obecnie projekt biurowy
City Forum o powierzchnie 24 tys. m kw. Realizacja pierwszego budynku, o powierzchni około 12 tys. m kw.,
idzie zgodnie z planem. Pierwsi najemcy pojawią się tam w lipcu tego roku. Drugi budynek, o podobnej
powierzchni, realizujemy od pierwszego kwartału 2018 roku. Planowany termin zakończenia prac to drugi
kwartał 2020. Grupa poszukuje obecnie gruntu pod kolejną inwestycję. (PAP)

Introl

Spółka zależna Introlu dokonała odpisów aktualizacyjnych w kwocie ok. 8 mln PLN
Smart In, spółka zależna Introlu, dokonała odpisów aktualizacyjnych prac badawczo-rozwojowych
poniesionych w latach ubiegłych w kwocie ok. 8 mln PLN, co obciąży wynik za 2018 rok.
Spółka Smart In poinformowała o zaniechaniu znaczącej części prac badawczo rozwojowych prowadzonych w
latach 2016 do 2018 oraz o podjętej w tej części restrukturyzacji działalności spółki".
Jak podał Introl, łącznie, po uwzględnieniu odpisów, spółka Smart In wykazała stratę w wysokości ok. 19 mln
PLN. Spółka podała, że informacje mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. (PAP)
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Kernel

Kernel przejął właściciela floty wagonów zbożowych za 64 mln USD
Grupa Kernel przejęła ukraińską spółkę Rail Transit Kargo, właściciela floty 2,95 tys. wagonów zbożowych.
Wartość przejmowanego przedsiębiorstwa ustalono na 64 mln USD. Po skorygowaniu o wartość kapitału
pracującego i zadłużenie netto Rail Transit Kargo, Kernel zapłacił za spółkę 49 mln USD. Pozostała kwota ma
zostać wypłacona po spełnieniu się określonych w umowie warunków.
W komunikacie podano, że Rail Transit Kargo posiada prawie 15% całego ukraińskiego rynku. Przejmowana
przez Kernel spółka jest tym samym właścicielem drugiej największej floty wagonów na Ukrainie, po
państwowych Kolejach Ukraińskich. Kernel podał, że akwizycja zwiększy zysk EBITDA grupy o około 20 mln
USD rocznie oraz zabezpieczy ją przed wzrostami kosztów logistyki. (PAP)

OT Logistics

Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o emisji do 2,3 mln akcji bez prawa poboru
Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o emisji od 250 tys. do 2,3 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru dla
obecnych akcjonariuszy. Cena emisyjna akcje serii E nie może być niższa niż 10 PLN. W poniedziałek o godz.
16.15 akcje Ot Logistics kosztowały na GPW 6,15 PLN za sztukę.
Emisja będzie skierowana do inwestorów wyłonionych w drodze budowy księgi popytu. Akcjonariusze spółki,
posiadający co najmniej 0,5% akcji OT Logistics w dniu podjęcia uchwały o emisji, otrzymali pierwszeństwo w
obejmowaniu nowych papierów spółki - na każde pięć akcji posiadanych będą mieli prawo objąć jedną nowo
emitowaną akcję.
Lutowe walne zgromadzenie zdecydowało również o połączeniu spółki OT Logistics z jej spółkami zależnymi:
Żeglugą Bydgoską, OT Port Wrocław oraz Odra Rhein Lloyd. Proces ten jest częścią zatwierdzonego w grudniu
planu naprawczego, który zakłada m.in. skonsolidowanie spółek zależnych w celu optymalizacji kosztowej
działalności podstawowej i wspomagającej, zmniejszenia nakładów inwestycyjnych, kosztów zakupów usług
zewnętrznych oraz wzmocnienie zasobów ludzkich i informatycznych grupy. (PAP)

Trakcja

Strata netto Trakcji na koniec '18 sięga 75 mln PLN
Trakcja w 2018 roku miała 1 mld PLN przychodów, 123,2 mln PLN straty brutto ze sprzedaży, 85 mln PLN
ujemnej EBITDA oraz 75 mln PLN straty netto. Istotny wpływ na wyniki miała aktualizacja budżetów
kontraktów w czwartym kwartale na minus 139 mln PLN.
Dodatkowo Trakcja rozpoznała przychód ze sprzedaży, w pozostałej działalności operacyjnej, prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynków i urządzeń posadowionych na
nieruchomości przy ul. Lotniczej 100 we Wrocławiu za 53 mln tys. PLN brutto.
Znacząca część wydatków dotyczących kontraktów, na których przeszacowano marże, została poniesiona do
31 grudnia 2018 roku, zgodnie z wysokim zaawansowaniem wykonanych robót. Wpływ na poziom
prezentowanego wyniku spółki był spowodowany niemożliwym do przewidzenia na dzień zawierania
kontraktów poziomem wzrostu kosztów oraz wydłużeniem okresu ich realizacji.
Trakcja nie uwzględnia w wyniku finansowym wartości pozwów sądowych, składanych przez spółkę wobec
zamawiających na łączną wartość przedmiotu sporów wynoszącą ok. 110 mln PLN. Ponadto spółka planuje
złożenie kolejnych pozwów o wartości ok. 30 mln PLN.
Spółka nie uwzględnia również w wyniku finansowym pozostałych roszczeń kontraktowych o wartości ponad
120 mln PLN, których dochodzi na drodze pozasądowej.
Kontrakty, na których nastąpiło obniżenie marż, niemal w całości zostały pozyskane w okresie do połowy 2017
roku, charakteryzującego się wysoką presją na wartość ofert w rezultacie przedłużającej się luki inwestycyjnej.
Portfel zamówień Trakcji na koniec grudnia 2018 roku wzrósł o około 45% i wynosił 2,2 mld PLN. W całym
zeszłym roku spółka podpisała umowy o łącznej wartości powyżej 1,5 mld PLN, z których większość
przekraczała budżety inwestorskie. Dane o wielkości portfela zamówień prezentowane są z wyłączeniem części
przychodów przypadającej na konsorcjantów.
Do tej poryw 2019 roku Trakcja podpisała umowy o roboty budowlane o łącznej wartości 93 mln PLN netto.
Dodatkowo spółka oczekuje na podpisanie umów w przetargach, w których złożono najkorzystniejsze oferty o
łącznej wartości 571 mln PLN netto. (PAP)
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Trakcja

Trakcja chce refinansować zadłużenie i wyemitować nowe akcje
Trakcja rozpoczęła działania zmierzające do refinansowania istniejącego zadłużenia bankowego oraz
dokapitalizowania spółki poprzez emisję nowych akcji. Trakcja nie podała szczegółów dotyczących
zapowiedzianych działań, w tym wielkości rozważanej emisji akcji.
Zarząd Trakcji zatrudnił zewnętrznych doradców prawnych i finansowych w celu przeprowadzenia zmiany
struktury, zwiększenia finansowania bankowego oraz podwyższenia kapitału zakładowego. (PAP)

Kalendarz:

19 lutego
20 lutego
20 lutego
20 lutego
21 lutego
21 lutego
21 lutego
22 lutego

Spółka

Wydarzenie

Novaturas
Asseco SEE
Magyar Telekom
Orange Polska
DO&Co
KAZ Minerals
Orbis
MOL

Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport
Raport

kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
kwartalny
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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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