Dziennik
06 marca 2019 r.
Najważniejsze informacje:

Indeksy GPW

WIG otw.
KGHM - Grupa KGHM odwróci w wynikach za '18 część odpisu dot. Sierra Gorda w wys. 194,9
WIG zam.
mln USD
obrót (mln PLN)
Lotos - Lotos przesuwa datę publikacji raportu rocznego za 2018 r. na 12 marca
WIG 20 otw.
WIG 20 zam.
Pekao - Pekao chce w I kw. '19 udzielić kredytów dla MŚP za ok. 800 mln PLN
FW20 otw.
PKO BP - PKO BH chce w '19 pozostać regularnym, aktywnym emitentem listów zastawnych
FW20 zam.
Santander BP - Bank proponuje wypłatę dywidendy za akcję 19,72 PLN; za akcję serii M 14,68 mWIG40 otw.
PLN
mWIG40 zam.

zmiana
59,818.8
59,743.4
566.4
2,325.8
2,321.3
2,329.0
2,325.0
4,145.5
4,139.0

-0.9%
-0.2%
-26.4%
-0.7%
-0.3%
-0.7%
-0.2%
-1.0%
-0.2%

kurs

zmiana

171.50
2.10
21.67
6.64
0.36

5.5%
5.0%
3.6%
2.5%
2.2%

Tauron - Zaawansowanie budowy bloku energetycznego w Jaworznie przekroczyło 87%
Największe wzrosty

Sektor bankowy - Zysk netto banków w IV kw. '18 wyższy od oczekiwań

Comarch

ABC Data - Roseville Investments i MCI podniosły cenę w wezwaniu na ABC Data do 1,44
Banca Transilvania
PLN/szt.

Eurocash
Telekom Austria AG
OMV Petrom

Agora - Agora planuje zwolnienie do 153 osób, głównie w segmencie druk
Agora - Sprzedaż dzienników w I '19 spadła r/r o 10% do 599,7 tys. sztuk - ZKDP
Alchemia - W wezwaniu na Alchemię złożono zapisy na 23.436.074 akcji

Największe spadki

Atrem - Oferta konsorcjum z Atremem za 37,3 mln PLN netto wybrana przez Enea Operator

Raiffeisen
BBI Development - BBI Development zawiązał z Archidiecezją Warmińską spółkę do wspólnego AB
projektu
JSW
Braster - Braster ma warunkową umowę z inwestorem, na mocy której ma pozyskać do 44 mln Polenergia
PLN finansowania
Neuca

kurs

zmiana

19.55
19.40
56.38
23.20
245.50

-12.3%
-5.4%
-2.6%
-2.5%
-2.0%

kurs

obrót

19.55
33.40
21.14
11,920.00
101.60

301
114
101
88
55

Echo Investment - Echo Investment przydzieli obligacje o wartości 33,85 mln PLN
Ferro - Ferro jest zainteresowane akwizycjami na rynku europejskim, nie wyklucza emisji akcji Najwyższe obroty
Raiffeisen
pod ten cel
Erste Group
Ferro - Grupa chce zwiększyć przychody do 700 mln PLN, EBITDA do 90 mln PLN w 2023 r.
Nornickel
Ferro - Ferro chce przeznaczać co najmniej 50% zysków na dywidendy w latach '19-'23
OTP Bank
IMC - IMC chce przeznaczyć w '19 na inwestycje 5 mln USD i zmniejszyć redukcję długu o 10 KGHM

mln USD
Indeksy zagraniczne

IMC - Zbiory zbóż i roślin oleistych w IMC w '18 wyniosły 856 tys. ton, o 27% więcej r/r

Neuca - WSA uchylił decyzje Urzędu Celno-Skarbowego ws. zobowiązania z tytułu podatku VAT BUX
RTS
Mabion:
przełamanie oporu
Neuki
130

Play - Play chciałby pozyskać nowe częstotliwości; 800 MHz "interesujące"

125

120

Play - Play spodziewa się stabilizacji bazy klientów w 2019 roku

115

110

Play - Play liczy na nieco niższy wzrost przychodów z usług w 2019 roku

105

100

Polenergia - Polenergia i Wind Power mają zgodę UOKiK na utworzenie wspólnego
przedsiębiorcy

95

90

85

TXM - Przychody TXM w lutym spadły o 5% do ok. 20 mln PLN

80

VRG - VRG miał w lutym ok. 69 mln PLN przychodów, więcej r/r o ok. 38,1%

75

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

zmiana
40,718.5
1,180.2
1,076.6
25,806.6
7,576.4
2,789.7
11,620.7
7,183.4
5,297.5
21,726.3
28,961.6

1.4%
-0.5%
-0.2%
-0.1%
-0.0%
-0.1%
0.2%
0.7%
0.2%
-0.4%
0.0%

70

65

Nadchodzące wydarzenia:

15
10

Dom Development - Raport kwartalny (7 marca)

5
0

Waluty i surowce

zmiana

WIBOR 3m (%)

98.28

0.0%

EUR/PLN

4.297

-0.3%

USD/PLN

3.801

0.0%

EUR/USD

1.131

-0.3%

miedź (USD/t)

6,553.5

2.1%

miedź (PLN/t)

24,908.2

2.1%

65.86

0.3%
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Kruk - Raport kwartalny (7 marca)
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Silny wzrost z wczorajszej sesji można interpretować jako pierwszy sygnał świadczący o
zakończeniu trendu spadkowego. Minimalny poziom dla wzrostów można oszacować na
91,09 -91,67 zł a potencjalny na 97,38 zł. Wsparciem dla kursu jest 73,40 zł.
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Najważniejsze informacje:
KGHM

Grupa KGHM odwróci w wynikach za '18 część odpisu dot. Sierra Gorda w wys. 194,9 mln USD
KGHM zakończył testy na utratę wartości zagranicznych aktywów grupy. Testy wykazały zasadność
odwrócenia w skonsolidowanych wynikach za 2018 r. części odpisu dot. Sierra Gorda w wysokości 194,9 mln
USD, a w wynikach jednostkowych odpisów w kwocie 648,5 mln PLN. KGHM podał, że przedstawione wartości
mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
W zakresie pozostałych zagranicznych aktywów górniczych nie stwierdzono podstaw do zmiany ich wartości
bilansowej.
Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym za 2018 r., których publikacja jest planowana na 14 marca ’19 r.
Poniżej kluczowe założenia techniczno-ekonomiczne przyjęte przez KGHM dla poszczególnych aktywów:
Założenia dla testu Założenia dla testu
na 31.12.2018
na 31.12.2017
Sierra Gorda SCM
Długość życia kopalni (lata)
Produkcja miedzi w okresie życia kopalni (tys. t)
Średnia marża operacyjna okresie życia kopalni
Nakłady kapitałowe do poniesienia w okresie życia kopalni (mln USD)

25

22

4 372

4 135

35%

38%

2 219

1 336

Sudbury (aktywa produkcyjne oraz projekt Victoria)
Długość życia kopalni (lata)
Produkcja miedzi w okresie życia kopalni (tys. t)
Średnia marża operacyjna okresie życia kopalni
Nakłady kapitałowe do poniesienia w okresie życia kopalni (mln USD)

18

17

276

275

57%

57%

1 630

1 517

2

1

Franke
Długość życia kopalni (lata)
Produkcja miedzi w okresie życia kopalni (tys. t)

37

20

Średnia marża operacyjna okresie życia kopalni

7%

4%

4

2

Nakłady kapitałowe do poniesienia w okresie życia kopalni (mln USD)
(PAP Biznes)

(PAP)
Lotos

Lotos przesuwa datę publikacji raportu rocznego za 2018 r. na 12 marca
Grupa Lotos przesuwa datę publikacji raportu rocznego za 2018 r. na 12 marca. Pierwotnie Lotos planował
opublikować wyniki za 2018 rok w czwartek, 7 marca. (PAP)

Pekao

Pekao chce w I kw. '19 udzielić kredytów dla MŚP za ok. 800 mln PLN
Bank Pekao w I kw. 2019 roku widzi rosnące zainteresowanie finansowaniem zgłaszanym przez małe i średnie
firmy, i ocenia, że w okresie tym wartość udzielonych kredytów przez bank wzrośnie do około 800 mln PLN z
614 mln PLN rok wcześniej - poinformowała PAP Biznes Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes banku. (PAP)

PKO BP

PKO BH chce w '19 pozostać regularnym, aktywnym emitentem listów zastawnych
PKO Bank Hipoteczny, którego saldo listów zastawnych w 2018 roku wzrosło o 4 mld PLN, planuje w 2019
roku pozostać regularnym, aktywnym ich emitentem na rynku polskim, jak i międzynarodowym, co umożliwić
ma bankowi utrzymanie pozycji lidera rynku - poinformowała PAP Biznes Paulina Strugała, prezes banku.
Wartość wyemitowanych przez bank hipotecznych listów zastawnych pozostających w obrocie wyniosła na
koniec grudnia 2018 roku 12,8 mld PLN i według danych banku stanowiła ok. 60% łącznej wartości
wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne listów zastawnych pozostających w obrocie.
Suma aktywów PKO Banku Hipotecznego w 2018 roku wzrosła o 31% i przekroczyła 22 mld PLN, z czego
ponad 21 mld PLN stanowił portfel kredytów mieszkaniowych.
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Bank pozyskuje kredyty do swojego portfela dzięki strategicznej współpracy z PKO BP, w tym w drodze
sprzedaży kredytów mieszkaniowych w sieci oddziałów, pośredników i agentów, jak również poprzez zakup
portfeli wierzytelności od PKO BP.
PKO Bank Hipoteczny zakończył 2018 rok zyskiem netto w wysokości 85,8 mln PLN, co stanowiło wzrost o
34,4 mln PLN w porównaniu z 2017 rokiem. (PAP)
Santander BP

Bank proponuje wypłatę dywidendy za akcję 19,72 PLN; za akcję serii M 14,68 PLN
Zarząd Santander Bank Polska chce przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy łącznie nieco ponad 2 mld
PLN z zysku netto za lata 2016-2018, co oznacza, że na jedną akcję dywidenda wyniesie 19,72 PLN, z
wyjątkiem akcji serii M, gdzie dywidenda na akcję sięgnie 14,68 PLN.
Zarząd banku proponuje, aby wyznaczyć dzień ustalenia prawa do dywidendy na 30 maja i dzień wypłaty
dywidendy na 14 czerwca.
Propozycję zarządu pozytywnie zaopiniowała rada nadzorcza Santander Bank Polska. (PAP)

Tauron

Zaawansowanie budowy bloku energetycznego w Jaworznie przekroczyło 87%
Zaawansowanie budowy nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie przekroczyło 87%, a zakończenie
inwestycji planowane jest na IV kw. 2019 roku. Na teren budowy przyjechał pierwszy transport węgla.
Blok 910 MW w Jaworznie rocznie ma wytwarzać około 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada
zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych. W ciągu roku nowy blok może spalać ponad 2,5 mln ton
węgla. (PAP)

Sektor bankowy

Zysk netto banków w IV kw. '18 wyższy od oczekiwań
Poniżej zsumowane wyniki siedmiu banków w IV kwartale 2018 roku i ich porównanie do konsensusu PAP
Biznes (w mln PLN).

Wynik odsetkowy

wyniki IV kw.
2018

konsensus

różnica

7279,4

7197,9

1,1%

Wynik z prowizji

2370,5

2340,6

1,3%

Koszty ogółem

4419,1

4481,9

-1,4%

-1154,1

-1200,2

-3,8%

3088,3

2941,9

5,0%

Saldo rezerw
Zysk netto
(PAP Biznes)

Poniżej zsumowane wyniki siedmiu banków w IV kwartale 2018 roku i ich porównanie r/r i kw/kw (w mln PLN).

Wynik odsetkowy

wyniki IV kw.
2018

wyniki IV kw.
2017

wyniki III
kw. 2018

r/r

kw/kw

7279

6631

7031

9,8%

3,5%

Wynik z prowizji

2371

2342

2339

1,2%

1,4%

Koszty ogółem

4419

4409

4426

0,2%

-0,2%

-1154

-1205

-1153

-4,2%

0,1%

3088

3039

2844

1,6%

8,6%

Saldo rezerw
Zysk netto

(PAP Biznes)
Wyliczenia obejmują PKO BP, Pekao SA, mBank, ING Bank Śląski, Bank Handlowy, Bank Millennium oraz Alior
Bank i oparte są na wcześniejszych prognozach trzynastu analityków. Dane nie obejmują wyników Santander
Bank Polska, które w IV kwartale zostały zaburzone przez przejęcie Deutsche BP oraz Getin Noble Banku, który
jeszcze nie opublikował wyników za ten okres. (PAP)

ABC Data

Roseville Investments i MCI podniosły cenę w wezwaniu na ABC Data do 1,44 PLN/szt.
Roseville Investments i MCI Venture Capital podniosły cenę w wezwaniu na ABC Data do 1,44 PLN za sztukę z
1,3 PLN wcześniej - podał pośredniczący w wezwaniu Santander BM.
W przypadku powodzenia wezwania i osiągnięcia progu przynajmniej 90% ogólnej liczby głosów, grupa ALSO
Holding i MCI rozważają przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji ABC Data i wycofanie spółki z GPW.
W chwili ogłoszenia wezwania grupa ALSO Holding nie posiadała akcji spółki ABC Data, a MCI Venture
Projects VI Sp. z o.o. SKA miała 60,72% akcji, stanowiących 60,72% głosów. (PAP)
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Agora

Agora planuje zwolnienie do 153 osób, głównie w segmencie druk
Zarząd Agory planuje zwolnienie do 153 pracowników, głównie w segmencie druk w grupie Agora, co stanowi
57% wszystkich zatrudnionych w tym obszarze, w tym 90% zatrudnionych w drukarni spółki w Pile oraz 90%
zatrudnionych w spółce Agora Poligrafia w Tychach. Restrukturyzacja zatrudnienia obciąży wynik spółki i
grupy w I kwartale 2019 r. (PAP)

Agora

Sprzedaż dzienników w I '19 spadła r/r o 10% do 599,7 tys. sztuk - ZKDP

Dziennik Gazeta Prawna
Fakt Gazeta Codzienna
Gazeta Podatkowa
Gazeta Polska Codziennie
Gazeta Wyborcza
Parkiet Gazeta Giełdy
Przegląd Sportowy

I 2019

I 2018

XII 2018

r/r

m/m

43226

49058

40871

-11,89%

5,76%

236889

261702

212610

-9,48%

11,42%

20156

22601

23742

-10,82%

-15,10%

13917

17006

14781

-18,16%

-5,85%

102645

108478

110735

-5,38%

-7,31%

3940

4144

4133

-4,92%

-4,67%

19375

22273

20205

-13,01%

-4,11%

Puls Biznesu

12093

11128

12594

8,67%

-3,98%

Rzeczpospolita

31789

45316

44766

-29,85%

-28,99%

Super Express

115699

125065

117064

-7,49%

-1,17%

RAZEM

599729

666771

601501

-10,05%

-0,29%

(PAP Biznes)
(PAP)

Alchemia

W wezwaniu na Alchemię złożono zapisy na 23.436.074 akcji
W wezwaniu do sprzedaży akcji Alchemii złożono zapisy na 23.436.074 papierów.
Impexmetal poinformował, że po nabyciu akcji będzie posiadał łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę
Eastside-Bis 98.881.074 akcje Alchemii, co stanowi 49,44% kapitału zakładowego, w tym bezpośrednio
83.636.074 akcji stanowiących 41,82% kapitału.
W styczniu Roman Karkosik, Grażyna Karkosik, Boryszew, Impexmetal oraz Eastside-Bis wezwali do sprzedaży
29.245.000 akcji Alchemii, stanowiących 14,62% kapitału spółki, po cenie 4,80 PLN za akcję. Wzywający chcieli
osiągnąć 100% kapitału zakładowego Alchemii. W dniu ogłoszenia wezwania mieli łącznie 170.755.000 akcji
Alchemii, co stanowiło 85,38% udziału w kapitale zakładowym spółki. (PAP)

Atrem

Oferta konsorcjum z Atremem za 37,3 mln PLN netto wybrana przez Enea Operator
Oferta konsorcjum z udziałem spółki zależnej Atremu o wartości 37,3 mln PLN netto została wybrana przez
Enea Operator w postępowaniu dotyczącym budowy sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski.
Liderem konsorcjum jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Energetycznego Elbud Poznań, a jednym z partnerów zależna od Atremu spółka Contrast. Szacowany udział Contrastu w łącznej wartości prac realizowanych przez
konsorcjum wynosi około 35%. (PAP)

BBI Development

BBI Development zawiązał z Archidiecezją Warmińską spółkę do wspólnego projektu
Spółka zależna BBI Development zawarła z Archidiecezją Warmińską oraz spółką Rybaki-Łańsk jako
komplementariuszem umowę spółki komandytowej, powołanej do realizacji projektu Rybaki-Łańsk w
województwie warmińsko-mazurskim.
Umowa spółki komandytowej przewiduje, że łączna wartość wszystkich wkładów, jakie będą w przyszłości do
niej wnoszone wyniesie 32,16 mln PLN, z czego spółka zależna BBI Development - PD4 - zobowiązała się
wnieść wkład pieniężny w wysokości 15 mln PLN, zaś Archidiecezja zobowiązała się wnieść aport w postaci
dwóch nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 15,5 ha oraz wartości 17,16 mln PLN. (PAP)

Braster

Braster ma warunkową umowę z inwestorem, na mocy której ma pozyskać do 44 mln PLN finansowania
Braster podpisał ze spółką European High Growth Opportunities Securitization Fund warunkową umowę emisji
i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych, a zaangażowanie tego
inwestora będzie wynosiło łącznie do 44 mln PLN.
Zgodnie z postanowieniami umowy, EHGOSF, w zamian za wypłacone na rzecz Brastera poszczególne transze
środków pieniężnych, zaoferowane zostaną obligacje o wartości nominalnej 100.000 PLN zamienne na akcje.
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Obligacje te będą oferowane w 17 transzach, przy czym warunkiem uruchomienia kolejnych transz jest
spełnienie się przesłanek i jednoczesne niewystąpienie zdarzeń określonych treścią umowy.
Jak podano, zawarcie umowy z inwestorem pozwoli Brasterowi na realizację założeń strategicznych związanych
m.in. z rozwojem Urządzenia Braster dla użytku profesjonalnego i konsumenckiego, wejściem na kolejne rynki
zagraniczne, przeprowadzeniem procesu rejestracji na rynkach zagranicznych oraz na spłatę obligacji spółki
serii A. (PAP)
Echo Investment

Echo Investment przydzieli obligacje o wartości 33,85 mln PLN
Echo Investment przydzieli inwestorom 188.315 obligacji serii J oraz 150.000 obligacji serii J2 o łącznej
wartości nominalnej 33,85 mln PLN. Średnia stopa redukcji dla zapisów na obligacje serii J2 złożonych w
dniach 22-25 lutego 2019 r. wyniosła 32%. Redukcja nie nastąpiła w stosunku do zapisów na obligacje serii J.
(PAP)

Ferro

Ferro jest zainteresowane akwizycjami na rynku europejskim, nie wyklucza emisji akcji pod ten cel
Grupa Ferro jest zainteresowana akwizycjami na rynku europejskim - poinformowała prezes Aneta Raczek na
konferencji prasowej. Nie wyklucza ona możliwości emisji akcji, jeśli przejmowanego podmiotu spółka nie
byłaby w stanie sfinansować samodzielnie.
Żadne rozmowy aktualnie się nie toczą - dodała. (PAP)

Ferro

Grupa Ferro chce zwiększyć przychody do 700 mln PLN, EBITDA do 90 mln PLN w 2023 r.
Grupa Ferro w ramach strategii na lata 2019-2023 chce zwiększać skonsolidowane przychody średniorocznie
o około 11% do 700 mln PLN w 2023 roku. Średnioroczny wzrost EBITDA ma wynieść około 10% do 90 mln
PLN w 2023 roku.
Zarząd Ferro założył do 2023 roku średnioroczne wydatki inwestycyjne na poziomie nie przekraczającym 10
mln PLN. Określono też pożądaną wartość wskaźnika długu netto/EBITDA na maksymalnym poziomie nie
przekraczającym 2,5.
Strategia Ferro zakłada m.in. budowę oferty systemowej oraz wprowadzenie do sprzedaży nowych rozwiązań
związanych z ekonomicznym zużyciem wody i energii. Grupa chce zintensyfikować aktywność w kanale
internetowym, zoptymalizować i zintegrować łańcuchy dostaw. W planach ma również intensyfikację ekspansji
rynkowej oraz wzmocnienia udziałów rynkowych i w tym obszarze rozpatrywane są potencjalne projekty
akwizycyjne.
Według wstępnych szacunków, w całym ubiegłym roku grupa miała 37,7 mln PLN zysku netto, 57,3 mln PLN
EBITDA oraz 405,6 mln PLN przychodów. (PAP)

Ferro

Ferro chce przeznaczać co najmniej 50% zysków na dywidendy w latach '19-'23
Zarząd Ferro chce rekomendować dywidendy w wysokości nie mniejszej niż 50% zysków w ramach strategii na
lata 2019-2023.
Zarząd zamierza rekomendować dywidendy pod warunkiem, że relacja skonsolidowanego długu netto spółki do
zysku EBITDA na koniec roku obrotowego będzie wynosiła poniżej 2,5. (PAP)

IMC

IMC chce przeznaczyć w '19 na inwestycje 5 mln USD i zmniejszyć redukcję długu o 10 mln USD
Ukraińska grupa rolnicza IMC planuje przeznaczyć w 2019 roku na inwestycje w maszyny rolnicze 5 mln USD i
zmniejszyć redukcję długu o ponad 10 mln USD. Spółka poinformowała, że pracuje nad zmniejszaniem
zadłużenia. (PAP)

IMC

Zbiory zbóż i roślin oleistych w IMC w '18 wyniosły 856 tys. ton, o 27% więcej r/r
Jak podano, w 2018 roku grupa zanotowała zbiory zbóż i roślin oleistych na poziomie 856 tys. ton czyli o 27%
więcej r/r, a głównym katalizatorem wzrostu zbiorów była kukurydza (wzrost zbiorów o 22% w porównaniu z
2017 r.).
W 2019 roku IMC planuje 56% zasiewów przeznaczyć na kukurydzę, 18% na słonecznik, 11% na pszenicę i 9%
na soję. (PAP)

Neuca

WSA uchylił decyzje Urzędu Celno-Skarbowego ws. zobowiązania z tytułu podatku VAT Neuki
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił decyzje Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Celno-Skarbowego z 2018 roku dotyczące zobowiązania Neuki z tytułu podatku VAT za styczeń 2012 r. Sąd
uznał zobowiązanie za przedawnione.
Spółka uregulowała zobowiązanie 3 września 2018 r., a jego łączna wartość wraz z odsetkami wyniosła 14,6
mln PLN.
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W sierpniu 2018 roku spółka informowała o decyzji Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu CelnoSkarbowego zwiększającej kwotę należnego podatku VAT za styczeń 2012 r. o 9,35 mln PLN plus odsetki.
Spółka podawała, że decyzja została wydana pomimo przedstawienia przez spółkę szeregu argumentów
wskazujących, że ustalenia Urzędu są błędne i nie mają podstaw prawnych. (PAP)
Play

Play chciałby pozyskać nowe częstotliwości; 800 MHz "interesujące"
Play Communications jest zainteresowane pozyskaniem nowych rezerwacji częstotliwości, które pomogłyby
spółce w realizacji strategii opartej o usługi komórkowe - poinformował prezes Jean-Marc Harion. Spółka
mogłaby być zainteresowana blokiem 800 MHz, o ile rezerwacji nie przedłuży Sferia, a warunki pozyskania
pasma będą sprzyjające. (PAP)

Play

Play spodziewa się stabilizacji bazy klientów w 2019 roku
Play Communications spodziewa się stabilizacji bazy klientów w 2019 roku, będzie koncentrował się na
klientach abonentowych i pakietyzacji usług - poinformował prezes spółki Jean-Marc Harion. Dodał, że Play
zamierza pozostać w tym roku liderem rynku telekomunikacyjnego pod względem liczby obsługiwanych kart
SIM.
Na koniec 2018 roku Play obsługiwał 15,02 mln kart SIM, o 1,3% mniej r/r. W segmencie usług
abonamentowych baza klientów wzrosła o 4,6% do 9,87 mln, natomiast liczba kart przedpłaconych (prepaid)
spadła o 11,1% do 5,15 mln.
W ocenie prezesa rynek komórkowy w Polsce jest nasycony. (PAP)

Play

Play liczy na nieco niższy wzrost przychodów z usług w 2019 roku
Play Communications liczy na "nieco wolniejszy" niż w 2018 roku, ale znaczący, wzrost przychodów ze
świadczonych usług w 2019 roku - poinformował prezes Jean-Marc Harion.
W 2018 roku przychody Play ze świadczenia usług wzrosły o 4,2%, do 5,08 mld PLN i stanowiły 74,3%
łącznych przychodów spółki. (PAP)

Polenergia

Polenergia i Wind Power mają zgodę UOKiK na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy
Polenergia i Wind Power mają bezwarunkową zgodę prezesa UOKiK na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy.
Był to jeden z warunków zawarcia umowy sprzedaży udziałów w projekcie morskiej farmy wiatrowej.
Drugim warunkiem miało być uzyskanie prawomocnej rejestracji przez Sąd Rejestrowy uchwały w przedmiocie
przekształcenia spółki Polenergia Bałtyk I ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Jak ustaliły wcześniej spółki, spełnienie obu warunków zawieszających ma nastąpić przed 30 września 2019
roku. W przeciwnym wypadku umowa przedwstępna ma zostać rozwiązana.
W grudniu 2018 roku Polenergia informowała o zawarciu z Wind Power przedwstępnej warunkowej umowy
zbycia 50% udziałów w spółce zależnej Polenergia Bałtyk I, która prowadzi projekt budowy morskiej farmy
wiatrowej na Bałtyku, za łączną bazową cenę sprzedaży udziałów 33,35 mln PLN. (PAP)

TXM

Przychody TXM w lutym spadły o 5% do ok. 20 mln PLN
Przychody grupy TXM w lutym 2019 roku wyniosły około 20 mln PLN, co oznacza spadek o 5% w porównaniu
do lutego 2018 r.
W ujęciu narastającym sprzedaż zrealizowana przez grupę TXM wyniosła ok. 42 mln PLN, czyli o 7% mniej r/r.
Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy w lutym 2019 roku wyniosły ok. 0,6
mln PLN, podobnie jak rok wcześniej. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego wyniosła ok. 1,2
mln PLN i była o 6% niższa niż rok wcześniej.
Sieć TXM na koniec lutego składała się z 380 sklepów własnych o łącznej powierzchni 101,3 tys. mkw, która
była o 3,9% mniejsza niż na koniec lutego 2018 r. (PAP)

VRG

VRG miał w lutym ok. 69 mln PLN przychodów, więcej r/r o ok. 38,1%
Grupa VRG miała w lutym 2019 roku około 69 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (wzrost o
ok. 38,1% r/r). Przychody ze sprzedaży zrealizowane w okresie styczeń-luty 2019 roku wyniosły ok. 140,1 mln
PLN i były wyższe o około 35,8% r/r.
W lutym przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka,
Deni Cler, Bytom) wyniosły około 39,7 mln PLN (w tym marka Bytom 11,8 mln PLN) i były wyższe od
przychodów osiągniętych w lutym 2018 roku o około 58,1%. Przychody w okresie styczeń-luty 2019 roku w
tym segmencie wyniosły około 87 mln PLN (w tym Bytom 26,6 mln PLN) i były wyższe o ok. 50% r/r.
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Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) wyniosły około 26,9
mln PLN (wzrost o ok. 25,1% r/r). W okresie styczeń-luty 2019 roku przychody w tym segmencie wyniosły
około 48,2 mln PLN i były wyższe o około 24,9% niż rok wcześniej.
Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w lutym 2019 roku przez grupę wyniosła około 48 proc. i była
wyższa od marży osiągniętej w lutym 2018 roku o około 0,8 p.p.
Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy na koniec lutego 2019 roku wyniosła 51,4 tys. m kw, w tym
marki Bytom 15,6 tys. m kw. (PAP)

Kalendarz:

7 marca
7 marca
8 marca

Spółka

Wydarzenie

Dom Development
Kruk
Agora

Raport kwartalny
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

(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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