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Najważniejsze informacje:
PGNiG

PGNiG sprzedał 8,60 mld m sześc. gazu ziemnego w IV kw. '18
Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez grupę PGNiG w czwartym kwartale 2018 r. wyniósł 8,60
mld m sześc. wobec 8,02 mld m sześc. w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydobycie gazu ziemnego
w czwartym kwartale 2018 r. wyniosło 1,19 mld m sześc., tyle samo co rok wcześniej.
Z kolei import gazu ziemnego wyniósł 2,95 mld m sześc. gazu, wobec 3,67 mld metrów sześciennych rok
wcześniej. Import z kierunku wschodniego wyniósł 1,10 mld m sześc. wobec 2,54 mld m sześc. rok wcześniej.
(PAP)
W całym 2018 roku grupa sprzedała łącznie 29,06 mld m sześc. gazu wobec 26,79 mld m sześc. w 2017 roku. Z
kolei wydobycie gazu przez PGNiG wyniosło w 2018 roku 4,55 mld m sześc. wobec 4,54 mld m sześc. rok
wcześniej. Import w 2018 roku wyniósł 13,53 mld m sześc. (wobec 13,71 mld m sześc. rok wcześniej), a import
z kierunku wschodniego wyniósł 9,04 mld m sześc. (wobec 9,66 mld m sześc. rok wcześniej).
Wolumen dystrybucji gazu w czwartym kwartale 2018 r. wyniósł 3,44 mld m sześc. i był nieco niższy niż przed
rokiem, kiedy wyniósł 3,29 mld m sześc. W całym 2018 roku Polska Spółka Gazownictwa rozdystrybuowało
11,75 mld m sześc. gazu ziemnego wobec 11,65 mld m sześc. w 2017 roku. W czwartym kwartale PGNiG
wydobyło 352,9 tys. ton ropy naftowej (329,3 tys. ton rok wcześniej), z czego 134,4 tys. ton wydobyto w
ramach działalności spółki PGNiG Upstream Norway (109,7 tys. ton przed rokiem). Wolumen sprzedaży ciepła
przez grupę w IV kw. 2018 r. to 14,25 PJ, podczas gdy rok wcześniej grupa sprzedała 14,2 PJ.
Wolumen sprzedaży energii elektrycznej z produkcji wyniósł w IV kwartale 1,31 TWh wobec 1,28 TWh w
analogicznym okresie 2017 roku.
PGNiG podał w komunikacie, że na dzień 31 grudnia 2018 roku stan zapasów gazu należącego do spółki
(obejmujący zapas obowiązkowy będący w gestii Ministra Energii) w podziemnych magazynach gazu
wysokometanowego wynosił ok. 2,3 mld m sześc. gazu. Stan zapasów nie obejmuje wolumenu gazu ziemnego
będącego w gestii Gaz-Systemu. (PAP)

PGNiG

Nowe taryfy gazowe w PGNiG OD będą obowiązywać od 15 lutego 2019 r.
Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy PGNiG Obrót Detaliczny oraz Polskiej Spółki Gazownictwa. Wzrost
cen gazu dla PGNiG OD wyniesie 2,5%, a opłaty dystrybucyjne PSG spadną średnio o 5%. URE podało, że
taryfa ta dotyczy wyłącznie odbiorców w gospodarstwach domowych. PGNiG wnioskowało ostatecznie o
podniesienie cen gazu o 2,5% Podwyżkę dla sektora przedsiębiorstw spółka uzasadnia wzrostem kosztów
zakupu paliwa na Towarowej Giełdzie Energii.

Produkcja stali

Produkcja stali surowej w Polsce w XII spadła o 1,2% r/r - World Steel Association
Produkcja stali surowej w Polsce w grudniu 2018 roku wyniosła 877 tys. ton, co oznacza spadek o 1,2% r/r wynika z danych stowarzyszenia World Steel Association.
W 2018 roku produkcja wyniosła 10.165 tys. ton, czyli o 1,6% mniej r/r. (PAP)

Sektor energetyczny

URE zatwierdził taryfy gazowe; ceny gazu wzrosną o 2,5%, a stawki dystrybucji spadną
Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy PGNiG Obrót Detaliczny oraz Polskiej Spółki Gazownictwa. Wzrost
cen gazu dla PGNiG OD wyniesie 2,5%, a opłaty dystrybucyjne PSG spadną średnio o 5%. URE podało, że
taryfa ta dotyczy wyłącznie odbiorców w gospodarstwach domowych. PGNiG wnioskowało ostatecznie o
podniesienie cen gazu o 2,5% Podwyżkę dla sektora przedsiębiorstw spółka uzasadnia wzrostem kosztów
zakupu paliwa na Towarowej Giełdzie Energii.
Z kolei stawki PSG – największego krajowego dystrybutora dostarczającego gaz do prawie 7 mln odbiorców spadają średnio o 5% dla wszystkich rodzajów paliwa gazowego. Obniżenie stawek opłat dystrybucyjnych jest
konsekwencją m.in. wzrostu ilości dystrybuowanego przez PSG gazu.
URE podał, że zatwierdzenie przez prezesa URE taryf obu firm, dla odbiorców w gospodarstwach domowych
oznacza, że finalnie wzrost cen gazu zostanie zneutralizowany spadkiem opłat dystrybucyjnych. W efekcie
łączne płatności za gaz dla odbiorców w gospodarstwach domowych, dla średnich poziomów zużycia w kraju,
pozostaną na poziomie zbliżonym do dotychczasowego. (PAP)

Sektor wydobywczy

Tobiszowski o wynikach górnictwa: sytuacja niezła i pod kontrolą
Sytuacja w górnictwie węgla kamiennego jest niezła i pod kontrolą; wyzwaniem dla branży jest zwiększenie
poziomu wydobycia, wobec skali zapotrzebowania polskiej gospodarki na węgiel - ocenił w piątek wiceminister
energii Grzegorz Tobiszowski, komentując ubiegłoroczne wyniki sektora węglowego.
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Jak wynika z raportu katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, w 11 miesiącach ub. roku polskie
kopalnie zarobiły na sprzedaży węgla prawie o połowę mniej r/r. O 90% wzrosły inwestycje, średnio o 11,2%
wzrosły ceny węgla, a przychody były wyższe o ok. 1 mld PLN. Wzrosły jednak także koszty produkcji,
wydobycie węgla spadło o 3%, a jego sprzedaż była mniejsza o 5,1%. Zmalała wydajność pracy i wskaźniki
finansowe. Import węgla wzrósł do rekordowego poziomu 18 mln ton.
Od stycznia do końca listopada 2018 r. górnictwo wypracowało łącznie prawie 1,5 mld PLN zysku na
sprzedaży węgla (25,90 PLN na każdej tonie) oraz 980,3 mln PLN zysku netto.
Wiceminister podkreślił znaczący wzrost nakładów na inwestycje, których wartość w ciągu 11 miesięcy ub.
roku wzrosła aż o 90% wobec porównywalnego okresu 2017 r. i sięgnęła 2,3 mld PLN.
W ocenie Tobiszowskiego, zwiększenie poziomu wydobycia węgla wymaga inwestycji w budowę nowych
kopalń. Za kluczowe uznał utrzymanie obecnego poziomu wydobycia m.in. w PGG i kopalni Bogdanka, oraz
powrót do poprzedniego poziomu produkcji w spółce Tauron Wydobycie.
W ub. roku - jak wskazują dane - wzrosło zapotrzebowanie polskiej gospodarki na węgiel, stąd m.in. wzrost
importu tego surowca, realizowanego z reguły przez prywatne podmioty. Tobiszowski przyznał, że import jest
wyzwaniem, będącym konkurencją dla krajowego węgla.
Przedstawiony w piątek raport katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu potwierdził znaczący wzrost
importu węgla w ubiegłym roku - od początku roku do końca listopada sprowadzono go do Polski prawie 18
mln ton, o 6,3 mln ton więcej niż w tym samym okresie ub. roku.
Ubiegłoroczny wzrost importu dotyczył wyłącznie węgla energetycznego, którego w ciągu 11 miesięcy
sprowadzono 14,8 mln ton (wzrost o 6,4 mln ton); import węgla koksowego wyniósł 3,18 mln ton, nieznacznie
mniej niż rok wcześniej.
Eksport polskiego węgla zmniejszył się z blisko 5,9 mln ton w ciągu 11 miesięcy 2017 r. do ponad 3,6 mln ton
w okresie styczeń-listopad 2018 r.
W tym czasie krajowe wydobycie węgla spadło 3% , z niespełna 60,5 mln ton w ciągu 11 miesięcy 2017 roku
do ponad 58,6 mln ton w porównywalnym okresie roku ubiegłego - oznacza to spadek produkcji o ponad 1,8
mln ton.
Sprzedaż węgla zmniejszyła się w tym okresie o 5,1% , z niespełna 60,9 mln ton przed rokiem do ponad 57,7
mln ton w 11 miesiącach roku 2018 - to spadek o ponad 3,1 mln ton. Stan zapasów węgla w końcu listopada
ub. roku wyniósł ponad 2,4 mln ton - o 14,3% więcej niż przed rokiem.
Średnia cena zbytu węgla w okresie 11 miesięcy ub. roku wyniosła 343,52 PLN za tonę (637,20 PLN za tonę
węgla koksowego oraz 273,13 PLN za tonę węgla energetycznego) i była o 11,2% wyższa niż rok wcześniej.
Dla węgla energetycznego cena wzrosła o 14,3%, a dla koksowego o 3%. Jednak wzrosły nie tylko ceny, ale
także koszty - jednostkowy koszt produkcji węgla wyniósł między styczniem a listopadem 2018 r. 316 PLN na
tonie, wobec 264,11 PLN rok wcześniej. Wydajność na jednego pracownika spadła z 761 do 744 ton. (PAP)
Sektor wydobywczy

Do 2030 r. udział wolumenu węgla w miksie energetycznym pozostanie na obecnym poziomie - Tobiszowski
Do 2030 r. udział wolumenu węgla w krajowym miksie energetycznym pozostanie na obecnym poziomie zapewnił w piątek wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas obrad trójstronnego zespołu ds.
bezpieczeństwa socjalnego górników w Katowicach.xx (PAP)

Agora

Agora rozpoczęła negocjacje w sprawie potencjalnego nabycia spółki Eurozet
Agora wspólnie z czeską spółką SFS Ventures rozpoczęła negocjacje w sprawie potencjalnego nabycia
udziałów w spółce Eurozet.
Agora ma nabyć 40% udziałów, a SFS Ventures 60% udziałów w spółce Eurozet.
Na początku grudnia 2018 roku portal wirtualnemedia pl poinformował, że ofertę zakupu Eurozetu złożyła
Grupa Fratria. Wśród potencjalnie zainteresowanych wymieniano także Agorę, ZPR Media i PMPG Polskie
Media.
W połowie stycznia portal money pl podał, że polski inwestor Zbigniew Jakubas chce kupić od Czech Media
Invest Radio ZET.
Do grupy Eurozet należą Radio ZET, Antyradio, Meloradio (do września ub.r. działające pod nazwą ZET Gold) i
Chillizet oraz serwisy internetowe, a także spółka Studio ZET produkująca reklamy radiowe i telewizyjne oraz
agencja eventowa Eurozet Live. (PAP)
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Archicom

Grupa Archicom chce sprzedać w 2019 r. 1.300-1.600 lokali
Grupa Archicom planuje sprzedać w 2019 r. 1.300-1.600 mieszkań i przekazać klientom 1.500-1.600 lokali.
W 2018 r. grupa Archicom sprzedała łącznie 1.370 lokali, czyli o 4,3% mniej niż w 2017 r. Deweloper przekazał
klientom 1.329 mieszkań, co oznacza wzrost o 41,1% r/r.
Grupa realizuje aktualnie kilkanaście projektów mieszkaniowych we Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Poznaniu oraz
Trójmieście. W 2019 r. planowane jest rozpoczęcie kolejnych etapów realizowanych obecnie inwestycji oraz
rozpoczęcie nowych projektów, w tym m.in. inwestycji w Krakowie.
Spółka podała, że jej bank gruntów umożliwia realizację inwestycji na łącznie około 5.500 mieszkań.
Jak podała spółka, rynek mieszkaniowy we Wrocławiu oraz w pozostałych miastach, gdzie działa grupa
kapitałowa Archicom, charakteryzuje się w ostatnich kwartałach spowolnieniem sprzedaży spowodowanym
przez czynniki podażowe, ale również zmiany po stronie popytu.
Spółka podała, że rosnące ceny mieszkań są wynikiem sytuacji na rynku wykonawców, w tym szczególnie
podaży pracy, a taka sytuacja może się utrzymywać w roku 2019. (PAP)

Best

Best chce zwiększenia nadzoru nad działalnością Kredyt Inkaso
Best ma wątpliwości co do transparentności działań zarządu Kredyt Inkaso, w którym jest akcjonariuszem, i
chce lepszego nadzoru nad spółką.
Podczas NWZ Kredyt Inkaso, które odbyło się 24 stycznia, Best zgłosił wniosek o powiększenie składu rady
nadzorczej z pięciu do sześciu członków, ale uchwała nie została podjęta.
Jak podano w komunikacie, podczas NWZ nie została również przedstawiona strategia grupy kapitałowej
Kredyt Inkaso, dlatego Best "nie widzi podstaw do uchwalania podwyżek wynagrodzeń zarządu", a
zatwierdzony, przy sprzeciwie Best, program motywacyjny nie będzie mógł być zrealizowany bez zgody
mniejszościowych akcjonariuszy na wprowadzenie odpowiednich zmian w statucie.
Na wniosek Bestu podczas NWZ omawiane były też kwestie związane z nabyciem przez Kredyt Inkaso
certyfikatów inwestycyjnych funduszu AGIO Wierzytelności NSFIZ.
Na początku stycznia Best informował o złożeniu pozwu przeciwko spółce Kredyt Inkaso, jej dwóm byłym
członkom zarząd oraz przeciwko spółce Grant Thorton Frąckowiak o zapłatę solidarnie 51,8 mln PLN wraz z
odsetkami.
Best kontroluje 33,14% kapitału zakładowego Kredyt Inkaso. (PAP)

Budimex

Oferta Budimeksu o wartości 249,6 mln PLN netto najkorzystniejsza w przetargu GDDKiA
Oferta Budimeksu o wartości 249,6 mln PLN netto została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad O/Wrocław najkorzystniejszą w przetargu na budowę obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi
krajowej nr 35. Termin zakończenia prac to 20 miesięcy od daty zawarcia umowy. (PAP)

Celon Pharma

Celon Pharma ma patent na inhibitory fosfodiesterazy 10A na terenie USA
Celon Pharma uzyskał patent obejmujący inhibitory fosfodiesterazy 10A (PDE10A) oraz ich zastosowanie w
leczeniu chorób i zaburzeń neurologicznych oraz psychotycznych na terenie USA.
Patent został udzielony przez urząd patentowy USA i obejmuje pełną ochronę prawną inhibitorów
fosfodiesterazy 10A i ich zastosowanie jako leków na terenie USA.
Projekt rozwoju inhibitora fosfodiesterazy 10A u pacjentów cierpiących na zaburzenia psychotyczne, w tym
schizofrenię, znajduje się obecnie w I fazie badań klinicznych. (PAP)

GetBack

Zgromadzenie wierzycieli GetBacku przegłosowało zawarcie układu
Zgromadzenie wierzycieli spółki GetBack przegłosowało zawarcie układu. W piątek w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia-Fabrycznej podano wynik głosowania, które odbyło się we wtorek. Przyjęty układ przewiduje spłatę
niezabezpieczonych wierzycieli spółki na poziomie 25%
We wtorek w trakcie kilkugodzinnego zgromadzenia wierzycieli ostatecznie swoje propozycje układowe
wycofali nadzorca sądowy oraz rada wierzycieli. Głosowane były jedynie propozycje zarządu spółki GetBack.
Za przyjęciem układu głosowało ponad 3,3 tys. wierzycieli, co stanowi 86% wierzytelności przysługujących
wierzycielom. W piątek sędzia komisarz Jarosław Mądry wydał postanowienie o przyjęciu układu. Teraz
zatwierdzeniem układu zajmie się sąd upadłościowy.
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Przyjęte propozycje układowe zakładają działalność operacyjną GetBacku z równoczesnym stopniowym
upłynnianiem aktywów spółki tak, by przyśpieszyć spłatę zobowiązań i zneutralizować ryzyko działalności
operacyjnej.
Według układu niezabezpieczeni wierzyciele spółki zostaną spłaceni na poziomie 25% w ciągu 8 lat. Pierwsza
rata dla wierzycieli niezabezpieczonych ma zostać wypłacona według głosowanego układu w 2020 r. W
pierwszym kroku spółka spłaci wierzycieli zabezpieczonych. Układ nie przewiduje konwersji obligacji na akcje
spółki. (PAP)
Gino Rossi

Gino Rossi otrzymał zgodę PKO BP na sprzedaż Simple spółce Skyline Insolvency Solutions
Gino Rossi otrzymał zgodę PKO BP na sprzedaż Simple na rzecz spółki Skyline Insolvency Solutions. PKO BP
zrezygnował z przyjęcia oferty nabycia Simple.
Gino Rossi poinformował, że podjął czynności mające na celu zwolnienie przez bank akcji Simple spod
zabezpieczeń, jednakże ostatecznie nie doszło do zwolnienia akcji Simple z przedmiotowych zastawów.
Spółka podała, że Skyline Insolvency Solutions jest uprawniony do odstąpienia od transakcji m.in. w przypadku
niezwolnienia przez bank zastawów finansowych i rejestrowych na akcjach Simple.
W grudniu 2018 roku Gino Rossi złożyło PKO BP ofertę sprzedaży 100% spółki Simple za 0,5 mln PLN.
Wcześniej Gino Rossi prowadziło negocjacje o sprzedaży Simple Creative Products z Monnari i OTCF,
właścicielem marki 4F. (PAP)

Libet

Libet sprzedał aktywa, pozyskane środki zmniejszyły zadłużenie o 11,9 mln PLN
Libet sprzedał aktywa należące do spółki za 20,3 mln PLN i zmniejszył zadłużenie bankowe o 11,9 mln PLN.
Zarząd spółki wskazał jednocześnie, że zawarcie przedmiotowej umowy nie zamyka prowadzonego przez zarząd
spółki programu przeglądu opcji strategicznych spółki ani zakresu opcji rozważanych obecnie bądź możliwych
do przeprowadzenia; proces ten przebiega i będzie kontynuowany w niezmienionym zakresie.
W grudniu 2018 roku Libet otrzymał dwie wstępne oferty nabycia nieruchomości i ruchomości służących
produkcji kostki brukowej i innych elementów betonowych. Oferty dotyczyły aktywów zlokalizowanych w
dwóch jednostkach produkcyjnych spółki, a ich łączna wartość miała wynosić minimum 40 mln PLN brutto.
O rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych spółka informowała w lipcu 2018 roku. Spółka podawała, że
zarząd weźmie pod uwagę zarówno sprzedaż jednego lub większości aktywów, jak i pozyskanie
większościowego lub znaczącego inwestora. (PAP)

Orbis

Priorytetem dla zarządu Orbisu wdrożenie modelu asset-light
Accor, który po ostatnim wezwaniu posiada prawie 86% akcji Orbisu, ma pełną elastyczność w kształtowaniu
strategii wobec spółki. Chce, by priorytetem zarządu Orbisu było wdrożenie modelu asset-light.
W ostatnich latach grupa Accor wdraża politykę zarządzania aktywami hotelowymi poprzez działania i
transakcje mające na celu optymalizację swojego portfela aktywów. W treści wezwania Accor informował, że
zamierza zastosować taką strategię w odniesieniu do Orbisu. Po wezwaniu podawał, że będzie rozważać
sposoby na optymalizację wartości portfela aktywów Orbisu. Model asset-light oznacza zmniejszanie liczby
posiadanych na własność budynków hotelowych i koncentrację na działalności operatorskiej i dostarczaniu
usług.
Accor chciał mieć w wyniku wezwania 100% akcji Orbisu i wycofać spółkę z GPW. Grupa pytana, czy będzie
podejmować dalsze działania w kierunku delistingu Orbisu, odpowiedziała, że nie zostały jeszcze podjęte żadne
decyzje w tej sprawie.
Accor podawał w treści wezwania, że polityka dywidendowa Orbisu może zostać zmieniona ze względu na
potencjalne dodatkowe potrzeby finansowe spółki. (PAP)

PBG

Oferta konsorcjum PBG o wartości 296,3 mln PLN netto najkorzystniejsza w przetargu w Szczecinie
Oferta konsorcjum, którego partnerem jest PBG, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu
ogłoszonym przez Inwestycje Miejskie Stadion w Szczecinie. Wartość oferty wynosi 296,3 mln PLN netto, czyli
364,4 mln PLN brutto.
Udział PBG w wyniku kontraktu wynosi 50%. (PAP)
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PBKM

Spółka zależna PBKM ma umowę zakupu 95% akcji hiszpańskiej firmy IVI Cordon
Sevibe Cells, spółka zależna Polskiego Banku Komórek Macierzystych, podpisała z dotychczasowymi
akcjonariuszami hiszpańskiej firmy IVI Cordon umowę ws. zakupu 95% akcji tej firmy. Łączna wartość
transakcji wyniosła 1,7 mln euro. Przedmiotem umowy jest sprzedaż na rzecz Sevibe Cells 57.190 akcji spółki
IVI Cordon. Łączna wartość ceny sprzedaży oraz pożyczki stanowi równowartość ok. 7,3 mln PLN.
Zakup sfinansowany będzie ze środków z emisji, poprzez udzielenie przez PBKM pożyczki celowej dla spółki
Sevibe Cells.
Spółka IVI Cordon prowadzi rodzinny bank komórek macierzystych pod marką IVIDA, który zajmuje się
pozyskiwaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem komórek macierzystych oraz rozwojem produktów
związanych z terapią komórkową. Grupa posiada spółkę zależną w Szwajcarii - IVIDA Switzerland. Na koniec
2018 roku w laboratoriach banku IVIDA przechowywanych było 11,6 tysięcy próbek krwi pępowinowej lub
tkanek (razem w segmencie B2B i B2C), w tym 8,7 tysięcy próbek w segmencie B2C.
Przychody spółki IVI Cordon w 2018 roku wyniosły 8 mln PLN, a EBITDA gotówkowa (oczyszczona ze zdarzeń
jednorazowych) 0,9 mln PLN. Na 2019 rok prognozy sporządzone na potrzeby transakcji zakładają osiągnięcie
przez spółkę IVI Cordon 8,1 mln PLN przychodów i 1 mln PLN EBITDA. (PAP)

PCC Rokita

PCC Rokita nie zgadza się z roszczeniami HH Technology
PCC Rokita nie zgadza się z roszczeniami HH Technology, spółki mającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych,
dotyczącymi zaniechania naruszenia patentu.
Złożony wniosek dotyczy udzielenia zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu (dotyczącego
sposobu wytwarzania alkoksylantów), a całkowitą sumę zabezpieczenia HH Technology wskazała na kwotę
57.254.733 PLN.
Spółka całkowicie kwestionuje ww. roszczenia i złożyła w sądzie pismo procesowe wskazując na całkowity brak
podstaw faktycznych i prawnych do udzielenia zabezpieczenia, wnosząc jednocześnie o zobowiązanie HH
Technology do wniesienia kaucji w wysokości 40 mln PLN.
PCC Rokita podała, że niezależnie od przebiegu toku postępowania sądowego, wystąpi także o unieważnienie
patentu do Urzędu Patentowego RP.
Spółka nie wyklucza dochodzenia od HH Technology dalszych roszczeń w przyszłości (dotychczas nie objętych
wyrokiem), a które mogą stanowić szkodę wyrządzoną spółce przez bezpodstawne działania HH Technology.
(PAP)

PKP Cargo

PKP Cargo w '18 przewiozło 111 mln ton ładunków, o 3,2% więcej niż w '17
Grupa PKP Cargo w 2018 roku przewiozła 111 mln ton ładunków, czyli o 3,2% więcej niż rok wcześniej. W
grudniu 2018 roku grupa PKP Cargo przewiozła 8,4 mln ton towarów, a praca przewozowa wyniosła ponad 2,2
mld tkm.
Spółka podała, że w tym samym okresie wzrosła praca przewozowa zrealizowana przez grupę – z 28,3 mld tkm
w 2017 roku do 28,9 mld tkm w 2018 roku (+2,2% ) i była wyższa o 2,9 mld tkm w porównaniu z rokiem 2016
(+10,9%).
Prezes spółki Czesław Warsewicz poinformował, że spółka poprawiła efektywność przewozów, co powinno
przełożyć się na wyniki finansowe generowane przez grupę.
W grudniu 2018 roku pociągami grupy przetransportowano 729 tys. ton ładunków intermodalnych, co oznacza
wzrost o 21,3% r/r. W całym 2018 roku grupa przewiozła 7,9 mln ton towarów, co oznacza, że transporty
intermodalne wzrosły o 15,8% w porównaniu z 2017 rokiem.
W ocenie prezesa dwucyfrowy wzrost przewozów intermodalnych potwierdza słuszność przyjętej pod koniec
ubiegłego roku strategii, której jednym z filarów jest dalszy intensywny rozwój grupy PKP Cargo jako
wiodącego operatora logistycznego specjalizującego się w transportach intermodalnych. (PAP)

Stelmet

Stelmet dokona odpisu aktualizującego w wysokości 11 mln PLN, co obniży zysk netto za 2017/2018
Stelmet dokona odpisu aktualizującego wartość firmy powstałej w wyniku nabycia brytyjskiej spółki Grange
Fencing w wysokości 11 mln PLN, co obniży skonsolidowany zysk netto za 2017/2018.
Stelmet podał, że wstępnie w roku obrotowym 2017/2018 przychody grupy wyniosły 553 mln PLN i były o
ponad 3% wyższe r/r. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 68,6 mln PLN, co oznacza wzrost o 23% r/r.
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Szacowany skonsolidowany zysk netto w roku obrotowym 2017/2018 wyniósł 9,6 mln PLN wobec 17,5 mln
PLN w roku obrotowym 2016/2017.
Stelmet opublikuje raport roczny 29 stycznia 2019 roku. (PAP)
Work Service

Maciej Witucki zrezygnował z funkcji prezesa Work Service
Maciej Witucki zrezygnował z funkcji prezesa Work Service ze skutkiem na dzień 28 lutego 2019 r. Witucki nie
wskazał przyczyny rezygnacji. Maciej Witucki był prezesem Work Service od stycznia 2016 r. (PAP)

Kalendarz:

28 stycznia
29 stycznia

Spółka

Wydarzenie

Ciech
Stelmet

NWZ
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

(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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