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KOMENTARZ PORANNY 

Globalny popyt na „energetyki” 

Piąta wzrostowa sesja z rzędu i wynik na poziomie +1,5/+1,4% (FW20/WIG20) 
wyprowadziły krajowy rynek powyżej lokalnych szczytów z 5 września, co jest 
jednocześnie najwyższą wartością od kwietnia 2015 roku. Ruch potwierdziły 
wysokie obroty. Generalnie GPW bardzo pozytywnie wyróżniała się na tle rynków 
bazowych. W Europie stopą zwrotu dorównała nam Słowacja i Hiszpania, po 
„zawieszeniu” niepodległości Katalonii. Wspólnym mianownikiem wszystkich 
parkietów było bardzo dobre zachowanie spółek energetycznych  (u nas WIG 
Energia +4%) i szerzej użyteczności publicznej. Trend ten rozlał się później na 
rynek amerykański. W serwisach brak było jednoznacznych powodów tego 
trendu. Wiadomo, że na największym rynku energetycznym Europy trwa 
przepychanka między energetyka konwencjonalną a odnawialną. Wiadomo 
również, ze kanclerz Merkel musi się jakoś „układać” z Zielonymi, przez co tzw. 
OZE powinno być bardziej preferowane. Dla przykładu wczoraj akcje Siemens 
Renewable Energy, producenta gł. turbin wiatrowych szły w górę o ponad 4%. 
Generalnie liderowały spółki związane z tym obszarem. Jak to połączyć z  polską 
energetyką konwencjonalną ? Pozostawię bez odpowiedzi. Pozostając w temacie 
średnioterminowych prognoz to wciąż miałbym na uwadze silniejszego dolara i 
przyczynową decyzje FED z września o rozpoczęciu programu redukcji sumy 
bilansowej. 

Krystian Brymora 

 

Notowania: środa, 11 października 2017 

 Wartość Zmiana 

1D YTD 

WIG20  2 551,8 1,4% 31,0% 

WIG30 2 932,1 1,3% 30,7% 

mWIG40 4 949,9 0,6% 17,4% 

sWIG80 14 841,7 0,1% 4,1% 

WIG  65 733,8 1,1% 27,0% 

WIG Banki 7 633,8 1,0% 21,9% 

WIG Bud 2 979,1 0,2% 4,3% 

WIG Chemia 16 098,3 0,0% 17,0% 

WIG Dew 2 186,4 1,0% 19,5% 

WIG Energia 3 330,5 4,1% 30,5% 

WIG IT 2 069,4 0,1% -4,0% 

WIG Media 4 756,4 -1,1% 4,3% 

WIG Paliwa 8 678,6 1,0% 53,1% 

WIG Spoż 3 640,9 0,2% -12,4% 

WIG Surowce 4 790,6 1,5% 36,2% 

WIG Telco 730,2 -0,1% 0,0% 

DAX 12 970,7 0,2% 13,0% 

CAC40 5 362,4 0,0% 10,3% 

BUX 38 453,1 1,1% 20,2% 

S&P500 2 555,2 0,2% 14,1% 

DJIA 22 872,9 0,2% 15,7% 

Nasdaq Comp 6 603,5 0,2% 22,7% 

Bovespa 76 659,8 -0,3% 27,3% 

Nikkei225 20 950,3 0,3% 9,6% 

S&P/ASX 200 5 794,5 0,4% 2,3% 

Złoto 1 286,2 -0,3% 11,5% 

Miedź 6 760,0 1,4% 22,1% 

Ropa 51,3 0,7% -10,1% 

EUR/PLN 4,27 -0,4% -3,0% 

USD/PLN 3,61 -0,8% -13,9% 

CHF/PLN 3,70 -0,6% -9,8% 

EUR/USD 1,18 0,4% 12,6% 

USD/JPY 112,4 0,2% -3,9% 
 

FW20 

 Wartość  Zmiana 

Kurs otwarcia 2 525   12 0,48% 

Kurs zamknięcia 2 562   38 1,51% 

Kurs min. 2 525   16 0,64% 

Kurs max. 2 568   38 1,50% 

Wolumen obrotu 19 902   7 973 66,84% 

Otwarte pozycje 65 018   2 052 3,26% 
 

Indeksy GPW 

Indeks Open Low High Close 1D Obrót 

WIG20 2 520,81 2 519,87 2 556,95 2 551,78 1,4% 1 070 

WIG30 2 904,19 2 898,89 2 938,53 2 932,12 1,3% 1 244 

MWIG40 4 926,37 14 780,48 14 842,26 4 949,91 0,6% 296 

SWIG80 14 835,62 4 919,53 4 967,18 14 841,69 0,1% 71 

WIG-PL 66 952,34 66 952,34 67 224,00 67 224,00 1,1% 1 429 

WIG 65 221,96 65 106,93 65 849,01 65 733,79 1,1% 1 451 

 

WIG20     

 Close MC 1D YTD  

Alior 71,92 9 297 -0,6% 32,7% 

Asseco PL 45,77 3 799 -0,5% -15,2% 

BZ WBK 363,75 36 133 0,8% 15,1% 

CCC 283,25 11 660 -1,9% 39,2% 

Cyfrowy P. 25,40 16 244 1,2% 3,3% 

Energa 13,20 5 466 7,9% 45,1% 

Eurocash 39,25 5 462 3,8% -0,2% 

JSW 101,50 11 917 3,2% 51,7% 

KGHM 122,40 24 480 0,9% 32,4% 

Lotos 67,80 12 534 0,9% 77,3% 

LPP 8 510,00 15 764 0,7% 50,0% 

mBank 448,20 18 964 2,1% 33,7% 

Orange 5,08 6 667 -0,4% -7,8% 

Pekao 128,00 33 596 0,8% 1,7% 

PGE 13,37 24 999 4,2% 27,9% 

PGNIG 6,94 40 102 1,3% 23,3% 

PKN Orlen 134,00 57 313 0,8% 57,1% 

PKOBP 36,61 45 763 1,9% 30,1% 

PZU 47,72 41 207 2,6% 43,7% 

Tauron 3,65 6 397 2,5% 28,1% 

 

 
 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK 
 
 Asseco PL: Odpis wartości aktywów zagranicznych obniży wynik netto grupy o 106 

mln PLN [komentarz BDM]; 

 Asseco PL: Asseco Poland w wyniku porozumienia z akcjonariuszami odzyska 
kontrolę nad Formula Systems [komentarz BDM]; 

 Asseco PL: Spółka konsoliduje zagraniczny biznes, ponownie myśli o debiucie na 
zagranicznej giełdzie - PB [komentarz BDM]; 

 Budimex: Skonsolidowany wynik finansowy netto za 3Q’17 wyniósł 142 mln PLN 

(+35% r/r) [komentarz BDM]; 

 Energetyka: Sejm może zająć się ustawą o rynku mocy jeszcze na tym posiedzeniu 
– Tchórzewski; 

 Skarb Państwa: Rząd chce, by premier miał nadzór nad wszystkimi spółkami 
Skarbu Państwa; 

 Górnictwo: Sytuacja na rynku węgla może być dramatyczna, zależy to od 
wydobycia w PGG - PG Silesia; 

 PA Nova: PKP naliczyło 8 mln PLN kary za odstąpienia od umowy w Sosnowcu;  

 Skarbiec Holding: Spółka wypłaci 2,62 PLN dywidendy/akcję; 

 GTC: Prezes zakupił 55 tys akcji spółki w dniach 9-10.11; 

 Wasko: Oferta spółki za 17,2 mln PLN najkorzystniejsza na budowę sieci 
światłowodowej dostępu do internetu  [komentarz BDM]; 

 Idea Bank: Bank chce do końca roku przedstawić nową strategię na kolejne lata – 
Parkiet. 

 WYKRES DNIA 
 

WIG20 wczoraj został wsparty m.in. przez rajd na spółkach energetycznych. 
WIG-Energia zyskał ponad 4%. Spółki z tego obszaru zyskiwały wczoraj 
wyraźnie także na innych europejskich parkietach.  

 
WIG Energia – daily 

 

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.  
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mWIG40          

 Close MC 1D YTD   Close MC 1D YTD  

Alumetal 52,65 815 3,2% -14,3% Intercars 291,80 4 134 0,6% 5,1% 

Amica 163,80 1 274 0,8% -12,1% Kernel 49,20 4 032 0,0% -22,9% 

Amrest 365,00 7 743 0,0% 23,3% Kęty 401,50 3 810 0,6% 3,5% 

Apator 31,00 1 026 0,0% 3,7% Kruk  290,00 5 436 -1,7% 22,4% 

Azoty 75,12 7 452 0,5% 19,9% Medicalg 227,50 820 0,2% -26,1% 

Bogdanka 74,79 2 544 5,3% 7,6% Millennium 7,26 8 807 0,1% 39,9% 

Boryszew 9,98 2 395 -0,2% 24,6% Netia 3,85 1 342 1,0% -16,3% 

Budimex 198,10 5 058 0,0% 0,1% Neuca 269,00 1 258 -0,9% -31,0% 

CD Projekt 119,00 11 438 2,7% 128,0% Orbis 91,00 4 193 -0,5% 24,7% 

Ciech 66,22 3 490 1,1% 13,6% Pfleiderer 44,85 2 902 2,2% 21,5% 

Comarch 172,20 1 401 1,3% -1,0% PKP Cargo 57,47 2 574 -0,6% 22,3% 

Echo 4,93 2 035 0,4% -5,2% Polimex 5,15 1 219 0,4% 37,7% 

Emperia 88,50 1 092 -0,6% 36,2% Polnord 9,10 298 3,4% 12,2% 

Enea 14,50 6 401 5,8% 52,6% Robyg 3,24 938 -0,6% 9,1% 

Forte 74,00 1 771 0,0% -2,6% Sanok 57,07 1 534 -0,4% -6,9% 

GetinNoble 1,53 1 380 2,7% 15,9% Stalprodukt 507,20 2 830 1,8% -3,4% 

GPW 45,95 1 929 2,5% 15,1% Synthos 4,77 6 312 -1,6% 4,6% 

GTC 9,99 4 698 3,0% 21,8% Trakcja 11,02 566 -1,3% -22,2% 

Handlowy 70,53 9 215 0,2% -7,7% Uniwheels 260,00 3 224 0,0% 18,6% 

ING BSK 200,00 26 020 -0,5% 23,9% Wawel 979,50 1 469 1,0% -11,0% 
 

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]  

 
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A. 

 FW20 

 
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A. 

 
WIG20 

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A. 
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INFORMACJE ZE SPÓŁEK 
  
Asseco PL Odpis wartości aktywów zagranicznych na jednostkowy wynik netto Asseco Poland za okres 9 miesięcy 

zakończony 30 września 2017 roku będzie wynosił minus 116 mln PLN, a wpływ na skonsolidowany wynik 
netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej minus 106 mln PLN. Odpisy są pochodną 
pogarszających się wyników i prognoz wyników spółek działających na obszarze Rosji, Litwy, Kazachstanu, 
Gruzji oraz Nigerii. 
 
Asseco Poland założyła spółkę prawa słowackiego Asseco International, do której zostaną wniesione 
posiadane akcje spółek zagranicznych Asseco Poland. Do Asseco International wniesione zostaną akcje w 
Asseco Central Europe, Asseco South Eastern Europe, Exictos, Asseco Western Europe, R-Style Softlab, 
Asseco Danmark, Peak Consulting, Asseco Lietuva, Sintagma, Asseco Georgia, Asseco Kazahstan, Asseco 
Software Nigeria jako wkład niepieniężny w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym 
Asseco International. Docelowo, w wyniku tej transakcji, Asseco Poland obejmie 96,55% kapitału 
zakładowego Asseco International, 3,45% będą posiadali managerowie ACE, którzy obejmą akcje w zamian 
za akcje Asseco Central Europe. 
 
BDM: Informacja negatywna. Z racji słabych perspektyw na rynku rosyjskim spółka zmniejszyła 
zaangażowanie w R-Softlab poniżej 50% udziałów. Miało to miejsce w połowie 2016 roku. 

  
Asseco PL Asseco Poland zawarła porozumienie z prezesem i podmiotem kontrolowanym przez prezesa Formula 

Systems, w wyniku którego odzyska kontrolę nad izraelską spółką. Porozumienie dotyczy zasad głosowania 
na walnym zgromadzeniu Formula Systems. Na mocy porozumienia strony wyznaczyły pełnomocnika i 
udzieliły mu nieodwołanego pełnomocnictwa do głosowania w imieniu każdego akcjonariusza będącego 
stroną porozumienia. Pełnomocnikiem jest osoba wyznaczona przez Asseco Poland i jest umocowana do 
głosowania zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez spółkę. Akcjonariusze udzielili pełnomocnictwa dla 
Asseco Poland do głosowania na walnym zgromadzeniu Formuli z posiadanego przez nich pakietu 13,39% 
akcji spółki. 
 
Umowa została zawarta na 36 miesięcy i zostaje automatycznie przedłużana na kolejne 12-miesięczne 
okresy. Strony mogą wypowiedzieć umowę 6-miesięcy przed zakończeniem okresu 36-miesięcznego i 
każdego z następnych okresów 12-miesięcznych. Dodatkowo strony zapisały w porozumieniu prawo 
pierwokupu akcji dla każdej ze stron porozumienia (right of first refusal) oraz prawo przyłączenia się do 
transakcji zbycia przez Asseco akcji Formula dla pozostałych stron porozumienia (tag along right). Po 
sierpniowej transakcji sprzedaży 20% akcji Formula Systems udział Asseco Poland w kapitale zakładowym 
izraelskiej spółki wynosi 26,33%. 
 
Asseco Poland poinformowało w środę, że szacunkowy wpływ rozliczenia transakcji sprzedaży 20% Formula 
Systems na skonsolidowany wynik netto, dla akcjonariuszy jednostki dominującej, Asseco Poland wyniesie 
prawdopodobnie od 330 do 360 mln PLN, a w jednostkowym wyniku netto Asseco Poland zostanie 
rozpoznany zysk w wysokości 148 mln PLN.  
 
BDM: Oceniamy, że zastrzyk gotówki po sprzedaży udziałów w Formula Systems pozwoli na wypłatę 
dywidendy w 2018 roku na poziomie zbliżonym do tego z 2017 roku. Informację o odzyskaniu kontroli nad 
spółką izraelską odbieramy z zaskoczeniem. Po transakcji sprzedaży 20% udziałów uznawaliśmy temat za 
zamknięty. Odzyskanie kontroli nad tym podmiotem otworzy spółce drogę do ponownej pełnej konsolidacji 
wyników spółek izraelskich. Jednak obecnie na Asseco będzie przypadało około 13% rezultatów 
generowanych przez te podmioty. Według nas zmniejszy to jedynie przejrzystość skonsolidowanych raportów 
grupy Asseco. 

  
Asseco PL Asseco Poland konsoliduje zagraniczny biznes w Europie i myśli o debiucie na zachodniej giełdzie. - 

Powołaliśmy Asseco International, ponieważ uznaliśmy, że skala i potencjał naszych międzynarodowych 
działań wymagają odrębnego zespołu, który będzie na co dzień nimi zarządzał. Nie wykluczamy debiutu na 
jednym z europejskich parkietów, na przykład we Frankfurcie, lub na GPW - mówi Adam Góral, prezes Asseco 
Poland. Rejestracja spółki powinna nastąpić w ciągu kilku tygodni. Przetasowania w grupie nie wpłyną na 
politykę dywidendową spółki. – Puls Biznesu 
 
BDM: Powraca temat debiutu spółki na zagranicznej giełdzie. Kilka lat temu spółka planowała wejść na 
NASDAQ. Plany mogą mieć związek z planowanym rozwojem w segmencie ERP. W grudniu 2016 roku 
została założona na Słowacji, która ma integrować kompetencje grupy w tym zakresie. Ponadto Asseco SEE 
jest w trakcie wyodrębniania całej działalności w segmencie płatniczym do odrębnej spółki. 

  
Skarb Państwa Rząd chce, żeby Prezes Rady Ministrów miał nadzór nad wszystkimi spółkami Skarbu Państwa - wynika z 

wykazu prac legislacyjnych KPRM. Projekt ustawy przygotowany został przez szefa Komitetu Stałego Rady 
Ministrów Henryka Kowalczyka. Zgodnie z projektem wzmocniono, doprecyzowano i uzupełniono kompetencje i 
zadania premiera o nadzór nad spółkami Skarbu Państwa. W odniesieniu do spółek o istotnym znaczeniu dla 
gospodarki państwa rozszerzono zakres spraw, w których Prezes Rady Ministrów będzie zatwierdzał instrukcje 
do głosowania.  
 
W projekcie skorygowano wymogi, jakie muszą spełniać osoby wskazane na członka organu nadzorczego oraz 
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przepisy dotyczące Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. 
  
Handel "O ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni" - tak brzmi nowy tytuł projektu ustawy 

dot. handlu w niedziele zaakceptowany w środę przez sejmową podkomisję ds. rynku pracy. Podkomisja 
będzie kontynuowała prace nad projektem w czwartek w południe. Ustawa ma reguluwać kwestie handlu nie 
tylko w niedziele, ale także w inne dni, m.in. w Wigilię i w Wielki Piątek. W trakcie środowych obrad posłowie 
dyskutowali nad poprawką dotyczącą tego, czy ustawą mają zostać objęte tylko podmioty prowadzące 
działalność handlową czy także usługową. Nie podjęli jednak decyzji w tej sprawie. 

  
Handel Żaden klub nie sprzeciwił się w środę dalszym pracom nad rządowym projektem ustawy o podatku od 

sprzedaży detalicznej, która przedłuża zawieszenie podatku na kolejny roku - do końca 2018 roku. 
  
Budimex Skonsolidowany wynik finansowy netto za 3Q’17 wyniósł 142 mln PLN (+35% r/r). Wzrost wynika z poprawy 

rentowności w segmencie budowlanym oraz wzrostu liczby przekazań notarialnych w segmencie 
deweloperskim. 
 
Budimex – zysk netto [mln PLN] 

 
Źródło: DM BDM S.A.,  spółka 

 
BDM: Wynik nieco lepszy niż wstępnie oczekiwaliśmy (zakładaliśmy ok. 130-135 mln PLN). Spółka już 
wcześniej informowała, że przekazania mieszkań w 3Q’17 wyniosły 596 szt (vs 233 szt rok temu). Wzrost 
rentowności w segmencie budowlanym oznaczałby poprawę także q/q (w 3Q’16 spółka miała marżę EBIT na 
poziomie 7,7% a w 2Q’17 7,3%) – jeżeli w wyniku nie są ujęte one-offy implikowałaby to prawdopodobnie 
także powrót do dwucyfrowej rentowności brutto ze sprzedaży (w 2Q’17 spadła <10%). 

  
Energetyka Sejm może zająć się ustawą o rynku mocy jeszcze w trakcie obecnego posiedzenia - poinformował 

dziennikarzy minister energii, Krzysztof Tchórzewski. "Myślę, że do tej ustawy, która jest w Sejmie, będzie 
około 4-5 poprawek" - dodał. 
 
Wcześniej w środę Tchórzewski poinformował, że rozmowy z Komisją Europejska w sprawie tzw. pakietu 
zimowego posuwają się do przodu i Polska ma szanse uzyskać derogacje zarówno w kwestii wymagań 
ogólnych, jak i rynku mocy. Pytany, jakie kwestie są jeszcze do uzgodnienia z KE, Tchórzewski odpowiedział: 
"Jest jeszcze kilka kwestii do omówienia, m.in. dyskutujemy na temat udziału mocy zagranicznych". 

  
Enea Grupa Enea nie widzi obecnie potrzeby importu węgla - poinformował dziennikarzy prezes Enei Mirosław 

Kowalik. "Na razie nie widzimy potrzeby importu węgla. Mamy gwarancje z Bogdanki i umowę z PGG" - 
powiedział Kowalik. Poinformował, że spółka rozmawia z Węglokoksem na temat potencjalnych dostaw 
importowanego węgla do blendowania. Dodał, że chodziłoby o budowanie zapasów. (PAP Biznes) 

  
Tauron Uzyskanie dodatniego wyniku EBITDA przez segment wydobywczy Tauronu w całym 2017 roku stało się po 

3Q’17 "coraz większym wyzwaniem" - poinformował dziennikarzy Marek Wadowski, wiceprezes Tauronu ds. 
finansowych. Po 1H’17 segment wydobycia grupy Tauron miał ujemną EBITDA w wysokości 5 mln PLN.  

  
Energetyka Zużycie energii elektrycznej w 2017 r. wzrośnie w Polsce o ponad 2% w porównaniu z 2016 r. - ocenił na 

Kongresie Nowego Przemysłu minister energii Krzysztof Tchórzewski. 
  
Górnictwo Sytuacja na rynku węgla w Polsce może być dramatyczna, jeśli wydobycie w PGG okaże się znacząco 

mniejsze niż zakładane wcześniej 32 mln ton. Sytuacji nie uratuje import, gdyż już w tej chwili porty i koleje 
pracują na pełnych mocach - poinformował Michal Herman, prezes PG Silesia. Poinformował, że ceny węgla 
stale rosną i tym roku rosły również w okresie wakacyjnym, podczas gdy w poprzednich latach wtedy spadały. 

  
Banki Grupujące frankowiczów stowarzyszenie "Stop Bankowemu Bezprawiu" chciałoby powołania w Sejmie komisji 

śledczej, która zajęłaby się problemem kredytów frankowych; zamierza zbierać w tej sprawie podpisy wśród 
posłów - ogłosili przedstawiciele SBB w środę w Sejmie.  
 
SBB, jak poinformowali przedstawiciele stowarzyszenia na konferencji prasowej, chciałoby, by komisja 
śledcza "ustaliła powody niemocy naszego państwa" w sprawach kredytów frankowych, a także odpowiedziała 
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na pytanie, "dlaczego umowy niezgodne z prawem są cały czas wykonywane". SBB chce także, by komisja 
wyjaśniła, "dlaczego zawiodły instytucje państwa, zajmujące się nadzorem rynków finansowych", natomiast 
"osobom odpowiedzialnym za łamanie prawa nie postawiono dotąd zarzutów prokuratorskich". 

  
PA Nova PKP naliczyło spółce karę umowną w wysokości 7,8 mln PLN (20% wartości kontraktu brutto). Kara dotyczy 

odstąpienia przez P.A. Nova od umowy rewitalizacji zabytkowego dworca PKP w Sosnowcu. 
 
P.A. Nova poinformowała 8 września, że odstąpiła od zawartej z PKP umowy. Spółka podała wówczas, że 
przyczyną odstąpienia od umowy jest rezygnacja zamawiającego z realizacji pierwotnego przedmiotu umowy 
oraz brak decyzji co do ostatecznego przeznaczenia obiektu. Zdaniem spółki, pomimo wezwań wykonawcy, 
zamawiający do dnia odstąpienia od umowy nie usunął zaniechań w wykonywaniu swoich zobowiązań, co 
uniemożliwia spółce prawidłowe jej wykonanie. 
 
PKP poinformowało z kolei, że w jego ocenie odstąpienie od realizacji umowy nie nastąpiło z powodu 
okoliczności leżących po stronie zamawiającego, a spowodowane było działaniami wykonawcy. 
 
W ocenie zarządu spółki, jak i kancelarii prawnej reprezentującej spółkę stanowisko przedstawione przez PKP 
jest „bezzasadne i nie ma odzwierciedlenia w stanie faktycznym". P.A. Nova podała, że rozpoczęła proces 
szacowania swoich roszczeń wobec zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy z jego winy i zamierza 
wystąpić do niego ze stosownym wezwaniem do zapłaty tych roszczeń. Zarząd podjął decyzję o nietworzeniu 
rezerwy na poczet wypłaty roszczeń PKP.  

  
Selvita Selivta otrzyma od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 10,7 mln PLN dofinansowania do projektu bibliotek 

znakowanych DNA. Całkowita wartość projektu netto to 15,4 mln PLN. Badania mają być prowadzone do 
2022 roku. 

  
Dekpol W 3Q’17 liczba sprzedanych lokali na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i 

przedwstępnych wyniosła 201 (vs 158 rok wcześniej). Liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku 
finansowym wyniosła 297 lokali (vs 52 lokali rok wcześniej). Na dzień 30 września 2017 łączna liczba lokali 
oferowanych przez spółkę do sprzedaży wynosiła 381.  

  
PBKM Polski Bank Komórek Macierzystych zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o 

dofinansowanie projektu w wysokości około 11,4 mln PLN. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi ok. 23,9 
mln PLN. Dofinansowanie dotyczy projektu pn. "Opracowanie innowacyjnego produktu leczniczego terapii 
zaawansowanej opartego na komórkach mezenchymalnych galarety Whartona w leczeniu stwardnienia 
zanikowego bocznego". Spółka zobowiązała się do zapewnienia trwałości efektów projektu przez 5 lat od 
zakończenia jego realizacji.  

  
Skarbiec Holding Akcjonariusze Skarbiec Holding zgodzili się na wypłatę 17,87 mln PLN dywidendy, czyli 2,62 zł na akcję, z 

zysku netto za rok obrotowy 2016/17. Decyzja walnego zgromadzenia jest zgodna z rekomendacją zarządu 
spółki. Dniem dywidendy będzie 25 października, a jej wypłata nastąpi 10 listopada. 

  
Elbudowa, Polimex Elektrobudowa zawarła aneks do umowy z Polimex Opole, której przedmiotem jest dostawa materiałów 

pomocniczych i montaż pakietów wyposażenia elektrycznego, dostawa kabli, układanie, podłączanie i 
uszczelnianie oraz uziemienie nadziemne tras kablowych (umowa związana z realizacją dwóch bloków 
energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole).  
 
Przedmiotem aneksu jest zmiana zakresu umowy oraz wykonanie dodatkowych prac elektromontażowych i 
dostaw. W związku z podpisaniem aneksu uległa zwiększeniu wartość umowy o kwotę w wysokości 13,6 mln 
PLN netto. Po podpisaniu aneksu łączna szacunkowa wartość robót w ramach przedmiotowej umowy wynosi 
66,6 mln PLN netto. 

  
Alumetal spółka zależna Alumetal Group Hungary złożyła wniosek o zmianę umowy na dotację gotówkową, zawartej 

dnia 21 października 2015 roku z węgierskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Handlu w sprawie 
dofinansowania przedsięwzięcia "Budowa Zakładu na Węgrzech". Wniosek dotyczy modyfikacji treści umowy 
polegającej na przesunięciu terminu formalnego zakończenia inwestycji z 31 grudnia 2017 roku na 31 grudnia 
2018 roku, obniżeniu zobowiązania co do wymaganego poziomu zatrudnienia w zakładzie (z uwagi na 
wystąpienie znaczących zmian na węgierskim rynku pracy, skutkujących trudnościami z zatrudnianiem 
pracowników) oraz zmiany zabezpieczenia wykonania umowy (z poręczenia spółki matki na ustanowienie 
zastawu hipotecznego na należącej do niej nieruchomości).  
 
Jak podano w komunikacie spółka zależna dokonała inwestycji w dodatkowe doposażenie drugiej linii 
odlewniczej w zakładzie, dzięki czemu uzyskała satysfakcjonującą poprawę uzyskiwanych wyników w zakresie 
efektywności technologicznej. Potwierdzenie uzyskiwanych rezultatów ma nastąpić do końca bieżącego roku. 
W rezultacie testy akceptacji końcowej całości drugiej linii odlewniczej zaplanowano na 1Q’18 

  
AC Wstępne przychody ze sprzedaży w 3Q’17 spadły do 46,8 mln PLN (o -3,8 mln PLN r/r). W komunikacie 

podano, że na spadek przychodów miała wpływ sytuacja na Ukrainie w związku ze znacznymi przejściowymi 
podwyżkami cen gazu LPG jakie miały miejsce w drugiej połowie sierpnia i wrześniu 2017 r., w szczególności 
w związku z niedoborem gazu na skutek problemów z dostawami z Rosji i Białorusi oraz wzrostem hurtowych 
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cen gazu. Ukraina produkuje około 27% zużywanego gazu, reszta pochodzi z importu. Obecnie cena gazu 
spada. 

  
Mirbud Spółka podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego 

pn. "KPP Białogard - budowa nowej siedziby przy ul. Kołobrzeskiej". Wartość umowy: 20,0 mln PLN brutto. 
Termin zakończenia robót nie później niż 32 m-cy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy. O 
wyborze oferty spółka informowała raportem bieżącym 22 września 2017.  

  
Medicalgorithmics We wrześniu Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC złożyła 7826 wniosków o płatność od ubezpieczycieli, 

przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG, na terenie USA.  
  
GTC Prezes spółki zakupił 34,0 tys akcji GTC po średniej cenie 9,5866 PLN za jedną akcję w dniu 9 października 

2017 r. oraz 21,0 tys akcji po średniej cenie 9,722 PLN za jedną akcję w dniu 10 października 2017.  
  
CD Projekt Rada nadzorcza powołała począwszy od dnia 11 października 2017 roku Olega Klapovskiy w skład zarządu.   
  
Rynek gazu Wiosną 2018 może zostać przyjęta nowa dyrektywa gazowa, która utrudni powstanie Nord Stream 2 – 

Rzeczpospolita 
 
Duński parlament będzie dziś debatował nad ustawą, która może zablokować Nord Stream 2 w obecnym 
kształcie. Według jej założeń rząd jednostronnie ma prawo odmówić zgody na budowę gazociągu na duńskich 
wodach terytorialnych, jeśli stwarza on "zagrożenie dla bezpieczeństwa". Nowe prawo popiera zarówno partia 
rządząca jak i opozycja. – Dziennik Gazeta Prawna 

  
Idea Bank Idea Bank chce do końca roku przedstawić nową strategię na kolejne lata. Zmiany w strategii będą dotyczyć 

tempa wzrostu bilansu - nie będzie ono już sięgać 30% rocznie. – Parkiet 
  
PKP Cargo Grupa PKP Cargo rozbuduje centrum przeładunkowe w pobliżu polsko-białoruskiej granicy (Małaszewicze) – 

Parkiet 
  
Wasko Oferta Wasko została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu organizowanym przez firmę Beskid Media 

na zaprojektowanie i budowę sieci światłowodowej szerokopasmowego dostępu do internetu. Wartość oferty 
wynosi 17,2 mln PLN netto. Termin zakończenia prac został wyznaczony na 30 kwietnia 2020. 
 
BDM: Jest to powtórzony przetarg, który już raz został rozstrzygnięty na korzyść Wasko. O ponownym 
rozpisaniu tego konkursu zdecydowały względy formalne. 

  
Ambra Walne zgromadzenie Ambry podjęło uchwałę, by za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2017 roku wypłacić 

dywidendę w wysokości 0,6 PLN na akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 23 października, a dzień 
wypłaty na 7 listopada 2017.  
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