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KOMENTARZ PORANNY 

Sporo impulsów 
 

Początek tygodnia na WIG20 nie był udany dla byków. Strona podażowa dość szybko przejęła 
kontrolę nad handlem, której nie oddała już do końca dnia. Ostatecznie indeks blue-chipów 
stracił 0,7%, zamykając się na poziomie 2234,5 pkt. Najmocniej traciły akcje CD Projekt (które 
wzrosły na początku sesji na nowe szczyty), gdzie inwestorzy wykorzystali dzień na realizację 
zysków po wypuszczeniu przez spółkę trailera gry Cyberpunk 2077. Nastroje na innych 
głównych rynkach nie były w cale tak słabe. DAX, dzięki udanej końcówce, zyskał 0,6%. Na 
nieco mniejszych plusach sesję kończyły indeksy za Atlantykiem. S&P500 zyskał 0,1% - tylko 
20 punktów brakuje mu lokalnego szczytu z marca, gdzie zakończył się poprzednia duża 
wzrostowa korekta. Dziś rano na rynkach mamy lekkie wzrosty. Po 0,1-0,3% zyskują kontrakty 
na S&P500 i DAX. Nieco większe zwyżki widać także na parkietach azjatyckich. Nad ranem 
miało już miejsce spotkanie na linii Trump-Kim Dzong Un. Pierwsze wypowiedzi 
amerykańskiego prezydenta po spotkaniu są optymistyczne. Na ok. 10.00 polskiego czasu 
zapowiedziano konferencję prasową, na której ma pojawić się więcej szczegółów. Z danych 
makro mamy dziś odczyt indeksu ZEW z Niemiec za czerwiec oraz inflację CPI z USA za maj. 
Ten drugi odczyt będzie ważny w kontekście jutrzejszego posiedzenia Fed (pojawią się też 
po nim nowe projekcie makro). Na WIG20 za nami dwie spadkowe sesje z rzędu. Poranne 
nastroje dają nadzieje, że początek sesji może być nieco lepszy. W średnim terminie nadal 
pozostajemy w układzie spadkowym – zmienić sytuację mogłoby dopiero przełamanie 
sekwencji coraz niższych szczytów korekt wzrostowych (do tego byłoby potrzebne wyjście 
dopiero ponad 2287 pkt, a najlepiej ponad 2333 pkt).  

 
 Krzysztof Pado 

 

Notowania: poniedziałek, 11 czerwca 2018 

 Wartość Zmiana 

1D YTD 

WIG20  2 234,5 -0,7% -9,2% 

WIG30 2 580,7 -0,7% -8,7% 

mWIG40 4 505,8 -0,4% -7,0% 

sWIG80 13 573,1 -0,3% -7,0% 

WIG  58 680,2 -0,6% -7,9% 

WIG Banki 7 735,0 0,5% -8,8% 

WIG Bud 2 314,0 0,3% -17,9% 

WIG Chemia 12 534,6 -2,7% -18,1% 

WIG Dew 2 193,6 0,4% -0,2% 

WIG Energia 2 561,5 0,2% -14,3% 

WIG IT 1 995,3 -0,8% -2,3% 

WIG Media 5 116,2 0,1% 6,8% 

WIG Paliwa 6 136,2 -2,0% -14,1% 

WIG Spoż 3 730,4 -0,4% 2,8% 

WIG Surowce 3 876,4 -0,6% -11,8% 

WIG Telco 676,1 0,5% -9,3% 

DAX 12 842,9 0,6% -0,6% 

CAC40 5 473,9 0,6% 3,0% 

BUX 36 606,4 -0,4% -7,0% 

S&P500 2 782,0 0,1% 4,1% 

DJIA 25 322,3 0,0% 2,4% 

Nasdaq Comp 7 659,9 0,2% 11,0% 

Bovespa 72 307,8 -0,9% -5,4% 

Nikkei225 22 895,9 0,4% 0,6% 

S&P/ASX 200 6 054,0 0,1% -0,2% 

Złoto 1 300,3 0,2% -0,5% 

Miedź 7 312,0 -0,3% 0,9% 

Ropa WTI 66,1 0,5% 10,6% 

EUR/PLN 4,27 -0,2% 2,2% 

USD/PLN 3,62 -0,4% 4,0% 

CHF/PLN 3,68 -0,4% 2,9% 

EUR/USD 1,18 0,2% -1,8% 

USD/JPY 110,0 0,4% -2,4% 
 

FW20 

 Wartość  Zmiana 

Kurs otwarcia 2 255   2 0,09% 

Kurs zamknięcia 2 236   -13 -0,58% 

Kurs min. 2 229   -13 -0,58% 

Kurs max. 2 263   4 0,18% 

Wolumen obrotu 18 892   753 4,15% 

Otwarte pozycje 63 751   2 867 4,71% 
 

Indeksy GPW 

Indeks Open Low High Close 1D Obrót 

WIG20 2 259,61 2 229,68 2 266,29 2 234,52 -0,7% 480 

WIG30 2 602,04 2 578,10 2 613,94 2 580,65 -0,7% 554 

MWIG40 4 528,96 13 535,72 13 594,33 4 505,79 -0,4% 110 

SWIG80 13 594,33 4 505,79 4 537,84 13 573,06 -0,3% 35 

WIG-PL 59 965,23 59 854,69 59 965,23 59 854,69 -0,6% 635 

WIG 59 090,50 58 631,67 59 306,10 58 680,16 -0,6% 636 

 

WIG20     

 Close MC 1D YTD  

Alior 70,40 9 184 0,6% -11,4% 

BZ WBK 360,80 35 840 0,5% -8,9% 

CCC 240,00 9 879 -2,0% -15,8% 

CD Projekt 143,80 13 822 -4,3% 48,2% 

Cyfrowy P. 23,82 15 234 0,0% -4,2% 

Energa 9,50 3 934 0,1% -25,4% 

Eurocash 23,67 3 294 -0,7% -10,6% 

JSW 90,64 10 642 -0,4% -5,8% 

KGHM 95,50 19 100 -0,8% -14,1% 

Lotos 57,94 10 712 -1,6% 0,4% 

LPP 8 910,00 16 505 -0,9% 0,0% 

mBANK 434,20 18 372 0,8% -6,6% 

Orange 5,03 6 601 1,2% -13,1% 

Pekao 121,50 31 890 0,8% -6,2% 

PGE 10,45 19 539 0,0% -13,3% 

PGNIG 5,99 34 612 -0,8% -4,8% 

PKN Orlen 85,14 36 415 -2,5% -19,7% 

PKOBP 39,69 49 613 0,5% -10,4% 

PZU 38,07 32 874 -1,2% -9,7% 

Tauron 2,36 4 136 -0,4% -22,6% 

 

 
 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK 

 JSW: Zarząd spółki porozumiał się związkowcami, fundusz wynagrodzeń 

wzrośnie o 7%; 

 JSW: Spółka utworzy trzeci subportfel w ramach JSW FIZ z kwotą 0,5-1,0 mld 

PLN; 

 GetBack: Nie natrafiliśmy w spółce na jakikolwiek ślad zaawansowanych 

rozmów z inwestorami, świadczącymi o ich gotowości do inwestycji (P. 

Dąbrowski) – Puls Biznesu; 

 PKP Cargo: Spółka chce mniej wydać na nowe hamulce – Rzeczpospolita; 

 Branża paliwowa: Wprowadzenie tzw. opłaty emisyjnej wpłynie na wysokość 

cen – Jerzy Osiatyński; 

 Ferrum: Zarząd spółki ocenia, że cena w wezwaniu jest zbyt niska, ale 

adekwatna do sytuacji rynkowej; 

 Banki: NBP rekomenduje, by banki prowadziły ostrożną politykę w zakresie 

kredytowania nieruchomości; 

 BGŻ BNP Paribas: Bank rozpoczyna emisje do 13,3 mln nowych akcji; 

 Krakchemia: Okres 2H’18 może przynieść poprawę wyników grupy – Parkiet; 

 Vigo System: Spółka podtrzymuje cele na ’18 i ’20 – Parkiet. 

 

WYKRES DNIA 
 

Walory CD Projekt znajdują się obecnie w korekcie – na wczorajszej sesji akcje 
producenta gier straciły ponad 4%, a od szczytu 6 czerwcu już ponad 10%. 
 
CD Projekt [daily] 

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

 Close MC 1D YTD   Close MC 1D YTD  

Amica 118,00 917 -0,3% -6,2% ING BSK 193,00 25 109 -0,5% -6,1% 

Amrest 445,00 9 440 -2,2% 8,5% Inter Cars 273,50 3 875 3,2% -11,8% 

Asseco PL 42,90 3 561 -1,2% -2,5% Kernel 51,50 4 220 0,0% 8,4% 

Azoty 46,00 4 563 -3,4% -33,9% Kęty 380,00 3 627 -0,9% -7,2% 

Benefit Sys. 1 120,00 3 202 0,4% -4,3% Kruk  223,00 4 208 -0,6% -14,7% 

Bogdanka 53,00 1 803 1,0% -20,9% LC Corp 2,70 1 208 0,4% -1,8% 

Boryszew 7,56 1 814 -4,3% -18,0% Livechat 36,80 948 -0,8% -7,8% 

Budimex 144,00 3 676 -0,1% -32,1% Mabion 114,00 1 564 3,6% 1,1% 

CI Games 0,96 145 -1,0% -6,8% Medicalg 137,00 494 -0,7% -31,3% 

Ciech 62,80 3 310 -2,6% 9,2% Millennium 8,28 10 045 -1,0% -7,4% 

Comarch 144,00 1 171 -0,3% -24,2% Netia 4,85 1 627 -1,0% -9,9% 

Dino 100,10 9 814 -2,1% 27,0% Orbis 98,00 4 516 0,0% 5,9% 

Emperia 99,80 1 232 0,0% 0,2% Pfleiderer 37,00 2 394 -1,2% 9,6% 

Enea 10,70 4 723 1,2% -7,0% PKP Cargo 44,80 2 006 0,0% -18,7% 

Famur 5,92 3 403 1,7% -4,5% PLAY 26,20 6 647 1,2% -22,5% 

Forte 49,70 1 189 -2,4% -0,6% Polimex 3,18 752 -1,2% -21,1% 

GetinNoble 1,07 1 039 0,9% -34,0% Sanok 38,90 1 046 0,3% -14,9% 

GPW 35,45 1 488 2,0% -24,6% Stalprodukt 462,00 2 578 2,7% -8,4% 

GTC 9,37 4 407 1,4% -4,4% Ursus 2,40 142 -2,4% -39,5% 

Handlowy 79,10 10 335 -0,4% -3,4% Wawel 970,00 1 455 -2,6% -5,9% 
 

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 
  
JSW Zarząd spółki porozumiał się z organizacjami związkowymi na temat wzrostu płac. Porozumienie zakłada 

podniesienie funduszu wynagrodzeń o 7% od czerwca, co oznacza wzrost kosztów w spółce w 2018 roku o 
187 mln PLN. Dodatkowo nastąpi jednorazowa wypłata pracownikom zatrudnionym w 2016 roku, będącym 
w stanie zatrudnienia na dzień zawarcia ww. porozumienia płacowego, w oparciu o zapisy porozumienia 
zbiorowego z dnia 16 września 2015 r., w łącznej wysokości ok. 370 mln PLN. 
 
Grupa zamierza utworzyć trzeci subportfel inwestycyjny z przeznaczeniem na cele w ramach utworzonego 
przez JSW Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Subportfel ma być zasilony kwotą od 0,5 mld PLN do 1 
mld PLN. Utworzenie nowego subportfela będzie wymagało uzyskania stosownych zgód korporacyjnych, w 
tym zgody walnego zgromadzenia spółki. Trzeci subportfel ma być stabilnym źródłem finansowania 
inwestycji niezależnie od bieżącej koniunktury rynkowej, co związane jest z celem strategicznym, 
polegającym na zabezpieczeniu dostępu do zasobów węgla koksowego oraz zwiększenia wydobycia i 
sprzedaży węgla do poziomu powyżej 18 mln ton rocznie w perspektywie do roku 2030. 

  
GetBack Nie natrafiliśmy w spółce na jakikolwiek ślad zaawansowanych rozmów z inwestorami, świadczącymi o ich 

gotowości do inwestycji. Jedna z rozważanych opcji jest próba sprzedaży niektórych portfeli w trakcie 
realizacji układu za pośrednictwem platformy aukcyjnej -  mówi Przemysław Dąbrowski, prezes GetBacku. – 
Puls Biznesu 

  
PKP Cargo PKP Cargo chce mniej wydać na nowe hamulce. Kolejowy przewoźnik prawdopodobnie aż do końca 2036 

r. będzie mógł korzystać z obecnych rozwiązań. Nowe regulacje unijne, dotyczące wymagań, jakim powinny 
odpowiadać wagony towarowe, w pierwotnie proponowanym kształcie stwarzały duże zagrożenie dla 
kondycji finansowej polskich przewoźników, w tym zwłaszcza PKP Cargo. - Rzeczpospolita 

  

Branża paliwowa Wprowadzenie tzw. opłaty emisyjnej wpłynie na wysokość cen, a tym samym na inflację, choć ten wpływ nie 
musi być silny - mówił w poniedziałek w Radiu TOK FM członek Rady Polityki Pieniężnej Jerzy Osiatyński. 

"Tak jest, niezależnie od tego co mówią koncerny paliwowe, które także mają swoje powiązania z rządem, 
w moim przekonaniu to zostanie przeniesione na ceny" - powiedział Osiatyński pytany programie "Ekonomia, 
Kapitał, Gospodarka" w Radiu TOK FM, czy wprowadzenie tzw. opłaty emisyjnej wpłynie na inflację. Dodał 
zarazem, że "ten wpływ nie musi być silny". 

  

MCI MCI.CreditVentures 2.0 FIZ, fundusz z Grupy MCI, sprzedał wszystkie posiadane akcje Genomedu, który 
specjalizuje się w sekwencjonowaniu i syntezie DNA oraz diagnostyce genetycznej, poinformowało MCI. Na 
transakcji fundusz zrealizował zwrot ponad 6x CoC. Nowym właścicielem akcji została firma Diagnostyka - 
dostawca laboratoryjnych usług medycznych. 

  
BZ WBK Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz 

Emerytalny zwiększyły zaangażowanie w BZ WBK i obecnie mają łącznie 5,03% kapitału zakładowego i 
głosów na WZ banku. 

  
MLP Patrick Kurowski obejmie z początkiem lipca funkcję country managera MLP Group, odpowiedzialnego za 

rozwój i komercjalizację parków logistycznych w Niemczech i Austrii. 
  
Echo Echo Prime Assets, spółka zależna Echo Investment, otrzymała propozycję sprzedaży 10 mln akcji EPP. 

Cena sprzedaży akcji, pomniejszona o koszty transakcyjne, wyniesie 11,5 mln EUR. W komunikacie podano, 
że przewidywana data rozliczenia sprzedaży akcji to nie później niż do 13 czerwca 2018. 

  
Mabion Spółka podpisała z ministrem inwestycji i rozwoju umowę o dofinansowanie rozbudowy centrum badawczo-

rozwojowego. Kwota dofinansowania wynosi 63,3 mln PLN. 

  
Larq Harbinger Capital Ltd., akcjonariusz spółki, zażądał umieszczenia w porządku zwyczajnego walnego 

zgromadzenia spółki (zwołanego na 29 czerwca br.) punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie 
udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten 
cel. 

  
Ferrum Zarząd spółki ocenia, że cena 4,39 PLN za akcję w wezwaniu ogłoszonym przez Watchet jest zbyt niska i 

nie uwzględnia potencjału grupy. Jednocześnie zaznacza, że jest ona odpowiednia do obecnej sytuacji 
rynkowej i nie wyklucza, że sprzeda w wezwaniu akcje własne. 

  
The Farm 51 Deweloper gier chce w ramach oferty publicznej wyemitować do 300 tys. akcji serii I. Minimalna cena 

emisyjna akcji, na potrzeby bookbuildingu, została ustalona na 19 PLN/walor. Spółka podała, że środki 
pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na działalność wydawniczą oraz działania marketingowe i 
promocyjne związane z projektem gry „World War 3” na platformie Valve Steam (PC). Wydanie gry 
planowane jest na 3Q’18. 
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Herkules Zarząd spółki przyjął program skupu akcji własnych w celu umorzenia. Chce skupić do 3,5 mln akcji, 
stanowiących 8,07% kapitału. Wysokość środków przeznaczonych na skup będzie nie większa niż 13,18 mln 
PLN. Środki będą pochodzić z kapitału rezerwowego. 

  
Protektor Akcjonariusze grupy zdecydowali, że spółka na dywidendę przeznaczy zysk osiągnięty w 2017 roku i część 

kapitału zapasowego, co da łącznie 2,28 mln PLN, czyli 0,12 PLN/akcję. Dniem ustalenia prawa do 
dywidendy jest 11 września, a jej wypłaty 11 grudnia 2018 roku. 

  
BSC Drukarnia Akcjonariusze spółki zdecydowali, że z zysku za 2017 rok na dywidendę trafi łącznie 9,8 mln PLN, czyli 1 

PLN/akcję. Dzień dywidendy ustalono na 19 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 26 czerwca 2018 roku. 

  
CCC Zarząd detalisty dokonał zmian w pogramie emisji obligacji w związku z zastosowaniem nowego MSSF 16 

dotyczącego leasingu. Spółka podejmie rozmowy z obligatariuszami serii 1/2014 dot. wcześniejszego 
wykupu obligacji w zamian za obligacje nowej serii wyemitowane w ramach zmienionego programu. 

  
Pfleiderer Group Akcjonariusze Pfleiderer Group zdecydowali, że spółka wypłaci prawie 71,2 mln PLN dywidendy, co oznacza 

1,20 PLN/akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 17 czerwca, a termin jej wypłaty 11 lipca 2018 roku. 

  
Medicalgorithmics Spółka podała w komunikacie, że podmiot zależny Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC złożył w maju 9,4 tys. 

wniosków o płatność do ubezpieczycieli na terenie USA. 
  
Budimex Spółka zawarła z GDDKiA umowę na realizację zadania za 273,17 mln PLN netto w ramach budowy drogi 

S6, na odcinek Luzino-Szemud. 
  
Exorigo-Upos Grupa wypłaci z zysku za 2017 rok łącznie 4 mln PLN dywidendy, czyli 0,40 PLN brutto/akcję. Dzień 

dywidendy to 19 czerwca, a jej wypłata nastąpi 26 czerwca 2018 roku. 
  
Tarczyński Akcjonariusze spółki zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku netto w wysokości 23,6 mln PLN na kapitał 

zapasowy. 
  
Pesa FIPP FIZAN złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad PESA Holding. 
  
Vivid Games Deweloper gier ustalił, że premiera gry "Mayhem Combat" (wcześniej "Metal Fist") w sklepie Apple App Store 

nastąpi 28 czerwca ‘18, a w sklepie Google Play -13 lipca ’18. 
  
Inwestycje Polska Izba Ubezpieczeń oczekuje zwolnienia aktywów, zgromadzonych przez firmy ubezpieczeniowe w 

ramach udziału Pracowniczych Programach Kapitałowych z podatku od instytucji finansowych - mówił w 
poniedziałek prezes PIU Jan Grzegorz Prądzyński podczas debaty na temat PPK. 

W przeciwnym razie, argumentował Prądzyński, towarzystwa ubezpieczeniowe, dołączone w najnowszym 
projekcie ustawy o PPK do podmiotów obsługujących ten program, nie będą mogły uczestniczyć w tym 
programie. Obecnie bowiem, podkreślał, stopa opodatkowania podatkiem od aktywów instytucji 
finansowych (tzw. bankowym) jest wyższa od proponowanego limitu kosztów za zarządzanie w umowach 
PPK w wysokości 0,5%. "Już na wejściu ubezpieczyciele musieliby dopłacać" - przekonywał. 

  
Banki NBP rekomenduje, by banki prowadziły ostrożną politykę w zakresie kredytowania nieruchomości. Ocenia, 

że wprowadzenie rozwiązań prawnych ułatwiających bankom pozyskanie finansowania dłużnego 
spełniającego wymogi MREL będzie sprzyjać utrzymaniu stabilności polskiego systemu finansowego - podał 
NBP w czerwcowym raporcie. 

NBP ocenia, że instytucje finansowe dystrybuujące produkty inwestycyjne powinny zwracać szczególną 
uwagę na dopasowanie oferowanych produktów do profilu klienta oraz na pełne i jasne informowanie klienta 
o ryzyku związanym z inwestycją. 

Bank wskazuje, że nieadekwatny proces sprzedaży tych produktów może być istotnym źródłem ryzyka 
reputacyjnego i prawnego dla oferujących je instytucji. 

NBP rekomenduje, by banki prowadziły ostrożną politykę w zakresie kredytowania nieruchomości. NBP 
ocenia, że banki powinny uwzględniać w swojej polityce kredytowej możliwość wzrostu stóp procentowych i 
wymagać, aby kredytobiorcy dysponowali odpowiednimi buforami dochodowymi, niezależnie od formuły 
oprocentowania kredytu. 

  
Altus TFI Akcjonariusze spółki zdecydowali o wypłacie 68,7 mln PLN z zysku za 2017 rok na dywidendę, czyli 1,49 

PLN/akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 18 czerwca, a termin jej wypłaty na 25 czerwca 2018 roku. 
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BGŻ BNP Paribas Bank rozpoczyna emisje w formie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 2,5 mln akcji serii J oraz nie więcej 
niż 10,8 mln imiennych akcji serii K, z wyłączeniem prawa poboru, dzięki którym chce podwyższyć fundusze 
własne o ok. 800 mln PLN. Bank przewiduje, że umowy objęcia akcji serii J i K zostaną zawarte do 19 
czerwca. 

  
ABC Data Akcjonariusze dystrybutora IT zdecydowali, że dywidenda za 2017 rok wyniesie 38,8 mln PLN, czyli 0,31 

PLN/akcję. Po wyłączeniu wypłaconej już zaliczki w wysokości 10 mln PLN, do wypłaty pozostała kwota 
28,8 mln PLN, czyli 0,23 PLN na akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 29 czerwca, a dzień jej wypłaty 
na 25 lipca 2018 roku. 

  
Unibep Akcjonariusz spółki przedstawił projekt uchwały, który zakłada wypłatę przez grupę dywidendy na poziomie 

6,8 mln PLN, czyli 0,2 PLN/akcję - wynika z projektu uchwały na walne zwołane na 13 czerwca. Zarząd spółki 
rekomendował wypłatę 0,15 PLN/walor. 

  
Ciech TFI PZU zmniejszyło zaangażowanie w akcjonariacie spółki z 10,46% do 9,92%. 

  
Rynek nawozów Tempo spadku cen nawozów w drugiej połowie 2018 roku będzie prawdopodobnie mniejsze niż w 

analogicznym okresie ‘17 - oceniają w analizie rynku eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej. IERiGŻ ocenia, że w kwietniu utrzymał się podwyższony popyt na nawozy mineralne, w tym 
głównie na nawozy azotowe, jednak nie przełożyło się to na istotne zmiany cen. 
 
"Umiarkowanie podrożała saletra amonowa i sól potasowa. Potaniał z kolei mocznik. Ceny w kwietniu 2018 
r. nadal pozostawały na poziomach niższych niż rok wcześniej. Nawozy mineralne były średnio o 2,5 proc. 
tańsze niż w kwietniu 2017 r." - napisano. 
 
IERiGŻ podaje, że obniżki cen w tym okresie dotyczyły większości nawozów, w tym głównie nawozów 
wieloskładnikowych i fosforowych. 

  
GPW  Warszawska giełda traci na znaczeniu. Znikoma liczba i wartość debiutów w pierwszym półroczu wskazują, 

że GPW przestaje pełnić swoją podstawową funkcję - miejsca, w którym przedsiębiorstwa mogą pozyskać 
nowy kapitał. - Rzeczpospolita 

  
Rynek pracy Tej jesieni nie powinno w Polsce zabraknąć ofert pracy. Najwięcej chęci do wzrostu zatrudnienia widać w 

przemyśle, budownictwie i... w kopalniach. – Rzeczpospolita 

 
Wakatów w Polsce co niemiara. Liczba wolnych miejsc pracy w polskiej gospodarce wspięła się na 
historyczny szczyt. Szczególnie przyłożyły się do tego podmioty związane z handlem. – Puls Biznesu 

  
Aplisens Rosja jest obecnie dla nas bardzo perspektywicznym kierunkiem. Sytuacja polityczna zawsze miała 

przełożenie na naszą sprzedaż, dlatego pracujemy nad tym, by się od tego rynku uniezależnić. W tym roku 
na inwestycje popłynie około 20 mln PLN, czyli znacznie więcej niż w roku 2017 - mówi Adam Żurawski, 
prezes i akcjonariusz Aplisensu. - Parkiet 

  
CD Projekt Upublicznienie zwiastuna "Cyberpunka 2077" mocno podgrzało atmosferę. We wtorek ruszają godzinne 

prezentacje nowej gry. – Parkiet 
 
CD Projekt zaleca cierpliwość. Zwiastun Cyberpunka 2077 został znakomicie przyjęty. Jednak brak daty 
premiery odcisnął się negatywnie na kursie CD Projektu. – Puls Biznesu 

  
Krakchemia Jednym z głównych tegorocznych celów Krakchemii jest pozyskanie nowych dostawców granulatów tworzyw 

sztucznych. Dopiero druga połowa roku może przynieść spółce istotną poprawę wyników. - Parkiet 
  
Vigo System Podtrzymujemy cele na 2018 rok i na ‘20. Tegoroczny cel ma zostać osiągnięty przy wykorzystaniu obecnych 

zasobów, a dla zakładanego na ‘20 wzrostu niezbędne będzie wykorzystanie mocy produkcyjnych 
uzyskanych dzięki inwestycjom rozpoczętym w ‘16. Zakładamy, że średnioroczny wzrost przychodów w 
kolejnej dekadzie wyniesie 20-30% - poinformował Adam Piotrowski, prezes Vigo System. - Parkiet 

  
Bioton Bioton ma zgodę i dwa sprzeciwy. Walne spółki biotechnologicznej zgodziło się na sprzedaż SciGenu, ale 

CEE i Bithell otworzyły sobie furtkę do zaskarżenia uchwały. – Puls Biznesu 
  
KGHM Wyścig po władzę w KGHM trwa. Po posady w zarządzie Polskiej Miedzi ustawiła się kolejka chętnych, 21 i 

22 czerwca rozmowy z kandydatami. Nadzór nad kombinatem może stracić minister energii. – Dziennik 
Gazeta Prawna 

  
Colian W dniu 11 czerwca br. walne zgromadzenie akcjonariuszy dało upoważnienie zarządowi spółki do 

skupowania akcji za cenę nie wyższą niż 4,1 PLN. Pierwotnie wyznaczona w wezwaniu cena uległa 
podwyższeniu z 3,76 PLN do 4,1 PLN (zmiana o 9%). Intencją porozumienia akcjonariuszy jest nabycie 
100% akcji spółki. 
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