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Redaktor wydania: Adrian Górniak 

KOMENTARZ PORANNY 

Tym razem banki ciężarkiem 

W środę każda kolejna godzina handlu sprowadzała nas coraz niżej, aczkolwiek 
tak słabej końcówki ciężko się było spodziewać. Tym razem w roli „ciężarków” 
znalazły się banki (4 najgorsze spółki WIG20). Ich straty sięgały między 4-5% 
(Santander, Alior, PEO, PKO). Tym samym WIG20 zakończył dzień 1,7% 
spadkiem i znalazł się blisko psychologicznego 2200 pkt (poniżej lokalnego dołka 
z sierpnia). Wcześniej dawałem duże szanse na odbicie przy dolnej bandzie 
kanału wzrostowego (ok. 2260 pkt). Niestety, scenariusz ten wczoraj definitywnie 
wypadł z gry. Dziś wydarzeniem dnia powinno być posiedzenie EBC (13:15 CET 
komunikat, 14:30 CET konferencja). Nie oczekuje się zmian, aczkolwiek rynek z 
uwagą będzie słuchał komunikatów o programie skupu aktywów (APP). W 
czerwcu EBC zdecydował, że po wrześniu zostanie on zredukowany z 30 mld 
EUR/msc do 15 mld EUR/msc i wygaszony w grudniu (w całym roku da to wartość 
315 mld EUR czyli ok. 7% bilansu banku). Ważne też będą nowe prognozy 
makro. Wczoraj przecieki Bloomberga wskazywały, że zostaną one obniżone, a 
gł. ryzykiem dla wzrostu gospodarczego są napięcia handlowe. Ciekawie może 
być też w Turcji. O 13:00 CET zostanie opublikowany komunikat tamtejszego 
banku centralnego. Oczekuje się zdecydowanych działań w tym gł. wyraźnej 
podwyżki stóp procentowych. Nastroje o poranku są. Większość azjatyckich giełd 
zakończyła dzień na sporym plusie. 

Krystian Brymora 
 

Notowania: środa, 12 września 2018 

 Wartość Zmiana 

1D YTD 

WIG20  2 210,2 -1,7% -10,2% 

WIG30 2 506,7 -1,4% -11,3% 

mWIG40 3 921,3 0,0% -19,1% 

sWIG80 11 472,0 -0,4% -21,4% 

WIG  56 858,6 -1,2% -10,8% 

WIG Banki 7 400,1 -3,1% -12,8% 

WIG Bud 1 857,9 -1,1% -34,1% 

WIG Chemia 9 521,6 -0,3% -37,8% 

WIG Dew 1 992,4 -1,1% -9,4% 

WIG Energia 2 073,8 0,5% -30,7% 

WIG IT 1 939,1 0,3% -5,0% 

WIG Media 4 512,3 0,0% -5,8% 

WIG Paliwa 7 357,9 0,0% 3,0% 

WIG Spoż 3 360,4 -0,7% -7,4% 

WIG Surowce 3 270,9 1,3% -25,6% 

WIG Telco 596,2 -1,0% -20,0% 

DAX 12 032,3 0,5% -6,9% 

CAC40 5 332,1 0,9% 0,4% 

BUX 36 104,1 -0,7% -8,3% 

S&P500 2 888,9 0,0% 8,1% 

DJIA 25 998,9 0,1% 5,2% 

Nasdaq Comp 7 954,2 -0,2% 15,2% 

Bovespa 75 124,8 0,6% -1,7% 

Nikkei225 22 820,7 1,0% 0,2% 

S&P/ASX 200 6 129,5 -0,8% 1,1% 

Złoto 1 204,1 0,7% -7,8% 

Miedź 5 859,0 -0,9% -19,2% 

Ropa WTI 70,4 1,6% 19,8% 

EUR/PLN 4,31 0,1% 3,2% 

USD/PLN 3,71 -0,2% 6,4% 

CHF/PLN 3,82 0,1% 7,0% 

EUR/USD 1,16 0,4% -3,1% 

USD/JPY 111,3 -0,3% -1,2% 
 

FW20 

 Wartość  Zmiana 

Kurs otwarcia 2 256   -7 -0,31% 

Kurs zamknięcia 2 214   -39 -1,73% 

Kurs min. 2 214   -20 -0,90% 

Kurs max. 2 267   -10 -0,44% 

Wolumen obrotu 17 714   999 5,98% 

Otwarte pozycje 57 689   242 0,42% 
 

Indeksy GPW 

Indeks Open Low High Close 1D Obrót 

WIG20 2 252,17 2 210,16 2 264,81 2 210,16 -1,7% 1 066 

WIG30 2 547,80 2 506,74 2 561,65 2 506,74 -1,4% 1 158 

MWIG40 3 944,40 11 461,57 11 578,62 3 921,27 0,0% 157 

SWIG80 11 551,39 3 904,71 3 946,11 11 471,97 -0,4% 28 

WIG-PL 58 637,46 57 980,55 58 637,46 57 980,55 -1,3% 1 254 

WIG 57 717,77 56 858,60 57 954,89 56 858,60 -1,2% 1 266 

 

WIG20     

 Close MC 1D YTD  

Alior 60,05 7 838 -4,7% -24,5% 

CCC 201,20 8 283 -1,4% -29,4% 

CD Projekt 178,20 17 129 -2,4% 83,7% 

Cyfrowy P. 21,92 14 019 -0,4% -11,8% 

Energa 7,50 3 106 -2,3% -41,1% 

Eurocash 19,50 2 714 0,2% -26,3% 

JSW 68,22 8 010 2,6% -29,1% 

KGHM 83,06 16 612 0,6% -25,3% 

Lotos 74,84 13 836 2,5% 29,7% 

LPP 8 990,00 16 653 -0,7% 0,9% 

mBANK 398,20 16 849 0,6% -14,4% 

Orange 4,42 5 801 -2,9% -23,7% 

Pekao 105,55 27 704 -4,1% -18,5% 

PGE 8,69 16 248 1,4% -27,9% 

PGNIG 5,87 33 919 0,2% -6,7% 

PKN Orlen 104,25 44 589 -0,6% -1,7% 

PKOBP 39,58 49 475 -3,5% -10,7% 

PZU 38,86 33 557 -2,4% -7,8% 

Santander Polska 355,60 35 323 -4,8% -10,3% 

Tauron 1,70 2 979 -0,6% -44,3% 

 

 
 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK 

 

 Enea: Wyniki 2Q’18 zgodne ze wstępnymi danymi [tabela BDM]; 

 Bogdanka: W 1H’18 grupa osiągnęła 66,4 mln PLN zysku netto; 

 PA Nova: Wyniki 2Q’18 słabsze r/r [komentarz BDM]; 

 PHN: Wynik netto 2Q’18 powyżej konsensusu [tabela BDM]; 

 JSW: Zapowiedziane na czwartek posiedzenie rady nadzorczej JSW, na której 
miał zostać odwołany prezes Daniel Ozon, nie odbędzie się. – Dziennik Gazeta 
Prawna; 

 Auto Partner: Spółka liczy na podtrzymanie pozytywnych trendów w wynikach 
’18; 

 Decora: Decora, Włodzimierz Lesiński i Marzena Lesińska wezwali do 
sprzedaży 4,1 mln po 10 PLN/walor; 

 Esotiq: Grupa liczy na poprawę sprzedaży w 2H’18 i utrzymanie marży w ’18 
w wys. 63%; 

 GetBack: Spóła kontynuuje rozmowy z grupą inwestorów, liczy na ich oferty 
przed 9 października – P. Dąbrowski; 

 Energetyka: produkcja energii w sierpniu wzrosła o 3,8% r/r (cum -0,6%), 
duży wzrost generacji z gazu i kolejny spadek z wiatru [wykresy BDM]; 

 Vivid Games: Grupa przedstawiła strategię na lata 2018-20. 
 

WYKRES DNIA 
 

Walory Aliora straciły wczoraj 4,7% i były jednym z najgorszych banków. 
Obecnie kurs znajduje się najniżej od lipca 2017 roku. 
 
Alior Bank- daily 

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

 Close MC 1D YTD   Close MC 1D YTD  

11 bit 
studios 

339,00 775 1,8% 71,2% ING BSK 175,00 22 768 0,5% -14,9% 

Amica 112,80 877 1,6% -10,4% Inter Cars 255,00 3 613 0,0% -17,7% 

Amrest 378,00 8 019 -3,6% -7,8% Kernel 47,50 3 892 -0,3% 0,0% 

Asseco PL 43,80 3 635 0,2% -0,4% Kęty 370,50 3 537 1,9% -9,5% 

Azoty 30,98 3 073 -0,1% -55,5% Kruk  181,40 3 423 -1,9% -30,6% 

Benefit Sys. 936,00 2 676 2,9% -20,0% LC Corp 2,29 1 025 2,7% -16,7% 

Bogdanka 52,80 1 796 6,6% -21,2% Livechat 24,55 632 -0,2% -38,5% 

Boryszew 5,07 1 217 -5,2% -45,0% Mabion 117,80 1 616 2,6% 4,4% 

Budimex 101,20 2 584 -1,4% -52,3% Medicalg 57,00 206 0,0% -71,4% 

CI Games 0,98 148 0,0% -4,9% Millennium 8,26 10 020 -1,8% -7,6% 

Ciech 44,08 2 323 -0,5% -23,3% Netia 4,52 1 517 1,3% -16,0% 

Comarch 160,00 1 301 2,9% -15,8% Orbis 78,40 3 612 -1,5% -15,2% 

Dino 88,00 8 628 2,3% 11,7% Pfleiderer 37,90 2 452 2,3% 12,3% 

Enea 7,65 3 377 1,1% -33,5% PKP Cargo 43,05 1 928 -1,0% -21,9% 

Famur 4,95 2 845 -1,8% -20,2% PLAY 20,76 5 267 -0,7% -38,6% 

Forte 43,10 1 031 -0,5% -13,8% Polimex 2,99 707 -1,6% -25,8% 

GetinNoble 0,50 504 0,0% -69,1% Sanok 24,00 645 1,7% -47,5% 

GPW 38,50 1 616 -1,4% -18,1% Stalprodukt 400,00 2 232 0,3% -20,7% 

GTC 8,59 4 154 -3,5% -12,3% Wawel 818,00 1 227 -2,6% -20,6% 

Handlowy 67,90 8 872 2,0% -17,1% WP.PL 53,00 1 532 0,8% 9,3% 
 

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 
  
Enea Spółka opublikowała raport za 1H’18. Konferencja z zarządem dziś o 10:00 (GPW). 

 
Wybrane dane finansowe [mln PLN] 

 1Q'17 2Q'17 3Q'17 4Q'17 1Q'18 2Q'18  2Q'18 szacunek zmiana r/r 

EBITDA 667 692 588 738 702 602  602 -13% 

    Obrót  51 54 26 47 53 -24  -24  

    Dystrybucja  262 254 281 275 297 282  283 11% 

    Wytwarzanie  202 225 182 125 227 209  210 -7% 

    Wydobycie  178 143 130 258 123 150  151 5% 

    Pozostałe  6 17 19 -48 2 -16  -18  

    Wyłączenia  -33 -2 -50 80 0 0  0  

One Offs  1 0 -1 117 0 0  0  

EBITDA skoryg. 666 692 589 621 702 602  602 -13% 

EBITDA skoryg. LFL (bez Połaniec) 666 617 527 582 678 531   -14% 

          

KOD          
Produkcja węgla netto [mln ton] 2,42 2,14 2,15 2,34 2,10 2,42  2,42 13% 

Produkcja energii elektrycznej [TWh] 3,76 5,58 5,84 5,80 6,34 7,65  7,65 37% 

Sprzedaż usług dystrybucji [TWh] 4,98 4,68 4,67 4,94 5,18 4,87  4,87 4% 

Sprzedaż energii i gazu detal [TWh] 5,02 4,49 4,53 4,88 5,60 5,06  5,06 13% 

          

Dług netto 5 596 5 342 5 366 5 586 5 642 5 074    

   /EBITDA 12m 2,35 2,13 2,19 2,08 2,07 1,93    

EV/EBITDA      3,2    

Źródło: BDM, spółka 
  
Bogdanka W 1H’18 grupa wypracowała ok. 856,0mln PLN przychodów, ok. 78,0 mln PLN EBIT oraz 66,4 mln PLN zysku 

netto.  

W 1H’18 produkcja węgla handlowego wyniosła 4,5 mln ton, tj. o 0,9% mniej r/r. W 2Q’18 produkcja wzrosła o 
13,5% r/r do 2,4 mln ton. Grupa podtrzymuje tegoroczny plan wydobycia na poziomie nie mniejszym niż 9,0 mln 
t. 

  
PA Nova Spółka opublikowała wyniki za 2Q’18. 

 
PA Nova – wyniki 2Q’18 [mln PLN] 

  2Q'17 2Q'18 zmiana r/r 2Q'18P BDM odchylenie 

Przychody 62,1 54,4 -12,4% 66,8 -18,5% 

Wynik brutto ze sprzedaży 16,2 12,5 -22,9% 14,1 -11,3% 

EBITDA 14,9 11,0 -25,9% 12,3 -10,4% 

EBIT 14,4 10,5 -27,1% 11,7 -10,6% 

Zysk brutto 11,9 7,5 -37,3% 8,1 -7,7% 

Zysk netto 9,3 6,4 -30,6% 6,5 -0,9% 

        

marża brutto ze sprzedaży 26,1% 23,0%  21,1%   

marża EBITDA 23,9% 20,2%  18,4%   

marża EBIT 23,1% 19,2%  17,5%   

marża netto 14,9% 11,8%   9,7%   

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 

 
BDM: W 2Q’18 grupa wypracowała 54,4 mln PLN przychodów (spadek r/r o 12%), realizując jednocześnie marżę 
brutto na poziomie 23%. EBITDA spółka spadła do 11 mln PLN (-26% r/r), z kolei zysk netto ukształtował się na 
poziomie 6,4 mln PLN (-31% r/r). W ujęciu segmentowym, obiekty komercyjne na własny rachunek osiągnęły 
ok. 19,4 mln PLN obrotów i 10,1 mln PLN wyniku segmentu, z kolei część budowlana miała ok. 33,3 mln PLN 
sprzedaży i poniosła 0,9 mln PLN straty. 

  
JSW Prezes JSW nie straci stanowiska, ale to nie koniec konfliktu z ministrem Krzysztofem Tchórzewskim. To jedynie 

zawieszenie broni, które może potrwać aż do przyszłego roku. Prezes nie ma także dobrych relacji z 
wiceministrem energii Grzegorzem Tobiszowskim, pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego. Ma także poważnego wroga w zarządzie JSW w osobie Roberta Ostrowskiego, zastępcy prezesa 
ds. finansowych. – Parkiet 
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Zapowiedziane na czwartek posiedzenie rady nadzorczej JSW, na której miał zostać odwołany prezes Daniel 
Ozon, nie odbędzie się. – Dziennik Gazeta Prawna 

  
PHN Spółka opublikowała wyniki za 2Q’18. Deweloper wypracował 41,8 mln PLN przychodów (w tym 39,6 mln PLN 

w obszarze najmu) i osiągnął marżę brutto na poziomie 53,3%. Raportowana EBITDA wyniosła 25,9 mln PLN 
(po oczyszczeniu o zmianę wart. Nieruchomości ok. 11,2 mln PLN), z kolei zysk netto wzrósł do 20 mln PLN. 
 
PHN – wyniki 2Q’18 [mln PLN] 

  2Q'17 2Q'18 zmiana r/r 2Q'18P BDM odchylenie 2Q'18kons. PAP odchylenie 

Przychody 38,9 41,8 7,5% 40,0 4,5% 41,7 0,2% 

Wynik brutto ze sprzedaży 21,2 22,3 5,2% 22,0 1,3% - - 

EBITDA 13,9 25,9 86,3% 35,1 -26,2% - - 

EBITDA adj. 14,1 11,2 -20,6% 14,6 -23,5% - - 

EBIT 13,6 25,5 87,5% 34,8 -26,7% 25,2 1,2% 

Wynik brutto 10,7 23,9 123,4% 29,5 -19,0% - - 

Wynik netto 9,6 20,0 108,3% 23,9 -16,3% 14,0 42,9% 

          

marża brutto ze sprzedaży 54,5% 53,3%  55,0%  -   

marża EBITDA  35,7% 62,0%  87,8%  -   

marża EBIT  35,0% 61,0%  87,0%  60,4%   

marża netto 24,7% 47,8%   59,8%   33,6%   

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 

  
PKN Orlen Orlen ma problem z elektrociepłownią. Z powodu awarii do grudnia został wyłączony blok gazowo-parowy we 

Włocławku. To może obniżyć EBITDA koncernu o kilkadziesiąt milionów złotych. - Parkiet 
  

Auto Partner Spółka spodziewa się kontynuacji pozytywnych trendów w wynikach grupy do końca 2018 roku – poinformował 
dziennikarzy Michał Breguła, dyrektor finansowy spółki. 

 
W 2019 roku dystrybutor części samochodowych chce dalej poprawiać rentowność dzięki m.in. rozwojowi sieci 
dystrybucji o kolejne 10 filii. Nie wyklucza otwarcia kolejnego zagranicznego oddziału.  

"Staramy się utrzymywać dobre tendencje. Jesteśmy dobrej myśli. Nie przewidujemy czynników, które miałyby 
pogorszyć rentowność wyników" – powiedział Breguła, dyrektor finansowy spółki, na pytanie o wyniki Auto 
Partner do końca bieżącego roku. 

Auto Partner ma obecnie 82 filie, z czego 3 uruchomione w 2018 roku. Do końca roku sieć ma zwiększyć się o 
kolejne 2-3 punkty. Na kolejny rok planuje ok. 10 otwarć. W ‘19 są też możliwe kolejne kroki w rozwoju 
zagranicznym spółki. 

Grupa pod koniec 2017 roku uruchomiła oddział w Czechach. Według przedstawicieli spółki filia będzie rentowna 
jeszcze w tym roku. 

Przedstawiciele Auto Partner spodziewają się, że 2018 rok będzie rekordowy, jeśli chodzi o rejestrację aut w 
Polsce. Przewidują, że w naszym kraju zostanie zarejestrowanych 1,5 mln aut, z czego 0,6 mln to nowe 
samochody. 

  

OFE Z danych KNF wynika, że OFE zmniejszyły w sierpniu alokację w akcje o 24 pb do 85,8%. W większości funduszy 
spadł udział akcji zagranicznych w aktywach (łącznie o 29 pb), zaś udział krajowych akcji nieznacznie wzrósł 
(łącznie o 5 pb). Wartość akcji w portfelach OFE na koniec maja wyniosła 142,1 mld PLN, o 0,3% mniej m/m. 
Fundusze emerytalne miały polskie akcje za 130,1 mld PLN (bez zmian m/m), a zagraniczne za 12,0 mld PLN 
(o 3,8% mniej m/m). 

  

Decora Decora, Włodzimierz Lesiński i Marzena Lesińska wezwali do sprzedaży 4,1 mln akcji Decory, stanowiących 
35,9% akcji, po 10 PLN za walor. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów planowane jest na 2 października, a 
zakończenie nastąpi 15 października 2018 r. Przewidywaną datą zawarcia transakcji jest 18 października 2018 
br. W ramach wezwania jako pierwszy akcje spółki będzie nabywał Włodzimierz Lesiński, a następnie spółka. 

Wzywający podpisali porozumienie w sprawie współdziałania przy nabywaniu akcji i obecnie posiadają oni 
łącznie 30,14% głosów na WZ. Po przeprowadzeniu wezwania wzywający zamierzają łącznie osiągnąć 66% 
akcji. 

http://m.in/
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"Wzywający nie zamierzają wprowadzać istotnych zmian w przedmiocie i skali działalności spółki po nabyciu 
akcji w wyniku wezwania, w tym w zakresie struktury zatrudnienia w spółce. Wzywający zamierzają utrzymać 
akcje spółki w obrocie na GPW" - napisano w wezwaniu. 

  

Braster Edward Mojeścik zrezygnował z przyczyn osobistych z pełnienia funkcji członka zarządu. 

  

Esotiq Sieć w Polsce do końca roku zwiększy się o 20 nowych placówek (obecnie 262 sklepy), w tym o co najmniej 
dwa salony własne, zapowiedział prezes Adam Skrzypek. Jako grupa prezes liczy także na utrzymanie marży 
brutto na sprzedaży na poziomie ok. 63% w tym roku. 

"Druga transza dofinansowania Esotiq Germany przez E&H i PFR TFI w wysokości 1,5 mln EUR zaplanowana 
jest na 3Q 

18. W lipcu otworzyliśmy nowy sklep w Essen, a docelowo chcemy mieć sieć składającą się z 9 placówek gdzie 
na większość zostały już podpisane umowy" - poinformował także prezes. 

Obecnie spółka ma w Niemczech 5 placówek. 

Grupa zakłada, że na Wschodzie liczba sklepów wzrośnie w tym roku do 32 z 19 posiadanych na koniec ub.r. 
Spółka planuje wejście do Kazachstanu i do Rosji poprzez salony franczyzowe. 

"W Rosji jesteśmy obecni w kanale hurtowym. Już teraz wiem, że 17 listopada otworzymy pierwszy sklep w 
Nowosybirsku, a w 1Q’19 otworzymy w Astanie. Liczymy na lawinowy wzrost sklepów franczyzowych w Rosji, 
bo notujemy duże zainteresowanie naszymi produktami" - dodał Skrzypek. 

"Celem jest dynamiczny rozwój sklepów franczyzowych a nie tylko salonów własnych, 70% salonów to salony 
franczyzowe. W dalszym ciągu stawiamy na jakość lokalizacji - dotyczy to salonów własnych, jak i franczyz, aby 
jak najlepiej zabezpieczyć cykl rotacji produktów w tych punktach oraz własną rentowność i rentowność franczyz" 
- powiedział prezes. 

Zdaniem prezesa okres 2H’18 powinien być lepszy pod względem przychodów, które w 1H’18 były niższe o 8% 
r/r i wyniosły 72,7 mln PLN. Spółka oczekuje jednocyfrowego wzrostu w ujęciu całorocznym.  

  
MOL MOL Petrochemicals - spółka w 100% zależna od MOL - zawarł z Thyssenkrupp Industrial Solutions AG umowy 

na prace inżynieryjne, zaopatrzeniowe i budowlane (EPC) na budowę instalacji produkcyjnych w ramach projektu 
polioliowego w Tiszaújváros na Węgrzech, podał MOL. Prace rozpoczną się w 4Q’18, a oddanie kompleksu do 
użytku planowane jest na 2H’21. Całkowita wartość projektu  wyniesie 1,2 mld EUR, włączając koszty już 
poniesione. Nowy kompleks chemiczny osiągnie wydajność większą niż pierwotnie zakładano, bo wynoszącą 
200 tys. ton surowca rocznie. Zakład będzie też w stanie zaoferować szersze portfolio produktów końcowych. 
W celu maksymalizacji wydajności i elastyczności produkcji, w nowej fabryce powstanie również dział produkcji 
glikolu propylenowego. 

"Osiągnięcie ostatecznej decyzji inwestycyjnej dla +Projektu Poliole+ oraz podpisanie kontraktów EPC z naszym 
strategicznym partnerem – thyssenkrupp – to kolejny krok w kierunku realizacji naszej strategii transformacyjnej 
MOL 2030. Umożliwi nam to zaspokojenie rosnącego w regionie popytu, a także wykorzystanie dodatkowych 
możliwości wzrostu w Europie Środkowo-Wschodniej" – powiedział prezes i CEO Grupy MOL Zsolt Hernádi, 
cytowany w komunikacie. 

  
PGE Grupa sprzedaje 100% wyprodukowanej energii elektrycznej na giełdzie od 1 sierpnia br., poinformował 

zastępca dyrektora handlu Krzysztof Borowiec. 
  
GetBack Prezes Dąbrowski wskazał, że grupa kontynuuje rozmowy z grupą inwestorów zainteresowanych objęciem 

udziałów w spółce i podtrzymuje, że przed 9 października przedstawi aktualne dane finansowe i oferty 
inwestorów. 

"Ostatnim elementem pracy na wypracowaniem planu ratunkowego GetBack jest kontynuowanie rozmów z 
zainteresowaną objęciem udziałów w spółce grupą inwestorów. Jesteśmy w trakcie takiego, w pełni 
konkurencyjnego procesu. Biorą w nim udział najwięksi europejscy gracze" - napisał w liście prezes Dąbrowski.  

"(...)Bardzo zależy nam na tym, żeby przed 9 października przedstawić aktualne dane finansowe dotyczące 
spółki, strategię odbudowy GetBack oraz oferty inwestorów, tak aby wierzyciele mieli pełny wybór i mogli wybrać 
najlepszą dla nich wersję. Niezależnie od tego będziemy kontynuować rozmowy z bankami oraz TFI, których 
celem jest poprawa warunków naszej propozycji układowej. Bardzo liczymy tu na wsparcie KNF i Rady 
Wierzycieli" - dodał.  
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Energetyka Dane o produkcji i strukturze energii za sierpień wg PSE [TWh]: 

- generacja ogółem +3,8% r/r (-0,6% r/r narastająco); 

- generacja węglowa +1,6% r/r (-2,0% r/r narastająco); 

- generacja gazowa +88% r/r (+55% r/r narastająco); 

- generacja z wiatru -15,2% r/r (-13,5% r/r narastająco); 

- krajowe zużycie +3,1% r/r (+2,2% r/r narastająco); 

 

  

  

   

  
Energetyka Prezes URE, Maciej Bando, powiedział, że postępowanie urzędu ws. czerwcowych skoków cen energii 

elektrycznej na TGE jest długotrwałe i żmudne, w najbliższych tygodniach nie ma co liczyć na wyniki. 
Przypomniał, że powodem wszczęcia postępowania w celu sprawdzenia, czy nie doszło do manipulacji cenami 
był "niepokój". "Wynikające z zewnętrznych, uzasadnionych przyczyn wzrosty cen energii to jedno. Ale 
szczególnie nas zaniepokoiło nałożenie się na trendy wzrostowe silnych pików. Staramy się wyjaśnić ich 
pochodzenie" - mówił prezes URE. 

"Mamy ogrom materiału do analizy. Analizujemy nawet poszczególne transakcje w danych momentach" - mówił 
Bando w środę podczas zorganizowanej przez "Rzeczpospolitą" debaty o przyszłości rynku energii w Polsce. 
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LPP Spółka chce do końca roku zatrudnić około 100 specjalistów IT (obecnie pracuje 350 osób) - analityków 
biznesowych, systemowych, JAVA Developerów, PHP Developerów, testerów czy scrum masterów, podała 
spółka. Producent odzieży inwestuje w zespół i w technologie, aby zrealizować cele strategiczne - do 2021 roku 
osiągnąć 20% udziału z e-commerce w całkowitej sprzedaży oraz zwiększyć przychody do 10,5 mld PLN. 

  
Tatry 
Mountain 
Resorts 

Spółka planuje dwie emisje obligacji o maksymalnych wartościach 90 mln EUR i 1,5 mld CZK. Pierwsza emisja 
na kwotę do 90 mln EUR obejmie sześcioletnie obligacje o wartości nominalnej 1000 EUR każda. Papiery będą 
notowane na giełdzie w Bratysławie. Druga emisja, skierowana na praską giełdę, o wartości do 1,5 mld CZK 
obejmie czteroletnie obligacje o wartości nominalnej 30 tys. CZK każda. 

  
Sunex Spółka zmieniła datę publikacji raportu za 2Q’18 z dn. 17 września na 1 października br. 

  
Soho Soho Development planuje przeznaczyć ok. 24 mln PLN na nabycie 7,3 mln akcji własnych, po cenie 3,27 

PLN/walor. Zarząd zamierza sfinansować skup akcji środkami z zakończonych inwestycji deweloperskich (m.in. 
z inwestycji SOHO Verbel i Soho Feniks). Spółka planuje ogłosić skup akcji własnych w najbliższych dniach, tak 
aby rozliczenie pieniężne skupu było możliwe jeszcze we wrześniu. Spółka poinformowała, że plany są zbieżne 
z uchwałą walnego o przeznaczeniu zysku za poprzedni rok obrotowy na kapitał rezerwowy służący 
sfinansowaniu skupu akcji własnych. 

  
Benefit Spółka zawarła umowę z Pocztą Polską, której przedmiotem jest zapewnienie dostępu do usług sportowo-

rekreacyjnych dla pracowników jej grupy, ich rodzin i osób towarzyszących. Maksymalne wynagrodzenie spółki 
wyniesie 51,1 mln PLN brutto. 

  
Lokum Lokum Deweloper zawarł dwie przedwstępne umowy kupna nieruchomości we Wrocławiu przy al. Poprzecznej, 

o łącznej powierzchni ok. 15 ha. Szacowana łączna cena wynieść może ok. 100 mln PLN netto. 
  
Tesgas Oferta spółki o wartości 30,6 mln PLN netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę 

gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Polskiej Spółki Gazownictwa z oddziałem w Kielcach. Termin 
realizacji zamówienia to do 22 miesięce od daty zawarcia umowy. 

  
Aramus Główni akcjonariusze grupy podpisali porozumienie w sprawie zakupu akcji spółki. Docelowo planują 

wycofanie spółki z rynku NewConnect. 

  
Awbud Instal-Lublin, spółka zależna Awbudu, zawarła z Budimeksem umowę na wykonanie robót sanitarnych w ramach 

rozbudowy i modernizacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Szacunkowa wartość umowy to 22,8 mln PLN 
netto. 

  
Dino Eryk Bajer, członek rady nadzorczej, nabył 11 września 1,05 tys. akcji spółki po cenie 85,5 PLN/walor. 
  
NTT Według szacunkowych danych grupa wypracowała w 1H’18 ok. 140,6 mln PLN przychodów oraz 3,8 mln PLN 

zysku netto. 
  
Vivid Games Według szacunkowych danych grupa wypracowała w 1H’18 ok. 3,7 mln PLN przychodów oraz 2,9 mln PLN 

straty netto. 

 
Zarząd spółki przyjął strategię na lata 2018-20, która zakłada: 
1. Publikacja gier mobilnych F2P z segmentu mid-core. 
2. Rozpoczęcie publikacji gier mobilnych F2P z segmentu hyper-casual. 
3. Intensyfikacja działań marketingowych.  
4. Rozwój kluczowych wewnętrznych technologii. 
5. Maksymalizacja metryk monetyzacyjnych. 

  
Artifex Mundi W 1H’18 grupa wypracowała 12,2 mln PLN przychodów, ok. 3,4 mln PLN EBIT oraz 2,6 mln PLN zysku netto. 

  
Sektor 
bankowy 

Dwie trzecie banków i firm ubezpieczeniowych zamierza w pierwszej połowie 2019 r. rekrutować nowych 
pracowników do swoich central. Jednocześnie ponad jedna czwarta z nich zamierza rozstać się z częścią załogi. 
- Rzeczpospolita 

  
MFO MFO więcej niż w kraju zarabia na rynkach zagranicznych. Przychody spółki z eksportu zrównały się już ze 

sprzedażą w Polsce. Spółce sprzyja sytuacja na rynku surowców i możliwość uzyskiwania stosunkowo wysokich 
marż. - Parkiet 

  
Gazownictwo Ministerstwo Energii łata legislacyjna dziurę, która nie przewidywała żadnego awaryjnego scenariusza na 

wypadek upadłości sprzedawców gazu. – Puls Biznesu 
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Rynek 
kapitałowy 

Rząd ma nadzieję, że projekt ustawy o PPK zostanie przyjęty przez Sejm do końca listopada. – Dziennik Gazeta 
Prawna 

91 mln PLN trafiło w osiem miesięcy do właścicieli Trigon TFI. Jego prezes przekonuje, że nie ma to związku z 
rozliczeniami z GetBack. – Puls Biznesu 
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