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KOMENTARZ PORANNY 

Shutdown w USA trwa dalej 
Wtorek przyniósł mieszane nastroje na krajowym parkiecie, blue chipy straciły 
0,3%, a mWIG40 wzrósł o 0,4%. Dobre nastroje gościły na większych 
europejskich giełdach, gdzie DAX zyskał 0,5%, a FTSE ok. 1,1%. Na zielono 
świeciły również indeksy za oceanem – DJIA podniósł się o 1,2%, Nasdaq o 
1,1%, a S&P500 o 1%. Inwestorów z pewnością ucieszyły ostatnie doniesienia 
nt. rozmów na linii USA-Chiny (agencja Reutera podała, że rozmowy drugiego 
dnia zostały przedłużone, a prezydent Trump napisał na Twitterze, że „rozmowy 
z Chinami idą bardzo dobrze”). W nocy polskiego czasy orędzie do narodu w 
telewizji wygłosił prezydent USA, w którym poruszył kwestię sfinansowania 
budowy muru na granicy z Meksykiem. Trump odniósł się m.in. do 
bezpieczeństwa obywateli i powiedział, że do momentu porozumienia liderów 
politycznych (dziś w Białym Domu ma dojść do spotkania) amerykański rząd 
będzie zawieszony. Na rynku walutowym umacnia się EUR/USD, z kolei wśród 
surowców „marsz na północ” kontynuuje ropa (za baryłkę WTI trzeba zapłacić już 
ponad 50 USD/bbl). W kalendarzu makro uwagę przyciągną przede wszystkim 
banki centralne – RPP ogłosi decyzję ws. stóp procentowych, wystąpienie będzie 
miał szef BoE, a wieczorem zostanie opublikowany protokół z grudniowego 
posiedzenia FOMC. Poranne nastroje są dosyć dobre, co może zwiastować 
pozytywne otwarcie również na GPW. W przypadku blue chipów najbliższym 
przystankiem są okolice 2360 pkt. 

Adrian Górniak 

 

Notowania: wtorek, 8 stycznia 2019 

 grudnia 208  Wartość Zmiana 

1D YTD 

WIG20  2 325,2 -0,3% 2,1% 

WIG30 2 641,0 -0,2% 2,3% 

mWIG40 3 994,2 0,4% 2,2% 

sWIG80 10 724,7 0,1% 1,5% 

WIG  58 906,8 -0,1% 2,1% 

WIG Banki 7 694,1 0,0% 3,2% 

WIG Bud 1 988,2 0,1% 3,8% 

WIG Chemia 9 980,4 1,5% 6,7% 

WIG Dew 1 957,5 1,2% 2,4% 

WIG Energia 2 464,5 -0,9% 2,2% 

WIG IT 2 025,3 0,2% 1,7% 

WIG Media 4 656,0 0,6% 3,2% 

WIG Paliwa 8 119,0 0,3% 1,5% 

WIG Spoż 3 363,3 0,1% -0,6% 

WIG Surowce 3 458,4 -1,0% 1,0% 

WIG Telco 623,1 -1,5% 0,5% 

DAX 10 804,0 0,5% 2,3% 

CAC40 4 773,3 1,1% 0,9% 

BUX 40 809,8 0,6% 4,3% 

S&P500 2 574,4 1,0% 2,7% 

DJIA 23 787,5 1,1% 2,0% 

Nasdaq Comp 6 897,0 1,1% 3,9% 

Bovespa 92 031,9 0,4% 4,7% 

Nikkei225 20 425,8 1,1% 2,1% 

S&P/ASX 200 5 778,3 1,0% 2,3% 

Złoto 1 286,5 -0,1% 0,4% 

Miedź 5 923,0 0,1% -0,7% 

Ropa WTI 49,8 2,6% 9,6% 

EUR/PLN 4,30 0,0% 0,2% 

USD/PLN 3,75 0,1% 0,1% 

CHF/PLN 3,82 0,1% 0,4% 

EUR/USD 1,15 -0,1% 0,0% 

USD/JPY 108,6 0,0% -1,0% 
 

FW20 

 Wartość  Zmiana 

Kurs otwarcia 2 328   25 1,09% 

Kurs zamknięcia 2 325   2 0,09% 

Kurs min. 2 307   5 0,22% 

Kurs max. 2 338   12 0,52% 

Wolumen obrotu 15 395   2 057 15,42% 

Otwarte pozycje 47 356   -367 -0,77% 
 

Indeksy GPW 

Indeks Open Low High Close 1D Obrót 

WIG20 2 330,42 2 303,05 2 330,42 2 325,19 -0,3% 765 

WIG30 2 641,59 2 618,86 2 646,94 2 641,02 -0,2% 833 

MWIG40 3 983,53 10 714,66 10 760,23 3 994,23 0,4% 87 

SWIG80 10 737,41 3 971,92 4 005,63 10 724,72 0,1% 15 

WIG-PL 59 809,25 59 809,25 60 185,35 60 142,51 -0,1% 870 

WIG 58 884,37 58 488,32 59 005,87 58 906,77 -0,1% 875 

 

WIG20     

 Close MC 1D YTD  

Alior 55,95 7 304 -0,4% 5,3% 

CCC 185,50 7 637 -0,5% -4,0% 

CD Projekt 153,60 14 764 -0,1% 5,5% 

Cyfrowy P. 22,40 14 326 0,2% -0,7% 

Energa 9,32 3 859 0,2% 4,6% 

Eurocash 18,86 2 625 -1,2% 7,2% 

JSW 67,64 7 942 -0,9% 0,6% 

KGHM 89,64 17 928 -1,1% 0,9% 

Lotos 92,52 17 104 2,0% 4,5% 

LPP 7 990,00 14 801 -1,8% 1,8% 

mBANK 427,80 18 112 0,2% 0,8% 

Orange 5,13 6 732 -0,8% 7,1% 

Pekao 114,00 29 922 0,8% 4,6% 

PGE 10,15 18 978 -2,5% 1,5% 

PGNIG 7,09 40 968 -2,3% 2,6% 

PKN Orlen 108,50 46 406 0,9% 0,3% 

PKOBP 40,70 50 875 -0,5% 3,1% 

PZU 44,30 38 254 -0,2% 0,9% 

Santander Polska 367,80 37 548 -0,4% 2,7% 

Tauron 2,21 3 873 0,0% 0,9% 

 

 
 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK 

 Energetyka: ME planuje, by na budowę nowego bloku węglowego 
przeznaczono 1,5 mld PLN z funduszu stabilizacyjnego JSW- prasa; 

 GPW/PPK: PPK to program prospołeczny beż żadnych pułapek dla 11 mln 
pracowników – P. Morawicki 

 Famur: TDJ Equity I, planuje sprzedaż do 10 % akcji spółki (57,48 mln) w 
drodze ABB; 

 Rynek budowlany: GDDKiA planuje ogłoszenie przetargów na ok. 435 km 
nowych dróg o wartości ok. 20 mld PLN w 2019 roku; 

 PKN Orlen: oferty na studium wykonalności dla nowego bloku gazowego 
(CHP) w Litvinovie do 25.01.2019; 

 Banki (kredyty CHF): ustawa "frankowa" musi być tak skonstruowana, żeby 
w żaden sposób nie destabilizowała systemu bankowego- P. Mucha KP; 

 PEP: Sebastian Kulczyk został powołany w skład RN PEP;  

 Play: Piotr Kuriata został członkiem zarządu i dyrektorem ds. rozwoju spółki; 

 Kety: grupa podtrzymuje zapowiedzi kilkuprocentowej poprawy wyników w 
2019 roku. Publikacja prognoz 6 lutego- IR; 

 Skarbiec TFI: wartość AuM w grudniu’18 spadła o 29% m/m (-6% m/m w FiO) 
[wykresy BDM]; 

 ABC Data: Spadek sprzedaży w grudniu o 18% r/r do 484 mln PLN [wykres 
BDM]; 

 Ronson: dane operacyjne za 4Q’18 [wykresy BDM]; 
 

WYKRES DNIA 
 

PGE „myśli” o zaangażowaniu w projekt elektrowni Ostrołęka C. Kurs PGE 
traci 2,5% przy wzroście ENA o 2,6%. Do 28.01.19 ma być znane 
finansowanie inwestycji. Wiadomo, że po 1 mld PLN wyłożą Energa i Enea. 
Brakuje ok. 4 mld PLN. 
 
PGE, Enea- intraday 

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

 Close MC 1D YTD   Close MC 1D YTD  

11 bit 
studios 

258,00 590 -3,7% 5,7% ING BSK 186,40 24 251 0,3% 3,6% 

Amica 113,20 880 -2,2% -1,4% Inter Cars 212,00 3 004 0,7% 1,4% 

Amrest 39,90 8 760 0,0% -0,3% Kernel 49,15 4 027 1,0% 0,4% 

Asseco PL 47,60 3 951 0,0% 3,2% Kęty 339,50 3 241 1,3% 3,2% 

Azoty 34,44 3 416 3,5% 10,5% Kruk  164,50 3 107 -0,7% 5,0% 

Benefit Sys. 752,00 2 150 -2,3% -10,9% LC Corp 2,44 1 092 2,1% -0,4% 

Bogdanka 55,00 1 871 0,5% 7,2% Livechat 24,00 618 2,1% -5,3% 

Boryszew 4,63 1 111 -1,1% -1,5% Mabion 76,30 1 047 1,1% -11,9% 

Budimex 120,00 3 064 0,0% 5,6% Millennium 9,08 11 015 0,9% 2,4% 

CI Games 0,89 134 2,3% 8,5% Orbis 93,20 4 294 2,0% 3,3% 

Ciech 46,20 2 435 -1,0% 4,3% Pfleiderer 33,60 2 174 -1,2% 3,4% 

Comarch 151,00 1 228 0,3% -0,7% PKP Cargo 44,50 1 993 0,0% 1,4% 

Dino 101,00 9 902 3,1% 5,4% PLAY 19,66 4 992 -7,2% -5,5% 

Echo 3,46 1 428 0,3% 6,5% PlayWay 150,50 993 -0,3% 11,5% 

Enea 10,29 4 542 2,6% 3,9% Polimex 2,97 703 -0,3% 5,7% 

Famur 5,50 3 161 -0,4% 1,9% Sanok 25,50 685 3,2% 5,8% 

Forte 22,40 536 -1,3% -1,5% Stalprodukt 315,00 1 758 0,0% -1,6% 

GPW 38,10 1 599 1,6% 4,0% Trakcja 4,33 223 1,6% 9,9% 

GTC 8,35 4 038 2,1% 2,0% Wawel 810,00 1 215 -1,0% -2,9% 

Handlowy 69,20 9 042 0,0% 0,1% WP.PL 53,40 1 546 0,4% 1,1% 
 

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, 
Energetyka 

Resort energii planuje, by na budowę nowego bloku węglowego przeznaczono 1,5 mld zł z funduszu 
stabilizacyjnego JSW – ustalił DGP. JSW jednak nie chce finansować Ostrołęki. Ozon w opałach (DGP). 
 
Minister szuka pieniędzy na Ostrołękę. Jednym z pomysłów na sfinansowanie budowy bloku w elektrowni 
jest zaangażowanie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jej prezes może stracić stanowisko- Puls Biznesu 

  
JSW Pierwsze dwa z pięciu otworów badawczych, wykonywanych przez JSW w złożu Bzie-Dębina 2-Zachód, 

dotarły do pokładów węgla; obecnie badane są jego parametry. Spółka bada tamtejsze złoża z myślą o 
poszerzeniu swojej bazy zasobowej. 
 
Złoże Bzie-Dębina 2-Zachód zostało ujęte w strategii rozwoju JSW, zmierzającej do zwiększenia udziału 
węgla koksowego typu 35 w projektowanych ścianach oraz wzrostu wydobycia węgla - docelowo do poziomu 
ok. 18 mln ton rocznie. Przedstawiciele spółki oceniają, że pierwsze wyniki odwiertów są bardzo 
optymistyczne. 
 
W 2018 roku prezes JSW Daniel Ozon zapowiedział wyodrębnienie w strukturze spółki nowej kopalni Bzie-
Dębina, która obejmie część PLNóż węgla należących obecnie do kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Ma 
to pomóc w zintensyfikowaniu robót górniczych w tym rejonie, by w perspektywie rozpocząć tam wydobycie 
węgla koksowego. Zasoby operatywne nowej kopalni Bzie-Dębina szacowano wcześniej wstępnie na ponad 
180 mln ton węgla, Aby rozpocząć pełne wydobycie węgla z tej kopalni, konieczne jest uruchomienie nowego 
szybu - obecnie szyb 1-Bzie sięga poziomu 1164 m. Powiększenie bazy zasobowej należy do priorytetów 
JSW, zawartych w jej strategii. 

  
GPW (PPK) PPK to program prospołeczny beż żadnych pułapek dla 11 mln pracowników - premier Mateusz Morawiecki. 

Podkreślił, że jest to początek budowy systemu powszechnego, długoterminowego oszczędzania w Polsce, 
a także rozwoju gospodarczego. Wyraził nadzieję, że budowa programu PPK będzie kontynuowana ponad 
podziałami politycznymi, ponieważ jest on ważny dla milionów Polaków. Z jednej strony, dlatego że zwiększy 
zasobność obywateli, z drugiej zaś - że umożliwi zrównoważony wzrost gospodarczy kraju. Zaapelował też, 
by nie porównywać PPK do OFE. "To tak jakby porównywać Pawła Borysa do Borysa Szyca- zaznaczył. 
Premier powiedział też, że mechanizmy działania programów PPK i OFE są zupełnie inne. "PPK to po prostu 
korzyść dla pracowników, pracodawcy, dla państwa, dla społeczeństwa" - podsumował. 
 
Minister finansów Teresa Czerwińska zaznaczała, że PPK to dobrowolny, indywidualny plan inwestowania w 
sposób "bezpieczny i efektywny", który jest "kluczowym elementem budowy silnej gospodarki" oraz 
dobrobytu. A budowa dobrobytu jest wspólną sprawą państwa, pracodawcy i pracownika - mówiła minister 
podczas konferencji poświęconej PPK. Czerwińska podkreśliła, że jedną z zalet PPK jest uczenie polskiego 
społeczeństwa nawyku oszczędzania nawet niewielkich kwot na przyszłe cele. Dodała, że jeżeli te cele się 
zdefiniuje, to wypracowanie nawyku oszczędzania jest proste. Jej zdaniem PPK "to duży krok do przodu, bo 
budujemy nawyk oszczędzania i pomnażania oszczędności, oraz pokazujemy przykład swoim dzieciom". "To 
się naprawdę opłaca" - przekonywała minister finansów. 
 
Podczas inauguracji poinformowano również, że 8 stycznia uruchomiono portal mojePPK.pl, gdzie będą m.in. 
publikowane informacje poświęcone PPK oraz lista podmiotów uprawnionych do ich prowadzenia. Strona ta 
będzie sukcesywnie rozbudowywana a ostateczna wersja ma być gotowa w kwietniu. Wtedy też call center 
działające przy PFR ma uzyskać zdolność do obsługi kilkudziesięciu tysięcy telefonów dziennie. 
 
Informacje Gazety Wyborczej o zmianach dotyczących programu Pracowniczych Planów Kapitałowych to 
klasyczny fake news – Prezes PFR Paweł Borys. Zapewnił, że pensje pracowników nie spadną, a zmiany 
nie są związane z wyborami. Poniedziałkowa Gazeta Wyborcza napisała, że PiS opóźnia termin startu 
nowego programu emerytalnego, czyli PPK, żeby ludzie nie dostali obniżonych pensji tuż przed wyborami. 
 
"Sugerowanie, że PPK oznaczają obniżenie pensji jest nieprawdą. Jest wręcz odwrotnie. Po pierwsze nasze 
wynagrodzenia w wyniku wprowadzenia PPK się nie zmienią" - zapewnił szef PFR. Wyjaśnił, że osoby, które 
dobrowolnie zdecydują się na posiadanie rachunku PPK, będą na nim odkładały część wynagrodzenia. "Co 
więcej, można powiedzieć, że de facto dojdzie do wzrostu pensji, bowiem drugie tyle praktycznie te osoby 
uzyskają dopłaty od strony pracodawców, bądź ze strony państwa, co jest ekwiwalentem podwyżki pensji" - 
tłumaczy Borys. 
 
Dzięki pracowniczym planom kapitałowym będziemy mieć łatwiejszą sytuację przy dużych projektach w 
energetyce, przemyśle stoczniowym czy zbrojeniowym – uważa Leszek Milczarek, p.o. prezesa MS TFI z 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej- Rzeczpospolita 

  
Famur Akcjonariusz Famuru - TDJ Equity I, planuje sprzedaż do 10 % akcji spółki (57,48 mln) w drodze ABB. "Intencją 

akcjonariusza jest pozostanie strategicznym inwestorem w spółce i dalsze wspieranie spółki w jej 
dynamicznym rozwoju. W związku z ABB, akcjonariusz zobowiązał się do przestrzegania 180-dniowego 
okresu ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych akcji zwykłych spółki. TDJ Equity I posiada ok. 327 
mln akcji spółki, stanowiących 56,89 % udziału w liczbie głosów na WZ. We wtorek na zamknięciu za akcję 
Famuru płacono 5,5 PLN. 
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Rynek 
budowlany 

GDDKiA planuje ogłoszenie przetargów na ok. 435 km nowych dróg o wartości ok. 20 mld PLN w 2019 roku. 
"To w sumie siedemnaście odcinków: obwodnic, dróg ekspresowych i autostrad, które po oddaniu do użytku 
wydłużą istniejące ciągi tras. Szacowana wartość ich realizacji to ok. 20 mld PLN, a wszystkie mają 
zapewnione finansowanie w ramach zwiększonego do 135 mld PLN limitu na realizację PBDK na lata 2014-
2023 (z perspektywą do 2025 r.)"  
 
Wśród nich znajdzie się m.in.: 172 km drogi ekspresowej S19 na terenie woj. podlaskiego i podkarpackiego, 
blisko 60 km S7 na Mazowszu i w Małopolsce, prawie 50 km S11 w woj. zachodniopomorskim, blisko 47 km 
S1 w woj. śląskim czy ponad 37 km autostrady A2 w stronę Siedlec. Dyrekcja zapowiada, że ogłosi również 
przetarg na ostatni w ciągu S3 odcinek umożliwiający dojazd do Świnoujścia, a także fragment S14 
domykający zachodnią obwodnicę Łodzi, wymieniono w materiale. Większość tych inwestycji realizowana 
będzie w systemie projektuj i buduj, podkreślono. 
 
GDDKiA przypomniała, że obecnie w fazie przetargu jest dwanaście zadań o łącznej długości ok. 130 km, a 
w realizacji jest 113 zadań o łącznej długości niemal 1 425 km 
 
"W nowo ogłaszanych przetargach będą stosowane nowe standardy i rozwiązania, których celem jest 
skrócenie procedury wyboru wykonawców. Są to m.in. kryteria oceny ofert, niezależne od warunków udziału 
w postępowaniu. To pozwoli na korzystanie z procedury odwróconej w postępowaniach przetargowych w 
sposób dużo bardziej efektywny niż dotychczas. Procedura odwrócona polega na ocenie w pierwszej 
kolejności samych ofert. Wszyscy wykonawcy są zobligowani do złożenia jedynie wstępnych oświadczeń o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym niepodleganiu wykluczeniu. Weryfikacja podmiotowa, 
przed wyborem oferty najkorzystniejszej, na podstawie wszystkich przedłożonych dokumentów, dotyczy 
szczególnie tego wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona". 

  
Tauron Tauron Ekonergia pracuje nad projektem wirtualnej elektrowni, do której będzie można przyłączyć dowolną 

elektrownię OZE bez względu na jej położenie geograficzne. "Projektowane rozwiązania opierają się na 
zaawansowanych systemach informatycznych. Już dziś sztuczna inteligencja pracuje na rzecz prognoz czy 
optymalizacji w energetyce. W niedalekiej przyszłości zarządzanie wirtualną elektrownią, w oparciu o 
dedykowane jej rozwiązania informatyczne, pozwoli na realne podniesienie efektywności ekonomicznej tych 
obiektów". 
 
"Projekt zakłada współpracę z inwestorami indywidualnymi, dając im możliwość przyłączenia posiadanych 
źródeł do wirtualnej elektrowni. Dzięki kumulacji zdolności wytwórczych i regulacyjnych zakłada się uzyskanie 
efektu zwiększenia przychodów wszystkich uczestników platformy z tytułu sprzedaży skumulowanego 
wolumenu energii". 

  
PKN Unipetrol, czeska spółka z Grupy Orlen, przy wsparciu podmiotu doradczego, chce przygotować studium 

wykonalności nowego źródła energii w zakładzie Chempark Zaluzi w Litvinowie. Oferty w postępowaniu 
dotyczącym studium wykonalności nowego bloku energetycznego w Litvinowie, można składać do 25 
stycznia. 
 
Obecnie w kompleksie Chempark Zaluzi działają dwa bloki energetyczne, w tym elektrociepłownia T 700 na 
węgiel brunatny, która została oddana do użytku na początku lat 60. XX wieku, a jej obecne główne urządzenia 
działają już od 20-30 lat, czyli od przebudowy i modernizacji przeprowadzonej w latach 1991-99. "Rok 2027 
jest uważany za koniec żywotności instalacji T700". Uwzględniając te czynniki, jak wyjaśnił Unipetrol, wśród 
możliwych rozwiązań na nowe źródło energii zabezpieczające dostawy dla kompleksu Chempark Zaluzi w 
Litvinowie po 2027 r. "wybrano kogenerację - produkcję energii elektrycznej i ciepła - na bazie gazu ziemnego". 

  
Banki Zysk netto sektora bankowego za okres od stycznia do listopada 2018 r. wyniósł 14,19 mld PLN, czyli wzrósł 

o 11,2 % r/r – KNF. Wynik odsetkowy sektora bankowego w tym okresie sięgnął 40,75 mld PLN i był o 4,9 % 
wyższy r/r a wynik z prowizji osiągnął poziom 11,37 mld PLN i był o 9,5 % niższy r/r. 

  
Banki (kredyty 
CHF) 

Ustawa "frankowa" musi być tak skonstruowana, żeby w żaden sposób nie destabilizowała systemu 
bankowego - poinformował Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. "W styczniu powinny odbyć 
się bardzo merytoryczne prace w Komisji, które będą polegały na tym, że my tę ustawę punkt po punkcie, 
przepis po przepisie, omówimy, sformułujemy jej ostateczną treść (...) Jest kontekst niezwykle istotny, 
związany także ze stabilnością systemy bankowego - bo my musimy mieć także świadomość (...) że ta 
ustawa musi być tak skonstruowana, żeby w żaden sposób nie destabilizowała systemu bankowego, bo też 
jest to kręgosłup polskiej gospodarki" - powiedział Mucha w "Kwadransie Politycznym" TVP1. 

  
Ten Square 
Games 

Ten Square Games miał szacunkowo 42,5 mln PLN przychodów w 4Q’18 i były one o 325% wyższe r/r oraz 
o 20% wyższe q/q. 

  
Newag Na sesji 04.01.2019 prezes zarządu kupił ponad 30 tys. akcji po ok. 14,1 PLN/szt. 
  
Polenergia NWZ Polenergii powołało Sebastiana Kulczyka do składu rady nadzorczej spółki. W skład rady powołana 

została też Marjolein Helder. 
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Herkules Herkules nabył 4,65 mln akcji własnych, stanowiących 11,4 % kapitału zakładowego w cenie 4,20 PLN za 
akcję. Redukcja zapisów wyniosła 85,44 %, a liczba akcji, na które złożono ofertę sprzedaży wyniosła łącznie 
31,93 mln szt. 

 

 
Altus TFI Zgromadzenie inwestorów Premium Properties Funduszu FIZ wyraziło zgodę na przejęcie zarządzania tym 

funduszem przez Rockbridge TFI od Altus TFI. 
  
Braster Akcjonariusze Brastera zdecydowali o podwyższeniu kapitału w drodze emisji do ok. 23,08 mln zwykłych 

akcji na okaziciela serii K bez prawa poboru, wynika z podjętych uchwał. 
 
W sierpniu 2018 zarząd Brastera poinformował, że realizując przegląd opcji strategicznych oszacował, iż 
realizacja celów strategicznych wymaga pozyskania środków w wysokości około 50 mln PLN. 

  
TXM Rada nadzorcza TXM postanowiła powierzyć na 3 miesiące pełnienie obowiązków prezesa spółki 

dotychczasowemu wiceprzewodniczącemu rady nadzorczej Boguszowi Kruszyńskiemu. 
 

 
Budimex Oferta Budimeksu, warta 1 487,4 mln PLN netto, została najwyżej oceniona w postępowaniu przetargowym 

PKP PLK na roboty budowlane na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. "Poprawa dostępu kolejowego 
do portu morskiego w Gdyni". 

 

 

Play Rada dyrektorów Play Communications powołała Piotra Kuriatę na członka zarządu i dyrektora ds. rozwoju 
biznesu i regulacji w P4 sp. z o.o. (Play) z dniem 1 lutego 2019 r. 

  
ZPUE PKO BP Bankowy OFE przekroczył próg 5 % głosów na walnym zgromadzeniu ZPUE (5,11% poprzednio 

4,99%).  
  
Elektrobudowa RN odwołała wiceprezesa Wojciech Palecznego. Do zarządu weszli Pan Hubert Staszewski i Krzysztof 

Czajka. 
  
Rynek kinowy, 
Agora 

Prawie 60 mln biletów sprzedały kina w Polsce w ubiegłym roku, z czego 33% na lokalne produkcje. Choć był 
to piąty rok hossy w branży, nie brak głosów, że 2019 też będzie rekordowy- Rzeczpospolita 

  
Grupa Azoty Znany biznesmen chciał wyłożyć grube miliony na budowę z Grupą Azoty kopalni fosforytów w Senegalu – 

ustaliła Rzeczpospolita. Zniechęcił go jednak obecny zarząd polskiej spółki, który ostatecznie zakończył 
afrykański projekt- Rzeczpospolita 

  
MFO W MFO mocno wzrośnie produkcja. Firma uruchomi dwie nowe linie technologiczne i wprowadzi zmiany 

organizacyjne. 
  
Ropczyce Akcjonariusze Ropczyc, działający na mocy Porozumienia z 26 listopada 2018 r. wzywają do sprzedaży 159 

124 akcji po  (2,55% do 33% ) cenie wysokości 30,35 PLN/szt. Wzywający to: Józef Siwiec; Marian Darłak, 
Robert Duszkiewicz; Robert Siwiec, Leszek Piczak, Krzysztof Miąso, Roman Wenc oraz Zbigniew Czapka. 
Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu przyjmowane będą od 28 stycznia do 12 lutego 2019 r. włącznie, w dni 
robocze. 

  
Elemental Elementalu obraz przed walnym. OFE chcą specjalnych uprawnień. Prezes zapewnia, że biznes jest zdrowy, 

kupuje akcje, ale otwiera sobie furtkę do ich odkupienia przez spółkę po wyższej cenie- Puls Biznesu 
  
Kęty Grupa Kęty podtrzymuje zapowiedzi kilkuprocentowej poprawy wyników finansowych w 2019 roku. Publikacja 

dokładnych prognoz ma nastąpić 6 lutego. Wówczas spółka poda też rekomendowany przez zarząd poziom 
dywidendy z zysku w 2018 roku - Michał Malina, szef IR. 
 
Grupa Kęty prowadzi prace nad akwizycjami w celu zwiększenia portfela produktów oraz zasięgu 
geograficznego. Wśród firm, które obecnie szukają inwestora strategicznego jest działający w branży 
systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych Mercor. "Trudno powiedzieć, czy Mercor pasuje do 
Grupy Kęty, bo oprócz systemów wentylacyjnych prowadzi inne działalności, które wychodzą poza obszar 
naszego zainteresowania". 
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Skarbiec TFI Wartość AuM w grudniu’18 spadła o 29% m/m do 4,432 mld PLN (w tym FIO -6% m/m 1,570 mld PLN). 

 
Wartość AuM ogółem [mln PLN] 

 
Źródło: BDM, spółki 

Wartość AuM FiO [mln PLN] 

 
Źródło: BDM, spółki 

 

  
Ronson W 4Q’18 deweloper zakontraktował 134 lokale (vs 170 szt. przed rokiem) oraz przekazał klientom 57 

mieszkań. 

 
Ronson – kontraktacja kwartalna [szt.] 

 

 Źródło: DM BDM S.A.,  spółka 
Ronson – przekazania kwartalne [szt.] 

 

 Źródło: DM BDM S.A.,  spółka 
 

  
Stalprofil, 
Izostal 

Oferta Izostalu i Stalprofilu za 33,1 mln PLN netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu 
Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na dostawy izolowanych rur stalowych. Liderem 
konsorcjum jest Izostal. 

  
AC Zarząd spółki AC rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku za 2018 rok w wysokości 

3 PLN na akcję. Rok temu spółka wypłaciła 2,5 PLN dywidendy na akcję. 
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ABC Data Spółka wypracowała w grudniu 484 mln PLN przychodów (-18% r/r). 

 

ABC Data – sprzedaż miesięczna [mln PLN] 

 

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 
  
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP  
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