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Redaktor wydania: Adrian Górniak 

KOMENTARZ PORANNY 

Niedźwiedzie górą 
Środowa sesja dla WIG20 zakończyła się stratą około 1,4%, tym samym wrócił 
poniżej wsparcia 2348 pkt. Obrót na polskich blue chipach wyniósł około 590 mln 
PLN. Największe straty zanotowały PGNiG tracąc 3,4% i PKN Orlen około 3%. 
Na zielono świeciły się jedynie trzy spółki, CD Projekt zyskiwał około 2,1%, PGE 
0,6%, Eurocash 0,2%. Indeksy mWIG40 i sWIG80 zakończyły środowe 
notowania kosmetycznymi spadkami odpowiednio 0,1% i 0,2%. Widać, że małe 
średnie spółki cieszą się, coraz większym zainteresowaniem wśród inwestorów. 
Większość europejskich parkietów świeciła się na czerwono, niemiecki DAX 
stracił około 0,5%, brytyjski FTSE 0,6%, a francuski CAC40 około 0,3%. 
Amerykańskie giełdy zakończyły wczorajszy dzień zniżkami, Dow Jones spadł 
około 0,3%, natomiast wartość S&P500 i Nasdaq100 zmieniła się o mniej niż 
0,1%. Na rynkach azjatyckich Nikkei znalazł się pod kreską o 0,8%, a Shanghei 
Composite Index o 0,4%. Od samego rana nastroje na rynkach nie są zbyt 
optymistyczne, kontrakty na DAX zniżkują o około 0,5%. Inwestorzy, z 
niepokojem patrzą na zaostrzający się konflikt  w Kaszmirze między Pakistanem 
a Indami, niewątpliwe można go zaliczyć do czynników ryzyka, który może ciążyć 
rynkom w najbliższych dniach. Dzisiaj przed nami dość ciekawy kalendarz makro. 
O 10:00 finalny odczyt PKB 4Q’18 z Polski, o 14:30 poznamy wstępne PKB 4Q’18 
z USA. 

Krzysztof Tkocz 

 

Notowania: środa, 27 lutego 2019 

 grudnia 208  Wartość Zmiana 

1D YTD 

WIG20  2 333,8 -1,4% 2,5% 

WIG30 2 681,3 -1,2% 3,9% 

mWIG40 4 162,7 -0,1% 6,5% 

sWIG80 11 532,2 -0,2% 9,1% 

WIG  59 969,6 -1,0% 4,0% 

WIG Banki 7 607,9 -1,1% 2,1% 

WIG Bud 1 979,2 1,6% 3,4% 

WIG Chemia 12 732,9 -0,4% 36,2% 

WIG Dew 2 124,6 -0,4% 11,1% 

WIG Energia 2 690,6 -0,4% 11,6% 

WIG IT 2 225,9 -2,3% 11,7% 

WIG Media 4 823,1 0,0% 6,9% 

WIG Paliwa 7 883,6 -2,7% -1,4% 

WIG Spoż 3 459,5 0,1% 2,3% 

WIG Surowce 3 683,3 -1,5% 7,6% 

WIG Telco 674,2 -0,7% 8,7% 

DAX 11 487,3 -0,5% 8,8% 

CAC40 5 225,4 -0,3% 10,5% 

BUX 40 525,3 -0,7% 3,5% 

S&P500 2 792,4 0,0% 11,4% 

DJIA 25 985,2 -0,2% 11,4% 

Nasdaq Comp 7 554,5 0,1% 13,9% 

Bovespa 97 307,3 -0,3% 10,7% 

Nikkei225 21 385,2 -0,8% 6,8% 

S&P/ASX 200 6 169,0 0,3% 9,3% 

Złoto 1 319,4 -0,5% 3,0% 

Miedź 6 493,0 0,2% 8,9% 

Ropa WTI 56,9 2,6% 23,6% 

EUR/PLN 4,32 -0,3% 0,6% 

USD/PLN 3,80 -0,2% 1,3% 

CHF/PLN 3,79 -0,3% -0,5% 

EUR/USD 1,14 -0,1% -0,7% 

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

FW20 

 Wartość  Zmiana 

Kurs otwarcia 2 362   0 0,00% 

Kurs zamknięcia 2 335   -31 -1,31% 

Kurs min. 2 333   -24 -1,02% 

Kurs max. 2 373   2 0,08% 

Wolumen obrotu 12 593   2 683 27,07% 

Otwarte pozycje 62 153   -1 259 -1,99% 
 

Indeksy GPW 

Indeks Open Low High Close 1D Obrót 

WIG20 2 364,42 2 331,93 2 368,09 2 333,81 -1,4% 590 

WIG30 2 712,82 2 679,17 2 715,63 2 681,33 -1,2% 656 

MWIG40 4 177,98 11 532,24 11 588,86 4 162,70 -0,1% 156 

SWIG80 11 587,54 4 154,92 4 185,69 11 532,24 -0,2% 25 

WIG-PL 61 659,64 61 222,29 61 701,46 61 222,29 -1,0% 773 

WIG 60 570,57 59 932,27 60 646,22 59 969,56 -1,0% 778 

 

WIG20     

 Close MC 1D YTD  

Alior 58,10 7 585 -1,6% 9,3% 

CCC 181,00 7 451 -2,1% -6,4% 

CD Projekt 189,50 18 215 2,0% 30,2% 

Cyfrowy P. 25,00 15 989 -1,3% 10,8% 

Energa 9,77 4 045 -1,1% 9,7% 

Eurocash 19,66 2 736 0,2% 11,7% 

JSW 59,80 7 021 -1,1% -11,1% 

KGHM 100,80 20 160 -1,6% 13,4% 

Lotos 97,56 18 036 -1,4% 10,2% 

LPP 7 970,00 14 764 -1,9% 1,5% 

mBANK 432,80 18 323 -2,2% 2,0% 

Orange 5,36 7 034 -0,7% 11,9% 

Pekao 113,10 29 685 -1,4% 3,8% 

PGE 11,81 22 082 0,6% 18,1% 

PGNIG 6,80 39 293 -3,4% -1,6% 

PKN Orlen 102,75 43 947 -3,0% -5,0% 

PKOBP 38,28 47 850 -0,6% -3,0% 

PZU 40,87 35 292 -1,7% -6,9% 

Santander Polska 378,40 38 630 -0,3% 5,6% 

Tauron 2,32 4 066 -2,1% 5,9% 

 

 
 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK 

 Kernel: EBITDA w 2Q’19 (kalendarzowy 4Q’18) rośnie o ponad 60% r/r, spółka 
podnosi outlook na 2019 [tabela BDM]; 

 Alior Bank: Bank opublikował raport za 2018 rok [tabela BDM]; 

 Eurocash: Wyniki 4Q’18 poniżej oczekiwań [komentarz BDM]; 

 Apator, Asseco BS: Wyniki za 4Q’18; 

 Budimex: Sprzedaż w ’19 stabilna, rentowność grupy może się trochę pogorszyć – 
D. Blocher; 

 Energetyka: Atom i offshore mogą przybliżyć Polskę do trendów europejskich – T. 
Dąbrowski; 

 Santander BP: Bank liczy na wzrost zysku i wysoki jednocyfrowy wzrost portfela 
kredytowego w ’19; Deutsche Bank chce sprzedać w ABB do 1,55 mln akcji banku; 

 PKP Cargo: Dobry klimat do wypłaty dywidendy utrzymuje się – Cz. Warsewicz; 

 Lotos: Trzy osoby zatrzymane ws. wyrządzenia szkody w spółce Lotos Petrobaltic; 

 Asbis: Grupa nie ma obaw o znaczący spadek zyskowności w ‘19; 

 Mostostal Zabrze: Backlog grupy wynosi 479 mln PLN (z ofertami 676 mln PLN); 

 Lokum: Spółka liczy, że przekaże w ’19 ok. 850 lokali; 

 PGNiG: Litwa dołączy do skargi spółki na decyzję KE ws. Gazpromu. 
 

WYKRES DNIA 
 
Akcje Best Buy zyskały wczoraj 14% w reakcji na lepsze wyniki od 
rynkowego konsensusu. 
 
Best Buy - daily 

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

 Close MC 1D YTD   Close MC 1D YTD  

11 bit 
studios 

272,00 622 1,9% 11,5% ING BSK 195,40 25 422 -1,3% 8,6% 

Amica 139,00 1 081 4,5% 21,1% Inter Cars 217,00 3 074 0,0% 3,8% 

Amrest 40,70 8 936 2,4% 1,8% Kernel 48,60 3 982 0,0% -0,7% 

Asseco PL 54,45 4 519 -2,1% 18,1% Kęty 351,00 3 350 0,0% 6,7% 

Azoty 44,50 4 414 -0,8% 42,7% Kruk  166,00 3 135 0,0% 5,9% 

Benefit Sys. 936,00 2 676 1,3% 10,9% LC Corp 2,58 1 155 0,0% 5,3% 

Bogdanka 51,80 1 762 0,4% 1,0% Livechat 25,80 664 -6,2% 1,8% 

Boryszew 4,59 1 102 0,7% -2,3% Mabion 78,10 1 072 2,0% -9,8% 

Budimex 114,40 2 921 3,2% 0,7% Millennium 8,90 10 797 -2,4% 0,3% 

CI Games 1,14 172 -8,8% 39,0% Orbis 93,20 4 294 -0,2% 3,3% 

Ciech 60,10 3 167 0,2% 35,7% Pfleiderer 27,60 1 786 -2,8% -15,1% 

Comarch 155,50 1 265 1,3% 2,3% PKP Cargo 42,30 1 894 0,5% -3,6% 

Dino 108,00 10 588 3,8% 12,7% PLAY 21,04 5 342 0,8% 1,2% 

Echo 3,65 1 506 0,0% 12,3% PlayWay 155,50 1 026 1,3% 15,2% 

Enea 9,98 4 406 -2,2% 0,8% Polimex 2,80 663 1,1% -0,4% 

Famur 4,80 2 759 1,3% -11,1% Sanok 27,90 750 -0,7% 15,8% 

Forte 25,00 598 -1,4% 9,9% Stalprodukt 323,00 1 802 -2,1% 0,9% 

GPW 40,60 1 704 -0,4% 10,8% Trakcja 2,70 139 0,4% -31,5% 

GTC 9,05 4 376 -2,2% 10,5% Wawel 888,00 1 332 1,6% 6,5% 

Handlowy 67,10 8 767 -0,4% -2,9% WP.PL 56,00 1 622 -0,4% 6,1% 
 

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 
  
Kernel Spółka opublikowała wyniki za 2Q’18/19 (kalendarzowy 4Q’18). Oczyszczona EBITDA rośnie o ponad 60% r/r. 

 

Zmiany w outlook’19 
- spółka potwierdza przerób 3,1 mln ton ziarna słonecznika w 2019P i dodaje, że spodziewa się średniej marży 
EBITDA 60-65 USD/t (24 USD/t w ’18, 38 USD/t w ’17). Marża w 1H’19 wyniosła 38-42 USD/t. 
- spółka wyeksportuje 6,0-6,2 mln ton zboża (poprzednio 6,2 mln ton) na lepszych marżach; 
- marże na usługach silosowych/terminalowych mają się istotnie obniżyć przez wzrost konkurencji (bez zmian). 
- spółka podnosi oczekiwaną EBITDA w rolnictwie ze 160 (po 1Q’19) do 170 mln USD w 2019; 
 
Wybrane dane finansowe [mln USD] 

kalendarzowy IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18  2015/2016 2016/2017 2017/2018 

obrotowy Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q12019 Q22019 r/r 2 016 2 017 2 018 

Przychody 536,1 536,1 541,4 789,4 1 140,3 1 114,9 108,0% 1 988,4 2 168,9 2 403,0 

   Olej słonecznikowy 369,9 304,2 293,9 426,0 356,9 379,6 24,8% 1 134,7 1 208,2 1 394,0 

      luzem 334,3 274,3 264,8 390,6 324,3 344,1 25,4% 1 032,1 1 067,5 1 264,0 

      butelkowany 35,6 29,9 29,2 35,4 32,6 35,5 18,7% 102,6 140,7 130,0 

   Zboże 173,2 271,9 259,5 371,4 879,1 888,4 226,7% 917,2 1 042,8 1 076,0 

      handel 149,2 213,9 235,5 352,4 855,4 836,4 291,0% 821,7 923,3 951,0 

      usługi terminal 11,4 14,0 13,0 14,6 10,5 13,3 -5,0% 57,3 58,8 53,0 

      usługi silos 12,6 44,0 11,0 4,4 13,2 38,7 -12,0% 38,2 60,7 72,0 

   Rolnictwo 68,3 198,7 125,0 78,0 113,4 211,1 6,2% 358,1 381,3 470,0 

   Cukier i niekontynuowana           

   inne, wyłączenia -75,2 -238,8 -137,0 -86,0 -209,1 -364,2  -421,6 -463,4 -537,0 

Zysk brutto ze sprzedaży 66,0 95,8 58,1 94,1 150,5 133,3 39,2% 460,2 443,3 314,0 

EBITDA 46,1 77,0 73,1 26,3 100,6 129,3 67,9% 346,4 319,3 222,5 

EBITDA adj. 45,0 80,2 72,8 26,4 59,5 129,3 61,3%    

   Olej słonecznikowy 21,0 20,6 16,9 18,2 16,1 39,4 91,3% 128,8 99,8 76,7 

      luzem 16,8 17,5 13,6 15,4 13,9 35,1 100,6% 113,0 83,2 63,3 

      butelkowany 4,2 3,1 3,3 2,8 2,2 4,3 38,7% 15,8 16,6 13,4 

   Zboże 18,3 48,3 50,1 -15,9 38,4 40,4 -16,4% 107,2 110,3 100,8 

      handel 1,5 8,3 34,6 -26,9 24,2 7,1 -14,5% 46,3 22,7 17,5 

      usługi terminal 8,6 10,2 9,3 11,0 8,3 9,9 -2,9% 37,5 47,6 39,1 

      usługi silos 8,2 29,8 6,2 0,0 5,9 23,4 -21,5% 23,4 40,0 44,2 

   Rolnictwo 13,7 18,4 17,3 39,3 52,8 61,8 235,9% 146,9 143,8 88,7 

   Cukier i niekontynuowana 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 

   inne, wyłączenia -6,9 -10,3 -11,2 -15,3 -6,7 -12,3  -36,5 -34,6 -43,7 

EBIT 24,8 55,9 52,6 6,3 82,1 111,3 99,2% 287,2 265,1 139,6 

Wynik netto 22,8 67,0 -26,2 -11,5 75,5 88,5 32,1% 225,2 176,3 52,1 

           

Marża EBITDA 8,6% 14,4% 13,5% 3,3% 8,8% 11,6%  17,4% 14,7% 9,3% 

   Olej słonecznikowy 5,7% 6,8% 5,7% 4,3% 4,5% 10,4%  11,4% 8,3% 5,5% 

   Zboże 10,6% 17,8% 19,3% -4,3% 4,4% 4,5%  11,7% 10,6% 9,4% 

   Rolnictwo 20,1% 9,3% 13,8% 50,4% 46,6% 29,3%  41,0% 37,7% 18,9% 

   Cukier i niekontynuowana          

   inne, wyłączenia           

           

Dług netto 460,6 647,2 787,8 622,1 686,1 875,0 35,2% 282,8 514,0 622,1 

   /EBITDA 1,6 2,7 3,4 2,8 2,5 2,7  0,8 1,6 2,8 

BV 1 156,0 1 138,6 1 174,2 1 170,7 1 186,1 1 263,0 10,9% 997,1 1 157,6 1 170,7 

           

P/E 12m 7,7 9,8 22,1 20,2 10,1 8,4  4,6 6,0 20,2 

EV/EBITDA 12m 5,2 7,1 7,9 7,5 6,3 5,9  3,9 4,9 7,5 

EV/EBITDA adj. 12m 5,2 7,0 7,9 7,5 7,3 6,7  3,7 5,0 7,5 

P/BV 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8  1,0 0,9 0,9 

Źródło: BDM, spółka 
  
Eurocash Spółka opublikowała wyniki za 4Q’18. 

 
Eurocash – wyniki 4Q’18 

  4Q'17 4Q'18 zmiana r/r 4Q'18P BDM odchylenie 4Q'18kons. PAP odchylenie 

Przychody 5 119,7 5 801,0 13,3% 5 659,8 2,5% 5 749,6 0,9% 

Wynik brutto na sprzedaży 650,8 809,2 24,3% 770,1 5,1% - - 

EBITDA 101,5 156,8 54,6% 175,5 -10,6% 178,1 -11,9% 

EBITDA adj. 101,5 83,9 -17,3% 105,5 -20,5% - - 

EBIT 51,4 102,3 99,2% 122,6 -16,5% 125,3 -18,3% 

Zysk brutto 34,8 76,6 120,2% 112,4 -31,9% - - 

Zysk netto 9,8 55,9 473,6% 91,1 -38,6% 85,3 -34,4% 

          
Marża zysku brutto ze sprzedaży 12,7% 14,0%  13,6%  -   

Marża EBITDA 2,0% 2,7%  3,1%  3,1%   

Marża EBIT 1,0% 1,8%  2,2%  2,2%   

Marża zysku netto 0,2% 1,0%   1,6%   1,5%   

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 
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BDM: Wyniki grupy za 4Q’18 są słabsze zarówno od naszych założeń, jak i konsensusu. Grupa osiągnęła 5,8 
mld PLN przychodów, realizując marżę brutto na poziomie 14%. Raportowana EBITDA wyniosła 156,8 mln PLN 
(kons. 178,1 mln PLN), co po oczyszczeniu o zdarzenia jednorazowe dało 83,9 mln PLN. Zysk netto był bliski 
55,9 mln PLN. W podziale na segmenty Hurt osiągnął 4,3 mld PLN obrotów i 118,4 mln PLN EBITDA (rok 
wcześniej odpowiednio 4,1 mld PLN i 107,1 mld PLN), z kolei część detaliczna wygenerowała 1,3 mld PLN 
przychodów i 44,2 mln PLN EBITDA (rok wcześniej 873 mln PLN i 47,6 mln PLN EBITDA). 

  
Alior Bank Bank opublikował raport roczny za 2018 rok. 

 
Wyniki Alior Bank [mln PLN] 

28.02.2019 4Q'17 4Q'18 zmiana r/r 4Q'18 konsens. różnica 

Wynik odsetkowy 737 803 9,0% 797 1% 

Wynik z prowizji 115 115 0,3% 108 7% 

Koszty ogółem 449 407 -9,3% 425 -4% 

Saldo rezerw -250 -300  -286  

Zysk netto 143 181 26,1% 183 -1% 

Źródło: BDM, banki 

 
Dotychczasowe wyniki banków [mln PLN] 

 Wynik odsetkowy  wynik netto 

 4Q'17 4Q'18 zmiana r/r Konsensus różnica  4Q'17 4Q'18 zmiana r/r Konsensus różnica 

Santander 1 379,0  1 534,2  11,3% 1 509,0  1,7%  549,0  767,1  39,7% 923,6  -16,9% 

Millennium 449,2  503,8  12,2% 485,7  3,7%  179,6  212,5  18,3% 198,1  7,3% 

mBank 825,0  923,3  11,9% 922,4  0,1%  312,0  332,7  6,6% 330,8  0,6% 

ING 895,0  995,1  11,2% 988,7  0,6%  367,0  452,2  23,2% 409,5  10,4% 

Handlowy 290,0  279,1  -3,8% 282,8  -1,3%  163,0  152,2  -6,6% 162,1  -6,1% 

Pekao 1 190,0  1 294,8  8,8% 1 283,4  0,9%  1 054,0  749,2  -28,9% 656,5  14,1% 

Alior Bank 737  803  9,0% 797  0,8%  143  181  26,1% 183  -1,4% 

RAZEM 5 765,1  6 333,6  9,9% 6 268,9  1,0%  2 767,7  2 846,4  2,8% 2 863,7  -0,6% 

Źródło: BDM, banki 
 

Bank zakłada, że w 2019 roku wskaźnik kosztów do przychodów banku spadnie do 41% z 43,1% w 2018 roku, 
a wzrost kredytów wyniesie 5 mld PLN. 

 
Alior Bank z perspektywy współczynników kapitałowych jest gotowy do wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok. 
Bank, zgodnie ze strategią, przewiduje uzyskanie zdolności do wypłaty dywidendy w 2020 rok, na poziomie 
maksymalnie 25% zysku za ’19. 

  
Budimex Sprzedaż spółki w 2019 roku będzie stabilna, zaś rentowność na poziomie grupy może się trochę pogorszyć w 

stosunku do ubiegłego roku - poinformował na konferencji prezes Dariusz Blocher. 

 
"Sprzedaż będzie stabilna w 2019 roku, może lekko wzrośnie, ale nie będą to istotne wzrosty" - powiedział 
Blocher. 

"Rentowność na poziomie całej grupy może się trochę pogorszyć. Jednak jeśli wyłączyć zdarzenia jednorazowe, 
które poprawiły wyniki 2018 r., to w tym roku rentowność może być zbliżona" - dodał. 

Budimex w marcu podejmie decyzję w sprawie podziału zysku za 2018 rok - poinformował na konferencji prezes 
spółki Dariusz Blocher. Dodał, że jego zdaniem "jakaś dywidenda" będzie, jednak obecnie jest za wcześnie, by 
mówić o jej wysokości. 

"Rekomendacja w sprawie podziału zysku będzie pod koniec marca" - powiedział Blocher na konferencji. 

"Przed nami inwestycja w FBSerwis i spłata zadłużenia tej spółki. Moim zdaniem jakaś dywidenda będzie, ale w 
jakiej wysokości - za wcześnie by mówić" - dodał. 

Budimex liczy, że liczba umów na przedsprzedaż mieszkań w ‘19. będzie o 200-300 wyższa niż w 2018 r. - 
poinformował prezes spółki Dariusz Blocher. 

"Planujemy rozpoczęcie 11-12 budów projektów mieszkaniowych w tym roku. Zakładamy, że liczba umów 
przedsprzedaży mieszkań wzrośnie o 200-300, przewidujemy także wzrost liczby przekazanych mieszkań" - 
powiedział Blocher na konferencji. 
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"Gdybyśmy mogli uruchamiać więcej projektów, to byśmy to robili" - dodał. 

Blocher ocenił, że na przeszkodzie stoją bariery administracyjne i regulacyjne. 

"Utrzymujący się dynamiczny wzrost cen wykonawstwa sprawia, że rentowność kolejnych kwartałów w branży 
oraz w segmencie budowlanym grupy Budimex może pozostawać pod presją. Celem na najbliższe kwartały jest 
utrzymanie rentowności powyżej wskaźników rynkowych" - napisano w informacji prasowej spółki. 

"Wprowadzone rozwiązania waloryzacyjne tylko częściowo rozwiązują problem rosnących kosztów. Trudne 
projekty, podpisane 2-3 lata temu, nie zostaną zwaloryzowane, co może przełożyć się na dalsze pogorszenie 
kondycji podmiotów działających w branży. Wyzwaniem ciągle pozostaje dostępność i utrzymanie kadry" - 
dodano. 

Budimex spodziewa się, że rentowność rynku budowlanego powinna zacząć się stabilizować, a wzrost cen 
materiałów będzie hamował.  

Grupa planuje w 2019 r. zatrudnienie około 1,2 tys. osób, z czego około połowę stanowić będą pracownicy 
fizyczni.  

  
Energetyka Pojawiające się w projekcie "Polityki energetycznej Polski do 2040 r." (PEP) energetyka i morska energetyka 

wiatrowa to obszary, które mogą istotnie przybliżyć Polskę do trendów europejskich, uważa wiceminister energii 
Tomasz Dąbrowski. 

"Z punktu widzenia Polski kluczowy będzie ostateczny kształt polityki energetycznej do 2040 roku. Pojawiają się 
w niej energetyka jądrowa i morska energetyka wiatrowa, czyli dwa obszary, które mogą istotnie przybliżyć Polskę 
do trendów europejskich" - powiedział Dąbrowski w trakcie sesji energetycznej XIX Forum Zmieniamy Polski 
Przemysł. 

"Jeżeli dyskusje nad kształtem tej polityki zaowocują właściwymi decyzjami, to może się okazać, że Polska 
zwlekając z podjęciem tych decyzji przez ostatnie 2-3 lata wyjdzie na tym lepiej niż inne państwa Unii 
Europejskiej" - dodał Dąbrowski. 

Według niego, dotychczasowa polityka klimatyczna UE ukierunkowana była na wzmacnianie i tak już silnych 
gospodarek, ignorując fakt, że dla pozostałych stanowi przede wszystkim koszt. 

"Dlatego wyzwaniem najbliższych dwóch lat będzie odpowiednie skierowanie strumieni finansowych, tak abyśmy 
z kolejnych dyskusji na forum unijnym wyszli jako zwycięzcy, otrzymując maksymalną sumę korzyści" - 
podsumował wiceminister. 

  
Apator Grupa wypracowała w 4Q’18 ok. 22,0 mln PLN przychodów, ok. 24,4 mln PLN EBIT i 16,9 mln PLN zysku netto. 
  
Asseco BS W ’18 grupa wypracowała ok. 254,7 mln PLN przychodów, ok. 76,6 mln PLNEBIT oraz zysk netto 62,6 mlnPLN 

 

Rada nadzorcza spółki, zgodnie z rekomendacją zarządu, zarekomenduje WZ spółki wypłatę akcjonariuszom 
dywidendy w wysokości 1,50 PLN na akcję. 

  
PKP Cargo Prezes Czesław Warsewicz uważa, że dobre warunki do podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy przez spółkę 

utrzymują się. 

 
"Dobry klimat do podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy się utrzymuje" - powiedział prezes PAP Biznes. 

Dodał, że rekomendacja zarządu PKP Cargo odnośnie przeznaczenia zysku z 2018 roku powinna pojawić się w 
okolicy prezentacji ubiegłorocznych wyników. Grupa przedstawi skonsolidowany raport za 2018 rok 21 marca 
2019 roku.  

  
Lotos Działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) dotyczą byłych menadżerów spółki Lotos Petrobaltic, 

podała Grupa Lotos. Podkreśliła, że przedstawiciele koncernu deklarują współpracę z organami ścigania. 

"Działanie ABW dotyczy byłych menadżerów spółki Lotos Petrobaltic będącej częścią grupy kapitałowej Lotos. 
Zatrzymany dziś były prezes spółki pracował do 2016 roku. Informujemy, że przedstawiciele koncernu deklarują 
współpracę z organami ścigania i udzielają wszystkich niezbędnych informacji, które przyczynią się do pełnego 
wyjaśnienia sprawy" - czytamy w komunikacie. 
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Funkcjonariusze ABW, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, zatrzymali w środę trzy osoby w 
związku z zarzutami dotyczącymi wyrządzenia szkody w mieniu spółki Lotos Petrobaltic w wysokości nie 
mniejszej niż 47 mln PLN. 

  
Asbis Grupa nie ma na obecną chwilę obaw o znaczący spadek tegorocznej zyskowności wobec 2018 r., a prognozę 

finansową na 2019 poda w marcu, poinformował dyrektor ds. relacji inwestorskich Costas Tziamalis. Zarząd ma 
wówczas podać również rekomendację w sprawie dywidendy. 
 
Spółka kontynuuje transformację w kierunku dystrybutora z wartością dodaną (VAD) i markami własnymi w 
najbardziej perspektywicznych segmentach IT, zarówno korporacyjnych, jak i konsumenckich, poinformował 
prezes Siarhei Kostevitch. 

"Dynamika smartfonów nie jest dana na zawsze. Szukamy więc nowych rozwiązań szczególnie w segmencie 
usług korporacyjnych - VAD, marki własne. Wizją grupy jest dystrybutor VAD. Do dystrybucji i Marek własnych 
dodajemy trzecią warstwę kompetencje w IoT i AI poprzez działania projektowe i usługi specjalistyczne" - 
powiedział Kostevitch podczas spotkania z dziennikarzami. 

W jego ocenie, "olbrzymie" wzrosty sprzedaży wypracowane w 2018 roku były efektem m.in. dobrze dobranych 
działań, poczynając od obsługi dużych zamówień B2B po dostarczanie odpowiednich produktów do właściwych 
sieci handlowych. 

Asbis realizuje inwestycje w startupy i przejmuje spółki, aby budować nowe projekty i umacniać kompetencje w 
najbardziej obiecujących segmentach IT, zarówno korporacyjnych, jak i konsumenckich, wynika ze słów prezesa 
Siarhei'a Kostevitcha. 

Według jego słów, Asbis zaangażował się ostatnio w 5 firm. "Akwizycje są zawsze na naszym radarze i 
rozważymy je, jeśli będą miały sens dla rozwoju grupy" - dodał dyrektor Costas Tziamalis. 

  
GetBack Urząd KNF złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez podmioty pośredniczące w 

oferowaniu obligacji GetBacku. 

  
Santander BP Deutsche Bank chce sprzedać w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu do 1,55 mln akcji Santander Bank 

Polska, stanowiących do 1,5% kapitału. 

 

Bank chce w 2019 roku zwiększyć zyskowność, poprawić ROE i liczy, że jego portfel kredytowy wzrośnie w 
wysokim jednocyfrowym tempie. Bank chce przeznaczać na dywidendę 50% corocznego zysku i maksymalizować 
wypłatę dywidendy z zatrzymanych zysków - poinformował PAP Biznes Maciej Reluga, członek zarządu ds. 
finansowych. 

 
"Planujemy, że wynik z opłat i prowizji będzie w 2019 roku wyższy niż w 2018 roku, między innymi w wyniku 
zakładanego wzrostu wolumenów kredytowych" - powiedział Reluga. 

Kredyty brutto banku w 2018 roku wzrosły o 26%, co po części było efektem przejęcia aktywów wydzielonej części 
DB. 

"Myślę, że cały portfel kredytowy banku może wzrosnąć w 2019 roku w wysokim jednocyfrowym tempie” - 
powiedział Reluga.  

"Chcemy w 2019 roku rosnąć szybciej niż rynek w segmentach, które dają wyższy zwrot z kapitału, czyli w 
kredytach gotówkowych i kredytach dla małych i średnich przedsiębiorstw" - dodał.  

  
Rafako Oferta spółki za 117,7 mln PLN netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego na budowę siedziby Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II w Toruniu. 

  
Remak Grupa podpisała ze spółką Energomontaż Zachód Wrocław warunkową umowę o wartości 61,2 mln PLN na 

wykonanie prac związanych z modernizacją EC-2 Polkowice. Kontrakt ma wejść w życie pod warunkiem braku 
sprzeciwu inwestora, czyli spółki Energetyka, do treści umowy w terminie 21 dni od jej dostarczenia. 

  
MS Zabrze Portfel zamówień grupy ma wartość 479 mln PLN w podpisanych kontraktach i ok. 676 mln PLN z uwzględnieniem 

oferowanych i realizowanych zamówień, podała spółka. 
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Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w 2018 r. 613,2 mln PLN i były o 6% niższe niż przychody 
uzyskane w poprzednim roku, przypomina spółka. 

"Ograniczenie sprzedaży wynika z przyjętej pod koniec 2017 roku i konsekwentnie realizowanej nowej strategii 
grupy, w ramach której podstawową miarą skuteczności jej działania jest zysk. To kryterium sprawia, że do 
każdego projektu podchodzimy indywidualnie, już od etapu ofertowego, analizując go pod kątem przewidywanej 
marży z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk" - wyjaśnił  prezes Pietyszuk. 

"Uważamy, że rok ubiegły dowiódł zdolności Mostostalu Zabrze do generowania zysków z działalności 
operacyjnej. W 2018 rozpoczęliśmy zmiany w grupie, które będą kontynuowane. Świadomi jednak konieczności 
stałego rozwoju, w roku bieżącym zamierzamy prowadzić dalszą optymalizację procesów, zwłaszcza w zakresie 
zarządzania projektami, optymalizacji produkcji oraz zarządzania personelem. W roku 2019 zmiany będą 
kontynuowane równie dynamicznie i ukierunkowane na obniżenie kosztów ogólnego zarządu, poprawę project 
managementu i optymalizację produkcji " - podsumował Pietyszuk. 

Mostostal Zabrze ocenia, że bieżący rok będzie rokiem rozwoju, z rosnącymi w ujęciu r/r przychodami, kontynuacją 
satysfakcjonujących marż i nadzieją na poprawę wyniku netto, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk. 
 
"W 2018 r. wyniki były poniżej naszych ambicji, to był rok na ustabilizowanie działalności. W tej chwili chcemy 
rosnąć, rok 2019 to będzie rok rozwoju" - powiedział Pietyszuk podczas konferencji prasowej. 

"Myślę, że tak" - wskazał prezes pytany, czy grupa odnotuje w tym roku wzrost przychodów w ujęciu r/r. 

Dodał, że zarząd "ma nadzieję i pracuje nad tym", by również wynik netto się poprawił. 

Celem Mostostalu Zabrze jest wypłata dywidendy w kolejnych latach, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk. 
"W tym roku na pewno nie, ale w kolejnych latach będziemy starali się płacić [dywidendę]" - powiedział Pietyszuk 
podczas konferencji prasowej. 

Grupa liczy w 2019 roku na wzrost przychodów i zyskowności, liczy na utrzymanie marży brutto na sprzedaży na 
poziomie 11,4%.  
 
Prezes spodziewa się, że w przyszłym roku zakończy optymalizację majątku trwałego w zakresie sprzedaży 
zbędnych nieruchomości. Do pozyskania w ten sposób pozostało spółce ok. 40 mln PLN, z czego ok. połowa w 
2019 roku. 
 
Mostostal Zabrze ocenia swój deficyt pracowników na ok. 200 osób. By mu zaradzić, sięga m.in. po pracowników 
z Bangladeszu, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk. 
 
"W pewnym momencie siła robocza to był czynnik limitujący wzrost. Potrzebujemy ok. 200 osób" - powiedział 
Pietyszuk podczas konferencji prasowej. 
 
"Zaczęliśmy sprowadzać ludzi z Bangladeszu. Pierwsi już przyjechali i w tym kierunku też będziemy szli w 
przyszłości" - dodał. 

  
Artifex Mundi Jakub Grudziński złożył rezygnację, z dniem złożenia oświadczenia, z pełnienia funkcji członka zarządu spółki. 
  
Ackerman Akcjonariusze grupy zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę 1,2 mln PLN, czyli 1,2 PLN na akcję, z kapitału 

zapasowego - podała notowana na NewConnect spółka w projektach uchwał na ZWZ zwołane na 25 marca. 

  
GPW GPW rozpocznie od 18 marca publikację indeksu WIG.GAMES (indeks producentów gier) oraz indeksów 

makrosektorowych z branż: banki-ubezpieczenia-rynek kapitałowy-wierzytelności, paliwa-chemia-gaz oraz 
energia-górnictwo-surowce - poinformowała GPW w komunikacie prasowym. Makroindeksy będą instrumentami 
bazowymi dla kontraktów terminowych. 

  
Handel Grupa osób negatywnie oceniających rozwiązania ograniczające handel w niedziele sukcesywnie rośnie, za to 

maleje odsetek respondentów będących zupełnymi zwolennikami regulacji - w tej chwili regulacje obowiązujące 
od 2019 r. negatywnie ocenia 51%, w listopadzie było to 46%, wynika z badań przeprowadzonych przez 
Maison&Partners na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 

  
PPK Pekao TFI podjęło decyzję o wprowadzeniu do swojej oferty Pracowniczych Planów Kapitałowych. Spółka chce 

być jednym z głównych graczy na rynku PPK, poinformował prezes Adam Jenkins. 
  
Ronson Deweloper uzyskał pozwolenie na użytkowanie II etapu osiedla Miasto Moje na warszawskiej Białołęce i rozpoczął 

przekazywanie lokali mieszkańcom. 
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Energetyka Polska sprzedała na aukcji na giełdzie EEX łącznie 4,4 mln uprawnień do emisji CO2 po cenie 20,31 EUR/EUA - 

poinformowała EEX na swojej stronie internetowej. Przychód ze sprzedaży uprawnień EUA wyniósł 89,9 mln EUR. 
  
KGHM Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Darley Energy dotyczące koncesji na poszukiwanie i 

rozpoznawanie złoża soli potasowo-magnezowych w okolicach Pucka. KGHM zapowiedział, że niezwłocznie 
podejmie prace na obszarze tej koncesji. 

  
Apator Spółka zależna Apatora zawarła umowę na dostawę liczników energii elektrycznej na rynek niemiecki. Łączna 

wartość umowy z prawem opcji wynosi ok. 41,4 mln PLN. Umowa na dostawy w 2019 roku ma wartość ok. 9,5 
mln PLN. Jak podano, umowa przewiduje prawo opcji w zakresie dostaw w latach 2020-2021 o łącznej wartości 
ok. 31,9 mln PLN. 

  
Kredyt Inkaso Rada nadzorcza spółki powołała zarząd na 3-letnią kadencję z Maciejem Szymańskim na stanowisku prezesa. 
  
PGNiG Koncern planuje tegoroczne wydobycie gazu ze złóż w Norwegii w wysokości 400 mln m3, poinformował prezes 

Piotr Woźniak. 
  
Grupa Żywiec UOKiK wydał zgodę na nabycie przez grupę 100% udziałów w kapitale zakładowym Browaru Namysłów. 

  
Lokum Deweloper zakłada, że w 2019 roku przekaże klientom ok. 850 lokali i wprowadzi do sprzedaży ok. tysiąca 

mieszkań - poinformował prezes Bartosz Kuźniar. Zarząd planuje rekomendować wypłatę dywidendy za 2018 rok 
na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego. Koszty wykonawstwa jeszcze wzrosną. 
 
"Przewiduję, że wynik roczny będzie porównywalny z wynikiem 2017 roku, więc przepływy finansowe również 
będą podobne. Wobec tego dywidenda nie powinna bardzo mocno odbiegać od ubiegłorocznej, ale decyzja należy 
do akcjonariuszy. Zarząd nie zmienia polityki dywidendowej i będzie rekomendował wypłatę na poziomie 
zbliżonym do zeszłorocznego" - powiedział prezes Lokum Deweloper. 
 
"Ten rok dla branży będzie trudniejszy niż poprzedni. Uwzględniliśmy to w naszych celach sprzedażowych" - 
powiedział prezes. 
 
"Posiadany przez nas bank ziemi pozwala na prowadzenie działalności przez minimum pięć kolejnych lat. Mamy 
w przygotowaniu blisko 10 tys. lokali. Nasz plan na ten rok zakłada wprowadzenie do oferty około tysiąca sztuk, 
ale będzie to uzależnione od tempa uzyskiwania zgód administracyjnych" - powiedział Bartosz Kuźniar. 
Spółka zamierza wydać na grunty w 2019 roku kilkadziesiąt milionów złotych. 
 
"Nadal chcemy kupować grunty, jeśli będą dostępne w okazyjnych cenach. W tym roku przewiduję wydatki na 
grunty na poziomie kilkudziesięciu milionów, o ile na rynku pojawią się dobre propozycje, wpisujące się w nasz 
model biznesowy" - powiedział prezes. 
 
"Jestem przekonany, że ceny mieszkań w 2019 roku wzrosną. Kalkulacja kosztów wykonawstwa i zakupu nowych 
gruntów jednoznacznie wskazuje, że nie ma możliwości realizowania sprzedaży na dotychczasowym poziomie 
cenowym" - powiedział prezes Kuźniar. 
 
"Potencjał wzrostu cen mieszkań wynosi od kilkunastu do dwudziestu procent. Ten przedział odpowiadałby 
wzrostowi kosztów materiałów i wykonawstwa. Jednak ze względu na zdolność finansową klientów, część kosztów 
będzie musiała zostać pokryta marżą deweloperską" - dodał. 

  
mBank Rekomendacja zarządu banku, dotycząca przeznaczenia zysku za 2018 rok, nie przewiduje wypłaty dywidendy. 

  
Handel Jeronimo Martins planuje zainwestować w 2019 roku 700-750 mln EUR m. in. w rozbudowę sieci Biedronka, Hebe, 

Pingo Doce i Ara - poinformowała spółka w raporcie. Grupa chce wypłacić 204,2 mln EUR dywidendy, czyli 0,325 
EUR na akcję brutto. 

 

Sprzedaż w sklepach Biedronki wzrosła w 2018 roku do 11,69 mld EUR, co oznacza wzrost r/r w walucie euro o 
5,6%, a w walucie lokalnej o 5,8% Sprzedaż porównywalna LFL zwiększyła się o 2,7% Wyniki te są zgodne z 
opublikowanymi w styczniu wstępnymi danymi. 

Jak wskazano w raporcie, ograniczenie handlu w niedziele (21 dni handlowych mniej w roku) miało negatywny 
wpływ na LFL na poziomie ok. 1,3 pkt. proc. 

  
Ronson Deweloper zmienił datę publikacji raportu za 4Q’18 z dn. 7.marca na 14.marca br. 
  
PKP Cargo Grupa w styczniu przewiozła 8,5 mln ton ładunków, czyli o 1,7% więcej niż miesiąc wcześniej. 
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Unipetrol Aneks przedłużający do 2021 roku umowę ramową dotyczącą transportu ropy naftowej rurociągiem JANAF 
podpisali czeski Unipetrol z Grupy Orlen i chorwacki Jadranski Naftovod. Magistrala stanowi alternatywną trasę 
tłoczenia surowca do Czech. 

  
PGNiG Litwa dołączy do skargi PGNiG skierowanej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w 

Luksemburgu na decyzję KE ws. działań Gazpromu w Europie Środkowej i Wschodniej - postanowił w środę 
litewski rząd. 

Nie będzie to osobny pozew Litwy, ale włączenie się w sprawę i poparcie polskiego stanowiska. 
  
PZ Cormay Orphee - spółka zależna PZ Cormay - przystąpiła do negocjacji ostatecznych warunków potencjalnej transakcji 

sprzedaży posiadanego pakietu udziałów w spółce Diesse Diagnostica Senese S.p.A. z siedzibą w Mediolanie, 
podało PZ Cormay. O stanie prowadzonych negocjacji poinformuje do 31 marca br. 

  
Banki Skutkiem "piątki PiS" będzie napływ depozytów i spadek oprocentowania; może lekko wzrosnąć akcja kredytowa. 

- Rzeczpospolita 
  
GPW  Czerwińska: Rozważamy osobę dedykowaną, która w randze pełnomocnika ministra finansów będzie 

odpowiadała za wdrożenie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. – Rzeczpospolita 
 
Czerwińska: Ostateczny kształt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego powinien powstać w ciągu 2-3 miesięcy. 
- Rzeczpospolita 

  
Stelmet Stelmet liczy się ze wzrostem cen surowca drzewnego w tym roku. - Parkiet 
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