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Redaktor wydania: Adrian Górniak 

KOMENTARZ PORANNY 

W oczekiwaniu na impuls 

Ubiegły tydzień nie przyniósł zdecydowanych ruchów a indeksach (poza mocnym 
poniedziałkowym otwarciu w Chinach). Nieco lepiej radziły sobie rynki rozwinięte 
(MSCI World: +0,5%), niż rozwijające się (MSCI EM: -0,7%). Najwyraźniej 
inwestorzy czekają na mocniejszy impuls. W marcu mamy trzy kluczowe 
wydarzenia: możliwość zawarcia porozumienia handlowego USA-Chiny 
(weekendowe spekulacje mówią, że może stać się to w końcówce marca, 
aczkolwiek ostatnie wypowiedzi D. Trumpa, po niepowodzeniu w negocjacjach z 
Koreą Płn, mogą wkradać niepokój do oczekiwań inwestorów), posiedzenie Fed 
(wraz z przedstawieniem projekcji makro) oraz nadal aktualną datę brexitu. Na 
warszawskim parkiecie ubiegły tydzień wpisał się w tendencje obserwowane od 
początku roku. Pozytywnie wyróżniały się małe i średnie spółki. Słabiej radziły 
sobie natomiast blue-chipy. Tym samym na wartości stracił także WIG (-0,3% 
w/w). Relatywne słabe zachowanie naszego parkietu w ostatnim czasie na tle 
innych rynków może stanowić poduszkę bezpieczeństwa w bieżącym miesiącu, 
jeśli pojawi się szersza globalna korekta. W bieżącym tygodniu z wydarzeń makro 
mamy m.in. posiedzenie EBC (czwartek) oraz miesięczny raport z 
amerykańskiego rynku pracy (piątek). Na naszym rynku leniwie będzie ciągnął 
się natomiast sezon wyników za 4Q’18.  

 

Krzysztof Pado 

 

Notowania: piątek, 1 marca 2019 

 grudnia 208  Wartość Zmiana 

1D YTD 

WIG20  2 333,1 0,0% 2,5% 

WIG30 2 684,6 0,3% 4,0% 

mWIG40 4 178,6 1,1% 6,9% 

sWIG80 11 672,2 0,3% 10,4% 

WIG  60 076,6 0,3% 4,1% 

WIG Banki 7 610,4 0,7% 2,1% 

WIG Bud 2 005,9 0,8% 4,7% 

WIG Chemia 12 767,9 0,6% 36,5% 

WIG Dew 2 150,0 0,8% 12,5% 

WIG Energia 2 646,8 -0,9% 9,8% 

WIG IT 2 264,7 2,5% 13,7% 

WIG Media 4 791,4 -0,8% 6,2% 

WIG Paliwa 7 756,8 -1,1% -3,0% 

WIG Spoż 3 529,5 0,6% 4,3% 

WIG Surowce 3 686,2 0,4% 7,7% 

WIG Telco 674,7 -1,6% 8,8% 

DAX 11 601,7 0,7% 9,9% 

CAC40 5 265,2 0,5% 11,3% 

BUX 40 170,7 -0,4% 2,6% 

S&P500 2 803,7 0,7% 11,8% 

DJIA 26 026,3 0,4% 11,6% 

Nasdaq Comp 7 595,4 0,8% 14,5% 

Bovespa 94 603,8 -1,0% 7,6% 

Nikkei225 21 822,0 1,0% 9,0% 

S&P/ASX 200 6 217,4 0,4% 10,1% 

Złoto 1 298,5 -1,3% 1,3% 

Miedź 6 509,0 0,0% 9,1% 

Ropa WTI 55,8 -2,5% 21,1% 

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

USD/PLN 3,79 0,2% 1,1% 

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

EUR/USD 1,14 -0,1% -0,8% 

USD/JPY 111,9 0,5% 2,0% 
 

FW20 

 Wartość  Zmiana 

Kurs otwarcia 2 349   14 0,60% 

Kurs zamknięcia 2 337   0 0,00% 

Kurs min. 2 331   2 0,09% 

Kurs max. 2 354   4 0,17% 

Wolumen obrotu 9 756   -860 -8,10% 

Otwarte pozycje 61 655   -428 -0,69% 
 

Indeksy GPW 

Indeks Open Low High Close 1D Obrót 

WIG20 2 339,97 2 330,85 2 349,46 2 333,11 0,0% 644 

WIG30 2 692,87 2 680,75 2 700,54 2 684,58 0,3% 728 

MWIG40 4 156,35 11 639,17 11 684,36 4 178,60 1,1% 107 

SWIG80 11 653,40 4 150,95 4 183,37 11 672,18 0,4% 17 

WIG-PL 61 323,81 61 323,81 61 484,86 61 325,06 0,3% 780 

WIG 60 229,65 59 987,50 60 353,64 60 076,61 0,3% 783 

 

WIG20     

 Close MC 1D YTD  

Alior 60,05 7 840 2,3% 13,0% 

CCC 186,00 7 657 1,4% -3,8% 

CD Projekt 193,00 18 551 1,5% 32,6% 

Cyfrowy P. 24,92 15 937 -2,4% 10,5% 

Energa 9,67 4 004 -1,3% 8,5% 

Eurocash 21,00 2 922 3,1% 19,3% 

JSW 58,20 6 833 1,0% -13,5% 

KGHM 101,50 20 300 0,2% 14,2% 

Lotos 95,50 17 655 0,3% 7,9% 

LPP 7 975,00 14 773 -2,2% 1,6% 

mBANK 430,40 18 222 0,7% 1,5% 

Orange 5,40 7 087 -0,4% 12,7% 

Pekao 112,50 29 528 -0,7% 3,2% 

PGE 11,45 21 409 -1,3% 14,5% 

PGNIG 6,77 39 119 -2,2% -2,0% 

PKN Orlen 100,70 43 070 -1,2% -6,9% 

PKOBP 38,00 47 500 -0,1% -3,7% 

PZU 41,74 36 043 2,3% -4,9% 

Santander Polska 384,60 39 263 2,2% 7,4% 

Tauron 2,34 4 101 0,4% 6,8% 

 

 
 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK 

 PGE: Szacunkowe dane finansowe i operacyjne za 4Q’18 [tabela BDM]; 

 Energa: Szacunkowe dane finansowe i operacyjne za 4Q’18 [tabela BDM]; 

 Comarch, PKO BP, Sygnity: Wyniki 4Q’18; 

 Lotos: Marża rafineryjna w lutym’19 = 7,1 USD/bbl [wykresy BDM]; 

 CCC: Wstępne wyniki za 4Q’18 oraz dane sprzedażowe za luty’19 [komentarze 
BDM]; 

 Apator: Spółka prognozuje 72-75 mln PLN zysku netto w ’19; 

 GPW: Dyskonto w wycenie akcji spółki to efekt słabej wiary analityków, że spółka 
może rosnąć – M. Dietl; 

 Cognor: Spółka spodziewa się niższej EBITDA w ’19; grupa zamierza wypłacić 36 
mln PLN dywidendy za ’18; 

 BSC Drukarnia: Spółka chce pozostać spółką dywidendową; liczy na wzrost mocy 
prod. o 40%; 

 Monnari: Zarząd spółki nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy; 

 Mennica Polska: RN spółki wyraziła zgodę na nabycie akcji Enei do kwoty 80 mln 

PLN; 

 Orzeł Biały: ZAP Sznajder Batterien ma umowę dot. zwiększenia łącznego udziału 
w spółce do ok. 73%; 

 PCC Rokita: Pozytywna opinia zarządu ws. inwestycji z chińskim partnerem 
[komentarz BDM]. 

 

WYKRES DNIA 
 
S&P500 przebił w piątek poziom 2800 pkt. i znajduje się obecnie najwyżej 
od listopada’18. Od początku roku indeks zyskał prawie 12%. 
 
S&P500 - daily 

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

 Close MC 1D YTD   Close MC 1D YTD  

11 bit 
studios 

285,00 652 3,3% 16,8% ING BSK 192,60 25 057 0,6% 7,0% 

Amica 142,60 1 109 0,0% 24,2% Inter Cars 218,00 3 089 0,7% 4,3% 

Amrest 41,00 9 002 0,7% 2,5% Kernel 49,00 4 015 -0,9% 0,1% 

Asseco PL 55,25 4 586 4,0% 19,8% Kęty 340,00 3 245 -1,6% 3,3% 

Azoty 44,48 4 412 0,0% 42,7% Kruk  166,40 3 143 0,8% 6,2% 

Benefit Sys. 920,00 2 630 0,4% 9,0% LC Corp 2,61 1 168 2,4% 6,5% 

Bogdanka 52,00 1 769 1,0% 1,4% Livechat 26,70 688 1,3% 5,3% 

Boryszew 4,56 1 094 0,4% -3,0% Mabion 79,00 1 084 0,6% -8,8% 

Budimex 117,00 2 987 1,6% 3,0% Millennium 9,03 10 954 4,4% 1,8% 

CI Games 1,12 169 -0,9% 36,6% Orbis 91,60 4 221 -1,3% 1,6% 

Ciech 60,55 3 191 1,8% 36,7% Pfleiderer 27,75 1 795 2,6% -14,6% 

Comarch 154,50 1 257 0,3% 1,6% PKP Cargo 42,00 1 881 -1,6% -4,3% 

Dino 110,00 10 784 2,8% 14,8% PLAY 21,10 5 358 -1,4% 1,4% 

Echo 3,83 1 581 3,8% 17,8% PlayWay 159,00 1 049 0,0% 17,8% 

Enea 9,97 4 401 -1,1% 0,7% Polimex 2,83 670 1,1% 0,7% 

Famur 4,99 2 868 2,3% -7,6% Sanok 28,90 777 2,1% 19,9% 

Forte 24,80 593 0,0% 9,0% Stalprodukt 320,00 1 786 -1,5% 0,0% 

GPW 40,00 1 679 -0,5% 9,1% Trakcja 2,77 142 1,1% -29,7% 

GTC 9,10 4 400 -0,4% 11,1% Wawel 904,00 1 356 1,3% 8,4% 

Handlowy 66,20 8 650 0,5% -4,2% WP.PL 55,60 1 610 -0,7% 5,3% 
 

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 
  
PGE Wstępne wyniki finansowe i dane operacyjne za 4Q’18. 

 
Wybrane dane finansowe [MPLN] i operacyjne 

 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18  r/r 

Przychody 5 741 4 879 6 073 6 407 7 137 5 734 6 091    

EBITDA 1 948 1 497 2 663 1 542 2 214 1 461 1 466 1 223  -21% 

   E. Konwencjonalna 992 620 1 789 698 1 288 551 527 572  -18% 

   E. Odnawialna 91 78 70 125 114 108 132 109  -13% 

   Dystrybucja 618 604 585 526 638 632 622 571  9% 

   Obrót 243 179 192 197 189 113 157 -196   

   pozostałe/wyłączenia 4 16 27 -4 -15 57 28 167   

EBITDA powtarzalna 1 880 1 489 1 466 1 651 2 202 1 573 1 465 1 461  -12% 

   w tym aktywa EDF    193 433 146 16 227  18% 

EBITDA powtarzalna LFL 1 880 1 489 1 466 1 458 1 769 1 427 1 449 1 234  -15% 

           

CAPEX 1 088 1 507 1 598 2 558 855 1 389 1 515 3 097  21% 

Dług netto 5 214 4 718 4 277 7 579 7 740 8 209 9 622 9 600  27% 

    /EBITDA  0,70 0,61 0,49 0,99 0,98 1,04 1,44 1,51  52% 

           

Produkcja e.e. [TWh] 15,00 12,88 13,58 15,33 17,66 15,26 16,17 16,82  10% 

   brunatny 10,57 9,36 9,83 9,22 9,82 9,43 10,07 9,60  4% 

   kamienny 2,89 2,44 3,10 4,09 5,75 4,62 5,10 5,33  30% 

   gaz 0,95 0,51 0,23 1,18 1,49 0,75 0,63 1,25  6% 

   el. szczytowo-pompowe 0,10 0,08 0,08 0,18 0,11 0,09 0,07 0,12  -33% 

   woda 0,12 0,14 0,07 0,14 0,15 0,10 0,07 0,05  -64% 

   wiatr 0,32 0,30 0,23 0,43 0,29 0,24 0,21 0,32  -26% 

   biomasa 0,05 0,05 0,04 0,09 0,05 0,03 0,02 0,14  56% 

Sprzedaż ciepła [PJ] 7,88 2,73 1,33 12,91 23,49 5,55 3,35 17,27  34% 

Sprzedaż e.e. do końcowych [TWh] 10,06 9,74 9,93 10,70 10,54 10,19 10,78 11,06  3% 

Dystrybucja e.e.[TWh] 8,96 8,54 8,70 9,14 9,19 8,80 9,09 9,33  2% 

           

EV/EBITDA skoryg.    4,47 4,28 4,30 4,50 4,63   

Źródło: BDM, spółka 

  
Energa Wstępne wyniki finansowe i dane operacyjne za 4Q’18. 

 
Wybrane dane finansowe [MPLN] i operacyjne 

 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18  zmiana r/r 

EBITDA 601 542 500 517 626 535 426 426  -18% 

   Dystrybucja 531 400 414 382 509 481 374 340  -11% 

   Sprzedaż -10 21 13 61 53 4 -7 2   

   Wytwarzanie 104 73 90 131 103 65 66 95  -27% 

   Pozostałe/korekty -24 48 -17 -57 -39 -15 -7 -11   

One-offs 0 41 0 0 0 -4 0 ?   

EBITDA skoryg. 601 501 500 517 626 539 426 ?   

           

KDO           

Produkcja energii brutto [GWh] 1 022 1 039 1 059 1 161 1 038 849 963 1 045  -10% 

Dystrybucja energii [GWh] 5 623 5 396 5 446 5 603 5 856 5 584 5 487 5 615  0% 

Sprzedaż energii [GWh] 5 093 5 047 5 092 5 382 5 224 4 754 4 752 5 027  -7% 

           

CAPEX 217 311 266 608 257 365 416 ?   

Dług netto 4 699 4 497 4 298 4 425 4 649 4 472 4 565 ?   

   /EBITDA adj. 2,3 2,2 2,0 2,1 2,2 2,0 2,2 ?   

           

EV/EBITDA skoryg.       4,1 ?   

Źródło: BDM, spółka 
  
Comarch Grupa wypracowała w 4Q’18 ok. 415,6 mln PLN przychodów, ok. 67,2 mln PLN EBITDA oraz 28,3 mln PLN 

zysku netto (konsensus zakładał odpowiednio 386,2/51,5/27,2 mln PLN). 

  
PKO BP Bank wypracował w 4Q’18 ok. 2,48 mld PLN wyniku odsetkowego, ok. 771 mln PLN wyniku z tyt. prowizji oraz  

1,01 mld PLN zysku netto (konsensus zakładał odpowiednio 2 428/758/1 002 mln PLN). 
 
PKO BP, który w 2018 roku z dwuletnim wyprzedzeniem zrealizował cele finansowe ze strategii na lata 2016-
2020, dokona przeglądu strategii i przeformułuje jej priorytety - poinformował w poniedziałek bank. 
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Lotos Spółka opublikowała dane makro za luty:  
• modelowa marża rafineryjna nieznacznie lepsza w ujęciu r/r (przed rokiem 6,7 USD/bbl); w porównaniu do 
stycznia’19 marża lepsza o 1,0 USD/bbl.  
• po przeliczeniu na PLN marża lepsza r/r o 4,4 PLN/bbl, czyli +20%.  
• słabszy w ujęciu r/r dyferencjał (w lutym’19 0,3 USD/bbl vs 1,9 USD/bbl rok wcześniej) 
• na produktach lepsze r/r (podobnie jak w poprzednich miesiącach) marże na średnich i ciężkich destylatach 
(wyżsa także niż w styczniu’19); bardzo słabe marże na benzynie (jedynie 1,1 USD/bbl). 
  
Lotos – marża modelowa z dyferencjałem [USD/bbl] 

 
 Źródło: DM BDM S.A.,  Lotos 

 
Lotos – marża modelowa z dyferencjałem [PLN/bbl] 

 
 Źródło: DM BDM S.A.,  Lotos 

  
CCC Wstępne wyniki za 4Q’18. 

CCC – wstępne wyniki za 4Q’18 

  4Q'17 4Q'18S zmiana r/r 

Przychody 1 282,9 1 603,3 25,0% 

Wynik brutto ze sprzedaży 661,1 817,7 23,7% 

EBITDA 220,1 201,1 -8,6% 

EBIT 194,4 163,3 -16,0% 

Wynik brutto 168,1 125,0 -25,6% 

Wynik netto z dz. kontynuowanej 155,0 126,4 -18,5% 

Wynik netto z dz. zaniechanej -7,0 -90,2 - 

    
marża brutto ze sprzedaży 51,5% 51,0%  

marża EBITDA 17,2% 12,5%  

marża EBIT 15,2% 10,2%  

marża netto 12,1% 7,9%   

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 

BDM: Według wstępnych danych (bez zastosowania MSSF 16) grupa osiągnęła w 4Q’18 ok. 1,6 mld PLN 
przychodów (+25% r/r; w tym 328 mln PLN w e-commerce), realizując marżę brutto w wys. 51 mln PLN. EBITDA 
grupy spadła o 9% r/r do 201 mln PLN. Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 126,4 mln PLN, natomiast 
strata netto działalności zaniechanej była bliska 90 mln PLN (dot. CCC Germany, w tym odpis z tyt. utraty wartości 
aktywów). W komunikacie spółka podała, że wskaźnik dług netto/EBITDA ukształtował się na poziomie 1,3x. 
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CCC Grupa opublikowała dane sprzedażą za luty’19. 
 

CCC – sprzedaż miesięczna [mln PLN] 

 
Źródło: DM BDM S.A.,  spółka 
Sprzedaż miesięczna w podziale na segmenty [mln PLN] 

 
Źródło: DM BDM S.A.,  spółka 

 
BDM: 

 Przychody w lutym wyniosły ok. 267,4 mln PLN (bez uwzględnienia CCC Germany; przed rokiem 184 mln 
PLN), co oznacza wzrost o 45% r/r. 

 W sieci stacjonarnej zanotowano 177 mln PLN obrotów (+38% r/r; bez CCC Germany; przed rokiem 128 mln 
PLN), w tym ok. 28,6mln PLN w Karl Vogele (po wyłączeniu KVAG +13% r/r).  

 Kanał e-commerce wygenerował blisko 80 mln PLN wpływów (obszar odpowiadał za ok. 31% sprzedaży w 
miesiącu). 

  
GPW CAPEX w 2019 roku będzie wyższy niż w roku 2018, kiedy sięgnął ponad 21 mln PLN - poinformował wiceprezes 

GPW Jacek Fotek podczas piątkowej telekonferencji z analitykami. 

 
"Nie pokazujemy planów i prognoz finansowych, możemy tylko zwrócić uwagę, że zrealizowany CAPEX w 2018 
roku wyniósł ponad 21 mln PLN. CAPEX powinien wzrosnąć w 2019 roku z punktu widzenia naszych projektów, 
ale nie chcemy deklarować konkretnych kwot" - powiedział wiceprezes Fotek. 
 
Wydatki inwestycyjne GPW związane są z realizacją inicjatyw strategicznych, które mają zwiększyć 
dywersyfikację przychodów grupy kapitałowej. Prezes GPW Marek Dietl poinformował, że po rezygnacji z 
realizowania jednego projektu, GPW prowadzi obecnie 14 inicjatyw strategicznych. 
 
"Nasze inicjatywy strategiczne w 80% będą ujmowane jako CAPEX, a 20% jako OPEX. Jest szereg nakładów, 
których nie da się skapitalizować, to jest właśnie około 20% wydatków" - powiedział Dietl. 

 

Dyskonto w wycenie akcji GPW w stosunku do jej zagranicznych odpowiedników to przede wszystkim efekt słabej 
wiary analityków, że spółka będzie potrafiła rosnąć w przyszłości - uważa prezes GPW Marek Dietl. Dodał, że 
zmienić to może realizacja inicjatyw strategicznych. 

 
GPW szykuje platformę do pożyczania papierów wartościowych, która może być krokiem miliowym w 
popularyzacji gry na krótko. - Parkiet 

  
Apator Grupa prognozuje, że w 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem wyniosą 880-920 mln PLN, 

a skonsolidowany zysk netto 72-75 mln PLN. 

Spółka podała, że prognoza oparta jest przy założeniu, że główne wzrosty przychodów zakładane są w 
segmencie Gaz oraz w linii opomiarowania energii elektrycznej w segmencie Energii Elektrycznej. Apator zakłada 
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też między innymi dalszą poprawę wyników w spółkach Apator Rector i Apator Elkomtech oraz istotny wzrost 
nakładów inwestycyjnych.  

Zarząd spółki rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1,3 PLN brutto za akcję z zysku za rok obrotowy 
2018 roku. 

 
Apator planuje nakłady inwestycyjne w wysokości 96 mln PLN w ‘19 w porównaniu z 47,7 mln PLN w ’18. 
 
Grupa zakłada, że w ‘19 sprzeda podobną liczbę liczników energii elektrycznej jak w ‘18 mimo planów zmiany 
regulacji dotyczących liczników inteligentnych, poinformował prezes Mirosław Klepacki. 

"Sumaryczny rynek na dostawy liczników energii elektrycznej nam wzrośnie o 15-20% rocznie, jeśli ta ustawa 
wejdzie w życie"- powiedział Klepacki podczas konferencji prasowej. 

Spółka podchodzi jednak ostrożnie do prognozowania sprzedaży. 

"Zakładamy, że w tym roku sprzedamy podobne ilości, jak w ‘18” - dodał prezes. 
  
Cognor Zarząd grupy rekomenduje wypłatę z zysku netto jednostki dominującej za 2018 rok 36 mln PLN dywidendy - 

poinformowała spółka w raporcie rocznym. 

 

Ze względu na otoczenie rynkowe Cognor spodziewa się "przyzwoitej" rentowności w 2019 r., ale niższej EBITDA 
i zysku netto niż w ub.r., wynika z komentarza zarządu do wyników za 2018 r. 
 
"Spodziewamy się, że koniunktura ulegnie spowolnieniu w odniesieniu do marżowości, a to w szczególności w 
związku z wyższymi cenami energii elektrycznej i wzrostem wynagrodzeń. Jednak przewidujemy kontynuację 
dobrego stanu popytu który winien umożliwić nam osiągnięcie przyzwoitej rentowności w roku 2019, jakkolwiek 
niższej od EBITDY i zysku netto osiągniętych w roku ubiegłym" - czytamy w raporcie. 

Cognor planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne o 33,2 mln PLN r/r w 2019 r., poinformował dyrektor finansowy 
Krzysztof Zoła. Wydatki na remonty wzrosną o 12,6 mln PLN. 
 
"W tym roku wydamy około 80 mln PLN na inwestycje - tyle wydamy na zakupy środków trwałych. Natomiast 
negatywny cash flow będzie na poziomie ubiegłorocznego cash flow" - wskazał. 

Finansowanie nakładów inwestycyjnych pochodzić będzie m.in. z leasingu, ale także z funduszy unijnych. 

Nakłady zostaną przeznaczone m.in na zwiększenie zdolności produkcyjnych - firma zakłada, że na przełomie 
2019 i 2020 r. będą one o 25% wyższe niż obecnie. Kolejnym celem jest zmniejszenie energochłonności, 
zużycia wody, zwiększenie produktywności. 

"Sam wzrost cen energii spowoduje w tym roku wzrost kosztów produkcji o 45 PLN do tony, jesteśmy w stanie 
to zniwelować" - powiedział Zoła. 

W planach Cognoru są wymiany lub modernizacje pieców w poszczególnych lokalizacjach. 
  
Handel Wyniki rządowych analiz ws. handlu w niedzielę zostaną zaprezentowane w najbliższych tygodniach - 

poinformował w piątek Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

  
Gospodarka Koszt 500 plus na każde dziecko to ok. 18,5 mld zł rocznie - powiedział na briefingu szef Kancelarii Premiera 

Michał Dworczyk. 

  
Torpol Oferta spółki w przetargu PKP PLK na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na stacji Łódź Kaliska 

w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska - Zgierz - Kutno" oraz projektu 
"Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska" została wybrana jako najkorzystniejsza 
przez PKP PLK. Cena wskazana przez Torpol w ramach aukcji elektronicznej wynosi ok. 406,8 mln PLN brutto 
(330,7 mln PLN netto). 

  
Global Cosmed Spółka podjęła decyzję o zamiarze wszczęcia postępowania sądowego przeciwko AB Industry, mającego na celu 

dochodzenie roszczeń wynikających z wadliwie zaprojektowanej i wykonanej mieszalni wyrobów płynnych w 
zakładzie spółki w Radomiu. 
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Kredyt Inkaso Spółka podała w komunikacie, że spodziewa się, że skala inwestycji w całym roku obrotowym pozostanie na 
poziomie zbliżonym do obecnego. 
 

  
BSC Drukarnia BSC Drukarnia Opakowań chce pozostać spółką dywidendową. Spółka spodziewa się, że realizowane inwestycje 

przełożą się na wzrost mocy produkcyjnych o ponad 40% w najbliższych latach. 
 
"Rezultaty wypracowane w 2018 r. są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Obserwując rosnący popyt na nasze 
opakowania, zarówno ze strony obecnych, jak i nowych klientów, rozbudowujemy nasze moce wytwórcze. 
Jesteśmy na ukończeniu budowy nowej fabryki. Łączny koszt tej inwestycji, bez sprzętu produkcyjnego, to ok. 
25 mln PLN. W 2019 r. na nowe maszyny do tego zakładu planujemy przeznaczyć ponad 18 mln PLN" - dodał 
wiceprezes. 

  
Warimpex Warimpex i Raiffeisen-Leasing sprzedały czterogwiazdkowy Hotel Dvorak w Karlowych Warach na rzecz 

prywatnego międzynarodowego inwestora. 
  
Netia UKE nałożył na Netię karę w wysokości 100 tys. PLN za uniemożliwienie XL Telekom korzystania z uprawnienia 

do przeniesienia przydzielonych numerów. 
  
Deweloperzy Deweloperski projekt UOKIK skierowany na Komitet Stały Rady Ministrów. W projekcie utrzymano powołanie 

Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego - wynika z projektu ustawy przygotowanej przez UOKiK. 
 
W projekcie zaproponowano, aby maksymalna wartość stawki procentowej służącej do obliczenia kwoty składki 
odprowadzanej przez deweloperów na DFG wynosiła 5% dla Otwartych Mieszkaniowych Rachunków 
Powierniczych oraz 1% dla Zamkniętych Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych. 
 
"Wartość tej stawki procentowej zostanie określona w rozporządzeniu właściwego ds. budownictwa, planowania i 
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów." - napisano w uzasadnieniu. 
 
UOKiK uspokaja, że są to wartości maksymalne. 
 
"Zaprezentowane w ustawie wysokości tych składek są wartościami maksymalnymi, które w praktyce 
zastosowane mogłyby być jedynie w ekstremalnych okolicznościach. Pracując na bardziej prawdopodobnym, 
aczkolwiek i tak pesymistycznym, scenariuszu, na potrzeby niniejszej oceny skutków regulacji przyjęto, że roczna 
suma wpłat na DFG powinna wynieść co najmniej 142,6 mln PLN rocznie" - napisano. 

  
Monnari Zarząd grupy nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2018 rok w związku z zamiarem akwizycji i 

zapotrzebowaniem kapitału na bieżącą działalność - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Monnari będzie 
w tym roku kontynuować skup akcji własnych. 

 
Monnari zakłada, że powierzchnia handlowa sieci wzrośnie w tym roku o 5-10%. Spółka ma nadal apetyt na 
przejęcia - poinformowali przedstawiciele grupy podczas konferencji. Jak wskazał, niekoniecznie musi się to 
wiązać ze zmianą liczby sklepów, gdyż spółka wymienia lokalizacje na większe. 
 
W ocenie prezesa Misztala, na rynku może się dużo dziać, możliwa jest konsolidacja. 
 
Pytany, czy pojawiają się inwestorzy potencjalnie zainteresowani przejęciem Monnari, odpowiedział: "Jakieś 
zapytania są". 
 
W IV kwartale spółka sfinalizowała nabycie 75% kapitału zakładowego podmiotu dominującego dla grupy, która 
jest właścicielem praw do marki odzieży damskiej Femestage Eva Minge. Prezes Mirosław Misztal poinformował, 
że na razie Femestage jest nierentowna, ale – jak powiedział – rentowność powinna się poprawić po powiększeniu 
sieci salonów. 
 
"Liczba salonów nie jest duża, musi ich być przynajmniej dwukrotnie czy trzykrotnie więcej” - powiedział. 
Dodał, że celem jest zwiększenie liczby salonów tej marki do docelowo 35-40 z ponad 15 obecnie. Ocenił, że w 
tym roku jej obroty mogą wynieść ponad 15 mln PLN. 
 
Dodał, że aby bronić zysku brutto na sprzedaży, spółka zamierza aktywnie poszukiwać nowych dostawców usług, 
również w Polsce, renegocjować ceny u dostawców dotychczasowych i prowadzić aktywną politykę przecen 
dostosowaną do zachowania konkurencji. 
 
Kolbuszewski wskazał, że za spadek przychodów w 2018 r. w dużej mierze odpowiedzialne jest ograniczenie 
handlu w niedziele. 
 
"To był pierwszy rok obowiązywania zakazu handlu, co miało istotne znaczenie. Mieliśmy mniejszą odwiedzalność 
salonów. W jakimś zakresie udawało się rekompensować ten ubytek zwiększonymi przychodami z handlu w 
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internecie, ale cały czas odczuwamy, że zmniejszenie szansy na odwiedzanie sklepów powoduje spore 
zawirowania” - powiedział dyrektor finansowy. 
 
Jak zauważył, pomimo utrzymania przychodów na zbliżonym poziomie rdr, wzrosły koszty. Koszty sprzedaży i 
koszty ogólnego zarządu wzrosły o 6,3% w 2018 roku. 
Poinformował, że wzrosły m.in. koszty marketingu i doradztwa prawnego, co było związane z prowadzonymi 
procesami akwizycyjnymi. 
 
"Cały czas odczuwamy presję na wzrost średniego wynagrodzenia. Z drugiej strony średnie wynagrodzenie na 
metr kwadratowy udaje się trzymać pod kontrolą” - powiedział Kolbuszewski. 

  
Auxilia Spółka działająca na rynku odszkodowań, w przyjętej polityce dywidendowej zakłada rekomendowanie walnemu 

zgromadzeniu wypłaty dywidendy. 

  
Atal Deweloper rozpoczął sprzedaż 136 lokali w ramach jednoetapowej inwestycji Atal Oporów we Wrocławiu. W 

ośmiu budynkach wielorodzinnych i czterech dwulokalowych domach zaprojektowano łącznie 136 mieszkań. 
Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to 2Q’20. 

 
Deweloperzy – projekty wprowadzone do oferty 

Lp. Deweloper Nazwa Liczba lokali Lokalizacja W ofercie Przekazania 

1 Atal Ap. Przybyszewskiego, e. 2 161 Kraków 1Q'19 4Q'21 

2 Atal Kliny Zacisze, e. 3 144 Kraków 1Q'19 4Q'20 

3 Dom Development Ap. Ogrodowa 160 Warszawa 1Q'19 4Q'20 

4 Ronson Grunwald 2, e. 2 97 Poznań 1Q'19 2Q'20 

5 Atal Ap. Dmowskiego, e. 1  294 Poznań 1Q'19 1Q'21 

6 Atal Atal Oporów, e.1 136 Wrocław 1Q'19 2Q'20 

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki 

  
Mennica Polska Rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na realizację inwestycji kapitałowej polegającej na nabyciu akcji Enei do 

łącznej kwoty 80 mln PLN po cenie za jedną akcję nieprzekraczającej ceny maksymalnej ustalonej w uchwale RN. 
  
Energa Grupy chce mieć łącznie 54 punkty ładowania samochodów elektrycznych do końca 2019 roku, podała spółka. 

Część z nich ma być stacjami szybkiego ładowania. 
  
Alior Bank podpisał z EBI umowę dotyczącą uzyskania środków z unijnego programu ELENA (European Local Energy 

Assistance) na wsparcie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Przez najbliższe 3 lata bank 
będzie mógł tym samym zwiększyć efektywność i zakres finansowania tego typu inwestycji. 

  
PGNiG Polska złożyła do TSUE wniosek o dołączenie do skargi PGNiG na ugodę Komisji Europejskiej z Gazpromem. 

Wcześniej o takim samym kroku zdecydował rząd Litwy. Do skargi dołączyła też działająca w Bułgarii spółka 
Overgas - sprzedawca i dystrybutor gazu. 

  
Orzeł Biały Fundusz PineBridge New Europe Partners podpisał warunkową umowę z ZAP Sznajder Batterien dotyczącą 

pośredniego nabycia przez ZAP Sznajder Batterien większościowego pakietu akcji Orzeł Biały - poinformowała 
spółka w komunikacie. 

Przed zawarciem umowy fundusz posiadał pośrednio przez NEF Battery Holdings 60,55% akcji spółki, natomiast 
ZAP Sznajder Batterien miał bezpośrednio 12,34% akcji. 

  
mBank Rada nadzorcza banku zaakceptowała rekomendację zarządu banku dotyczącą niewypłacania dywidendy z 

zysku za 2018 rok, choć ocenia, że wyniki i pozycja kapitałowa banku uzasadniają jej wypłatę. 
  
GPW Inwestorzy indywidualni wygenerowali 12% (-4 p.p. r/r) obrotów na głównym rynku akcji GPW w 2018 roku. 

Inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 59% obrotów (+6 p.p. r/r), a instytucjonalni - za 29% (-2 p.p. r/r), podała 
spółka. Na rynku NewConnect główną rolę niezmiennie odgrywają inwestorzy indywidualni, których udział w 
obrotach wzrósł o 7 p.p. r/r do poziomu 83%. Na rynku kontraktów terminowych w 2018 r. wiodącą rolę utrzymali 
krajowi inwestorzy indywidualni z udziałem 48% w obrotach (-3 p.p. r/r). 

  
Energetyka Ceny węgla energetycznego w styczniu 2019 r. wzrosły, natomiast dla rynku ciepła spadły w porównaniu do 

grudnia 2018 r. - wynika z analizy indeksów cenowych, tworzonych wspólnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu i 
Towarową Giełdę Energii. 
 
Indeks PSCMI1 w styczniu 2019 roku poprawił swój wynik o 5,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 
254,77 PLN/t. Rok temu, w styczniu 2018 roku indeks wynosił 226,76 PLN/t i w ciągu 12 miesięcy poprawił swój 
wynik o ponad 12,3%. 
 
Drugi indeks polskiego węgla PSCMI2 zmalał m/m o 3,5% i wyniósł w styczniu 300,91 PLN/t. W porównaniu ze 
styczniem 2018 roku wynik ten jest lepszy o 4,1%. 

http://m.in/


 

 

 
BIULETYN PORANNY 

poniedziałek, 4 marca 2019 

 

Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM  S.A.  
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, analizy@bdm.com.pl 

Opracowanie  ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze 
nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. 

 
 

  
AmRest Spółka liczy, że w tym roku EBITDA grupy może wzrosnąć o ok. 20% - poinformowali przedstawiciele AmRestu. 

"Po wynikach za trzeci kwartał mówiłem, że możemy nie osiągnąć w 2018 roku celu 20% wzrostu EBITDA i tak 
się stało. Mówiłem też, że możemy to nadgonić w 2019 roku. (...) Zakładamy, że wzrost EBITDA w 2019 roku 
będzie w okolicach celu 20%" - powiedział Henry McGovern, założyciel i członek Rady Dyrektorów AmRest, 
podczas piątkowej telekonferencji. 

Mark Chandler, dyrektor finansowy AmRestu, poinformował, że spółka jest niezadowolona z wyników w Polsce, 
gdzie marża EBITDA spadła do 11,8% z 12,6%. 

"Wyniki w Polsce były m.in. pod wpływem wzrostu kosztów pracy i energii. Częściowo udało się to skompensować 
dzięki niższym kosztom żywności" - powiedział Chandler. 

  
PCC Rokita Zarząd spółki wyraził pozytywną opinię, co do potencjalnej współpracy z Shida Shenghua Chemical Group z 

siedzibą w Dongying, Chiny, dotyczącej projektu związanego z rozpoczęciem przygotowań do realizacji 
ewentualnej inwestycji w Brzegu Dolnym na terenie należącym do Spółki, w zakresie produkcji węglanów 
organicznych, mających zastosowanie m.in. do produkcji baterii dla przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego, 
jak i z realizacją inwestycji i prowadzeniem działalności w oparciu o inwestycję.  
 
BDM: spółka nie informowała wcześniej o tym projekcie. Chiński partner, to spółka notowana na giełdzie w 
Szanghaju specjalizująca się m.in. w produkcji tlenku propylenu, MTBE czy węglanu dimetylu (DMC) 
wykorzystywanego jako elektrolit w bateriach litowo-jonowych (Li-Ion). Węglan dimetylu otrzymywany jest w 
reakcji alkoholu metylowego z fosgenem (reakcja tlenku węgla z chlorem). Z kolei chlor to produkt uboczny w 
procesie produkcji ługu sodowego (0,9t Cl z tony NaOH). Jego zagospodarowanie to obecnie wąskie gardło w 
strategii zwiększanie mocy produkcyjnych przez spółkę.  

  
PKN Orlen Koncern, zgodnie z przyjętą strategią na lata 2019-22, planuje utworzenie nowej struktury organizacyjnej - Orlen 

Venture Capital (Orlen VC) w ramach Grupy Kapitałowej Orlen. Spółka poszukuje doradcy, który opracuje strategię 
biznesową nowego podmiotu. 

  
Netia Grupa chce zakończyć prace związane z modernizacją sieci najpóźniej do końca 1Q’20, a ostateczne rozliczenie 

inwestycji ma nastąpić do końca 2020 roku - poinformowali przedstawiciele spółki. Zarząd Netii podał, że koszty 
prac jedynie w niewielkim stopniu różnią się od założeń. 

 
Zarząd Netii podał w piątek, że spółka planuje zmianę platformy usług mobilnych na Polkomtel do końca 2019 
roku. W 2015 roku Netia i P4, operator sieci Play, zawarli umowę dzięki której Netia uruchomiła komórkowego 
operatora wirtualnego (MVNO) bazującego na sieci P4. 

"Potwierdzam, że przymierzamy się do zmiany platformy MVNO na Polkomtel, poinformowaliśmy już o tym 
klientów. Może to potrwać do końca roku" - powiedział Abramczuk.  

Spółka jest zainteresowana przejęciami "średniej wielkości" firm, analizuje kilkanaście potencjalnych celów 
akwizycyjnych.  

"Jesteśmy nastawieni na akwizycje" - powiedział prezes. 
  
ML System Spółka podała, że otrzymała prawa ochronne na trzy nowe wzory użytkowe dla szyb izolowanych termicznie z 

wykorzystaniem ultralekkiego szkła z związku z projektem inwestycyjnym Ultra PV. 

  
GNB, giełda W wyniku rocznej rewizji indeksów, nowym uczestnikiem indeksu mWIG40 po sesji 15 marca będzie Getin 

Holding, a nie jak podano w czwartek Ten Square Games. 

  
BAH BA Car Rental, spółka zależna British Automotive Holding, podpisała Term Sheet ze spółką Surprice Rent A Car 

w sprawie ustalenia warunków współpracy w zakresie wynajmu samochodów w Czechach. 

  
Medicalgorithmics Grupa szacuje, że przychody amerykańskiej spółki zależnej Medi-Lynx będą niższe o ok. 8,4 mln USD rocznie. 

Spadek ma być efektem zmian stawek refundacyjnych za usługi Medi-Lynx stosowanych do rozliczeń z klientami 
niektórych ubezpieczycieli wykorzystujących sieć MultiPlan. 

  
ING Bank zaktualizował politykę dywidendową. Grupa zakłada stabilne realizowanie wypłat dywidend w długiej 

perspektywie i możliwość realizowania wypłat z nadwyżki kapitału powyżej minimalnych współczynników 
adekwatności kapitałowej - poinformował ING BSK w komunikacie. 
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Lotos Grupa planuje, że złoże B8 będzie gotowe do rozpoczęcia wydobycia w 4Q’19, a nie jak wcześniej zakładano w 
2Q’19 - podał Lotos w komunikacie. Termin pełnej produkcji ze złoża B8 jest zakładany obecnie nie wcześniej 
niż w 2Q’21 (wcześniej był to 3Q’19).  

  
Sygnity Grupa wypracowała w 4Q’18 ok. 65,5 mln PLN przychodów, ok. 12,2 mln PLN EBITDA oraz 12,3 mln PLN zysku 

netto. 

  
Handel Rząd chce doprowadzić do tego, żeby na półkach były towary z markami polskimi, a nie tylko z markami sklepów 

wielkopowierzchniowych. W ten sposób rolnicy mogliby budować siłę swojej marki - powiedział w sobotę w 
Jasionce premier Mateusz Morawiecki. 
 
Podczas swej wypowiedzi oraz odpowiadając na pytania uczestników debaty szef rządu m.in. zapowiedział 
przygotowanie ustawy, która utrudni dużym sklepom sprzedaż produktów pod ich marką, mają powstać też 
przepisy służące promocji polskich marek. Morawiecki podkreślał również, że Polska bardzo poważnie traktuje 
jakość żywności, która - zaznaczał - należy do najważniejszych kategorii eksportowych. 
 
Rząd chce nakazać sklepom sprzedaż min. 50% produktów z Polski i organiczyć używanie marek własnych. - 
Rzeczpospolita 

  
Libet Spółka zawarła umowę sprzedaży aktywów należących do spółki za 24,6 mln PLN. Z uzyskanej ze sprzedaży 

ceny kwota ok. 11,9 mln PLN zmniejszy zadłużenie bankowe. Libet podał, że umowa dotyczy aktywów w Lublinie 
służących do produkcji kostki brukowej i innych elementów betonowych. 

  
Gospodarka Prezes ZUS: 'Trzynastka' może kosztować nawet 9,1 mld PLN. - Rzeczpospolita 
  
Banki Banki wprowadzają ratingi wewnętrzne i rozszerzają ich zastosowanie. - Parkiet 
  
Spółki Zapasy w polskich firmach rosną najszybciej od 20 lat. – Dziennik Gazeta Prawna 
  
KNF Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF: Chciałbym wprowadzić bardzo mocny komponent menedżerski do 

funkcjonowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. – Puls Biznesu 
  
XTB XTB musiał zapłacić 9,9 mln PLN kary za stosowanie tzw. niesymetrycznej dewiacji. Śledztwo w tej sprawie 

znacznie się rozrosło. – Puls Biznesu 
  
Budownictwo Eksperci przewidują, że jeśli ceny materiałów budowlanych urosną, to kilkukrotnie mniej niż w zeszłym roku. – 

Puls Biznesu 
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