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Redaktor wydania: Krystian Brymora 

KOMENTARZ PORANNY 

Słabość spółek energetycznych 

Poniedziałkowa sesja dla WIG20 zakończyła się stratą około 0,2%, tym samym 
indeks wybronił wsparcie 2320-2315 pkt. i zatrzymał się na poziomie 2328 pkt. 
Obroty nie przekroczyły 630 mln PLN. Polskim blue chipom najbardziej ciążyła 
słabość sektora energetycznego. Największe straty zanotował PGE, zniżkując 
5,7%, Energa 3,5%, Tauron około 3%. Dobrze radził sobie sektor bankowy, na 
zielono świeciły się m.in. Alior Bank zyskując 3,8%, PKO BP 1,4%. mWIG40 
zakończył dzień pod kreską o -0,8%, natomiast  sWIG80 zamknął się bez zmian 
wobec piątkowego zamknięcia. Niemiecki DAX stracił niecałe 0,1%, zarówno 
brytyjski FTSE jak i francuski CAC40 zyskały około 0,4%. Amerykańskie giełdy 
zakończyły wczorajszy dzień zniżkami, Dow Jones spadł około 0,8%, S&P500 
0,4% ,a Nasdaq Composite 0,2%. Przecena w USA miała m.in. swoje korzenie w 
słabym odczycie dotyczącym wydatków na inwestycje budowlane (w grudniu 
spadły aż o 0,6%). Na rynkach azjatyckich Nikkei znalazł się pod kreską o 0,4%, 
natomiast Shanghei Composite Index urósł o 0,9%. Od samego rana nastroje na 
rynkach nie są zbyt optymistyczne, kontrakty na DAX zniżkują o około 0,2%. 
Dzisiaj przed nami dość ciekawy kalendarz makro, o 10:30 odczyt z lutego 
indeksu PMI dla usług w Wielkiej Brytanii. O 16:00 odczyt z lutego indeksu ISM 
dla usług w USA, następnie o 16:35 wystąpienie publiczne szefa BoE. 

Krzysztof Tkocz 

 

Notowania: poniedziałek, 4 marca 2019 

 grudnia 208  Wartość Zmiana 

1D YTD 

WIG20  2 328,1 -0,2% 2,3% 

WIG30 2 673,1 -0,4% 3,5% 

mWIG40 4 145,3 -0,8% 6,0% 

sWIG80 11 670,8 0,0% 10,4% 

WIG  59 888,0 -0,3% 3,8% 

WIG Banki 7 646,1 0,5% 2,6% 

WIG Bud 2 022,8 0,8% 5,6% 

WIG Chemia 12 604,2 -1,3% 34,8% 

WIG Dew 2 133,5 -0,8% 11,6% 

WIG Energia 2 541,0 -4,0% 5,4% 

WIG IT 2 252,3 -0,5% 13,1% 

WIG Media 4 790,6 0,0% 6,2% 

WIG Paliwa 7 721,9 -0,4% -3,5% 

WIG Spoż 3 530,1 0,0% 4,3% 

WIG Surowce 3 671,9 -0,4% 7,3% 

WIG Telco 671,9 -0,4% 8,4% 

DAX 11 592,7 -0,1% 9,8% 

CAC40 5 286,6 0,4% 11,8% 

BUX 40 593,5 1,1% 3,7% 

S&P500 2 792,8 -0,4% 11,4% 

DJIA 25 819,7 -0,8% 10,7% 

Nasdaq Comp 7 577,6 -0,2% 14,2% 

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

Nikkei225 21 700,9 -0,6% 8,4% 

S&P/ASX 200 6 199,3 -0,3% 9,8% 

Złoto 1 286,6 -0,9% 0,4% 

Miedź 6 478,0 -0,5% 8,6% 

Ropa WTI 56,6 1,4% 22,8% 

EUR/PLN 4,30 -0,1% 0,3% 

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

CHF/PLN 3,80 0,2% -0,4% 

EUR/USD 1,13 -0,3% -1,0% 

USD/JPY 111,7 -0,2% 1,9% 
 

FW20 

 Wartość  Zmiana 

Kurs otwarcia 2 346   -3 -0,13% 

Kurs zamknięcia 2 330   -7 -0,30% 

Kurs min. 2 321   -10 -0,43% 

Kurs max. 2 348   -6 -0,25% 

Wolumen obrotu 10 901   1 145 11,74% 

Otwarte pozycje 61 529   -126 -0,20% 
 

Indeksy GPW 

Indeks Open Low High Close 1D Obrót 

WIG20 2 341,55 2 321,71 2 349,08 2 328,05 -0,2% 629 

WIG30 2 698,20 2 667,57 2 701,11 2 673,12 -0,4% 708 

MWIG40 4 189,39 11 646,80 11 742,99 4 145,28 -0,8% 101 

SWIG80 11 728,11 4 145,28 4 190,52 11 670,78 0,0% 31 

WIG-PL 61 155,86 61 118,56 61 338,36 61 118,56 -0,3% 765 

WIG 60 364,27 59 795,06 60 421,29 59 888,03 -0,3% 769 

 

WIG20     

 Close MC 1D YTD  

Alior 62,30 8 134 3,7% 17,2% 

CCC 188,00 7 740 1,1% -2,7% 

CD Projekt 189,40 18 205 -1,9% 30,1% 

Cyfrowy P. 24,72 15 810 -0,8% 9,6% 

Energa 9,33 3 863 -3,5% 4,7% 

Eurocash 20,91 2 910 -0,4% 18,8% 

JSW 57,86 6 793 -0,6% -14,0% 

KGHM 101,20 20 240 -0,3% 13,9% 

Lotos 93,90 17 360 -1,7% 6,1% 

LPP 7 990,00 14 801 0,2% 1,8% 

mBANK 430,00 18 205 -0,1% 1,4% 

Orange 5,42 7 113 0,4% 13,2% 

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

PGE 10,80 20 193 -5,7% 8,0% 

PGNIG 6,58 38 021 -2,8% -4,8% 

PKN Orlen 101,50 43 412 0,8% -6,1% 

PKOBP 38,65 48 313 1,7% -2,1% 

PZU 42,00 36 268 0,6% -4,3% 

Santander Polska 380,00 38 794 -1,2% 6,1% 

Tauron 2,27 3 978 -3,0% 3,7% 

 

 
 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK 

 Play: wyniki 4Q’18 zbieżne z konsensusem, DY 6,9%, prognoza’19: 2,2-
2,3 mld PLN EBITDA skoryg. i 670-750 MPLN FCFE; 

 Polenergia (PEP): skorygowana EBITDA w 4Q’18 +50% r/r [tabela BDM]; 
 PKN Orlen: dane makro za luty [wykresy BDM]; 
 PKN/Lotos: proces przejęcia akcji Lotos przez PKN Orlen musi się 

"spinać" biznesowo- D. Obajtek, CEO; 
 AB: wyniki za 2Q’18/19; 
 Energetyka (OZE): proponowana nowelizacja ustawy o OZE nie pomoże 

w likwidacji luki inwestycyjnej- PSEW; 
 PKO BP: bank chce po wakacjach zaprezentować cele ilościowe strategii 

na kolejne lata; składkę na BFG poda w kwietniu; 
 Inter Cars: pierwsze efekty prac nad poprawą rentowności będą 

stopniowo widoczne począwszy od 2Q’19 – P. Zamora, CFO 
 Comarch: portfel zamówień Comarchu na 2019 rok jest obecnie o około 

15 % wyższy r/r- CFO; 
 Elektrobudowa: naruszenie umowy kredytowej z ING- obniżenie limitu o 

ok. 10 mln PLN; 
 GPW: wartość obrotów akcjami w lutym’19 wyniosła 15,3 mld PLN (-5,7% 

r/r); 
 GPW: Getin zamiast Ten Square Games wejdzie do mWIG40- korekta 

komunikatu o zmianach [tabela BDM]; 
 

WYKRES DNIA 
 
Po słabszych od oczekiwań, szacunkowych wynikach Energii i PGE, indeks 
WIG-Energia łamie przyśpieszoną linię trendu wzrostowego od września. 
 
WIG-Energia (daily) 

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

 Close MC 1D YTD   Close MC 1D YTD  

11 bit 
studios 

286,50 655 0,5% 17,4% ING BSK 190,00 24 719 -1,3% 5,6% 

Amica 138,20 1 075 -3,1% 20,4% Inter Cars 214,50 3 039 -1,6% 2,6% 

Amrest 41,40 9 090 1,0% 3,5% Kernel 49,20 4 032 0,4% 0,5% 

Asseco PL 54,30 4 507 -1,7% 17,7% Kęty 334,50 3 193 -1,6% 1,7% 

Azoty 43,88 4 353 -1,3% 40,7% Kruk  165,00 3 116 -0,8% 5,3% 

Benefit Sys. 910,00 2 602 -1,1% 7,8% LC Corp 2,54 1 137 -2,7% 3,7% 

Bogdanka 51,20 1 741 -1,5% -0,2% Livechat 26,30 677 -1,5% 3,7% 

Boryszew 4,56 1 094 0,0% -3,0% Mabion 79,50 1 091 0,6% -8,2% 

Budimex 118,40 3 023 1,2% 4,2% Millennium 9,00 10 918 -0,3% 1,5% 

CI Games 1,12 169 0,0% 36,6% Orbis 91,00 4 193 -0,7% 0,9% 

Ciech 59,90 3 157 -1,1% 35,2% Pfleiderer 26,65 1 724 -4,0% -18,0% 

Comarch 162,50 1 322 5,2% 6,9% PKP Cargo 41,60 1 863 -1,0% -5,2% 

Dino 109,70 10 755 -0,3% 14,4% PLAY 20,94 5 317 -0,8% 0,7% 

Echo 3,79 1 564 -1,0% 16,6% PlayWay 162,00 1 069 1,9% 20,0% 

Enea 9,80 4 326 -1,7% -1,0% Polimex 2,84 672 0,3% 1,0% 

Famur 4,91 2 822 -1,6% -9,1% Sanok 28,80 774 -0,3% 19,5% 

Forte 24,60 589 -0,8% 8,1% Stalprodukt 317,00 1 769 -0,9% -0,9% 

GPW 39,10 1 641 -2,3% 6,7% Trakcja 2,74 141 -1,3% -30,6% 

GTC 9,03 4 366 -0,8% 10,3% Wawel 902,00 1 353 -0,2% 8,2% 

Handlowy 65,90 8 610 -0,5% -4,6% WP.PL 55,40 1 604 -0,4% 4,9% 
 

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]  

 
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A. 

FW20 

 
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A. 

WIG20 

 
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A. 
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INFORMACJE ZE SPÓŁEK 
  
Play Spółka opublikowała raport za 2018 

 

 4Q'18 4Q'18 Konsensus różnica r/r q/q 2018 r/r 

Przychody 1807,2 1791,4 0,9% 3,9% 5,9% 6839,1 2,5% 

EBITDA 542,3 530,0 2,3% -4,9% -2,5% 2160,0 13,4% 

skoryg. EBITDA 535,4 538,8 -0,6% -5,1% -1,6% 2159,4 -6,0% 

EBIT 337,6 330,1 2,3% -6,3% -2,4% 1370,7 23,8% 

zysk netto j.d. 202,2 183,8 10,0% 41,5% 6,4% 744,6 92,3% 

Źródło: PAP 

 
Wolne przepływy pieniężne Play (FCFE) w 4Q’18 wyniosły 213 mln PLN, czyli spadły o 28 % r/r. Spadek 
wynikał głównie z dwukrotnie wyższych rok do roku nakładów inwestycyjnych. W całym roku przepływy 
wzrosły o 23 % do 816 mln PLN. Spółka prognozowała tymczasem przepływy w wysokości 750-800 mln 
PLN. 
 
Wydatki inwestycyjne Play (w ujęciu gotówkowym) wyniosły w 4Q’18 241 mln PLN i były o 96 % wyższe 
r/r. Od początku roku wydatki sięgnęły 751 mln PLN. Play prognozował wcześniej, że w całym roku wyda 
na inwestycje do 800 mln PLN. 
 
Z końcem grudnia zadłużenie netto spółki spadło do 6,71 mld PLN z 6,89 mld PLN notowanych na koniec 
września. Dług netto na koniec roku stanowił 3,11-krotność skorygowanego zysku EBITDA Play. W średnim 
terminie spółka chce obniżyć dług netto do 2,5-krotności zysków. 
 
Play zamierza przeznaczyć na dywidendę równowartość 45 % wolnych przepływów pieniężnych za 2018 
rok, czyli około 367 mln PLN - prezentacja. Decyzja wymaga zgody rady nadzorczej spółki. Spółka 
informowała wcześniej, że na dywidendę trafi 40-50 % wolnych przepływów pieniężnych za 2018 rok. W 
poniedziałek Play podał, że zamierza utrzymać ten wskaźnik w latach 2019-2022. 
 
Play Communications chce wypracować 2,2-2,3 mld PLN skorygowanego zysku EBITDA w 2019 roku. 
(2,16 mld PLN w ’18) Operator komórkowy liczy ponadto na wzrost przychodów, ale niższy niż 2,5 % 
osiągnięte w 2018 roku. 
 
Play oczekuje, że w 2019 roku wolne przepływy pieniężne (FCFE) spółki wyniosą 670-750 mln PLN. W 
2018 roku było to 815 mln PLN. 

  
Polenergia (PEP) Spółka opublikowała raport za 2018. Prezentacja dostępna pod:  

https://www.polenergia.pl/pol/pl/prezentacje/%5Btitle-raw%5D-17 
Konferencja z zarządem o 10:00 (Sheraton Warszawa) 
 
Wybrane dane finansowe PEP [MPLN] 

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

 Przychody  709,9 632,6 668,4 751,5 746,9 826,9 987,0 888,0  18,2% 

 Przychody bez obrotu  105,7 155,5 130,9 144,4 142,8 132,9 151,3 178,5  23,6% 

 EBITDA  43,2 39,5 55,5 46,1 39,6 18,4 64,4 68,0  47,5% 

 EBITDA skoryg  42,5 38,8 54,9 45,4 38,9 18,4 64,4 68,0  49,8% 

    en. wiatrowa  20,5 20,1 14,8 30,8 23,2 26,1 15,9 30,6  -0,6% 

    en. konwencjonalna  18,8 16,1 28,9 8,9 17,1 14,0 41,2 37,6  322,5% 

    obrót  0,8 1,0 7,5 3,9 -1,2 -20,4 6,3 -0,7   

    dystrybucja  4,3 3,7 5,0 3,4 3,7 3,4 4,9 2,5  -26,5% 

    biomasa  0,3 0,5 0,5 -0,5 -0,3 0,8 -0,5 -0,8  60,0% 

    dział. deweloperska  -0,3 -0,2 0,0 -0,4 -0,7 0,4 -0,2 -0,2   

    nieprzypisane  -1,9 -2,4 -1,8 -0,7 -2,9 -5,9 -3,2 -1,0  42,9% 

 Zysk netto  1,5 -0,3 -85,5 -3,5 0,1 -28,3 24,0 16,6   

 Zysk netto skoryg.  2,9 1,9 15,8 -0,5 2,6 -14,6 20,6 27,5   

           

 Dług netto  736,8 736,0 713,0 705,6 681,0 626,0 576,0 594,0  -15,8% 

    /EBITDA     3,8 3,8 3,9 3,4 3,1   

           

 EV/EBITDA    8,6 9,8 9,9 10,8 9,9 8,8   

Źródło: BDM, spółka 

  
AB Spółka opublikowała raport za 2Q’18/19 (kalendarzowy 4Q’18) 

 
 2Q'18/19 konsensus różnica r/r q/q YTD2017/18 r/r 
        
Przychody 2974,0 2812,5 5,7% 6,7% 59,0% 4845,0 4,4% 
EBITDA 36,0 36,8 -2,2% -8,8% 74,2% 56,6 -11,6% 
EBIT 32,6 33,4 -2,3% -9,4% 87,2% 50,1 -12,4% 
zysk netto j.d. 23,7 23,6 0,3% -8,1% 104,0% 35,3 -8,6% 

Źródło: PAP 

https://www.polenergia.pl/pol/pl/prezentacje/%5Btitle-raw%5D-17
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PKN Orlen Spółka opublikowała dane makro za luty:  

• słabsza r/r marża rafineryjna (z uwzględnieniem dyferencjału) – 4,4 USD/bbl vs 6,0 USD/bbl rok wcześniej; 
marża lepsza o 0,8 USD/bbl m/m.  
• po przeliczeniu na PLN marża słabsza r/r o 3,5 PLN/bbl, co oznacza spadek o -17% r/r; średni kurs 
USD/PLN na poziomie 3,80 - wyższy o 0,43 PLN r/r; 
• bez uwzględniania dyferencjału marża w lutym taka sama r/r; dyferencjał niższy o 1,6 USD/bbl; 
• marża petrochemiczna w lutym słabsza r/r (876 EUR/t vs 925 EUR/t) oraz m/m (w styczniu było 916 EUR/t); 
• marża downstream także słabsza r/r (9,7 USD/bbl vs 12,0 USD/bbl).  
 
PKN Orlen – marża modelowa rafineryjna z dyferencjałem [USD/bbl] 

 
 Źródło: DM BDM S.A.,  Orlen 
 

PKN Orlen – marża modelowa petrochemiczna [EUR/t] 

 
 Źródło: DM BDM S.A.,  Orlen 
 

PKN Orlen – marża modelowa downstream [USD/bbl] 

 
 Źródło: DM BDM S.A.,  Orlen 
 

  
PKN Orlen Proces przejęcia akcji Grupy Lotos przez PKN Orlen musi się "spinać" biznesowo. Oczywiście, ma on 

strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, ale przede wszystkim liczy się 
ekonomia. Orlen będzie też brać pod uwagę koszty ewentualnych środków zaradczych, które w sposób 
oczywisty będą wpływać na ekonomikę inwestycji w Grupę Lotos,- Daniel Obajtek, CEO (ISB News). 
"Gdybyśmy musieli 'odpuścić' za dużo, nikt nie podejmie decyzji o przejęciu. To jest bardzo trudne 
przedsięwzięcie, tak poważne procesy konsolidacyjne na świecie trwają zazwyczaj ok. 2 lat. Trwają 
rozmowy z Komisją Europejską, wyceny, badania, analizy. Tylko do tej pory przekazaliśmy do Brukseli 
tysiące stron dokumentów". 
 
Na pytanie, czy po przejęciu 66% udziałów gdańskiego koncernu PKN Orlen będzie chciał jak najszybciej 
ogłosić kolejne wezwanie i zwiększyć swój stan posiadania do 100%, prezes Obajtek zaznaczył, że to będzie 
przedmiotem dalszych analiz w przypadku finalizacji założonych etapów. "Nie chcemy kupować Lotosu po 
to, żeby go mieć, tylko po to, żeby wykorzystać jego potencjał w ramach całej grupy, z korzyścią dla obu 
podmiotów. Naturalnie, w biznesie lepsze efekty osiąga się mając pełną kontrolę nad firmą. Tym bardziej, 
kiedy odpowiadamy za jej działalność".  
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Odnosząc się do faktu, że od czasu ogłoszenia planów przejęcia akcje Lotosu na warszawskiej giełdzie 
podrożały o ponad 70%, szef Orlenu zwrócił uwagę, że poza aktualną wyceną giełdową na ostateczną cenę 
transakcji będzie się składać przede wszystkim ocena rentowności tego przedsięwzięcia z uwzględnieniem 
środków zaradczych, ale też negocjacje ze Skarbem Państwa. "Zapłacimy za Lotos taką cenę, która będzie 
odzwierciedlać faktyczną wartość spółki. M.in. z tego powodu prowadzimy w Lotos due diligence - żeby 
precyzyjnie skalkulować wartość z perspektywy PKN Orlen. Na pewno nie zdecydujemy się na transakcję, 
gdyby przyszło nam zapłacić więcej niż to wyniknie z naszych analiz. Pamiętajmy natomiast, że zarówno 
Orlen, jak i Lotos mają dziś zupełnie inną wartość niż jeszcze kilka lat temu, m.in. dzięki ograniczeniu szarej 
strefy, która przekłada się na ich obroty i zyski". 

  
Rynek paliw (PKN, 
Lotos) 

Marża detaliczna na olej napędowy wyniosła po dwóch miesiącach 2019 roku 17 groszy na litrze w 
porównaniu do 8 groszy na litrze średnio w całym 2018 roku, na benzynę 31 gr/l wobec 17 gr/l, a na autogaz 
44 gr/l wobec 20 gr/l, wynika z najnowszych wyliczeń Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego 
(POPiHN). 

  
Energetyka (OZE) Proponowana nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) nie pomoże w likwidacji luki 

inwestycyjnej i może odwrócić pozytywne skutki wcześniej wprowadzonych zmian, uważa Polskie 
Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW). Organizacja postuluje m.in. wydłużenie przynajmniej o rok 
umów przyłączeniowych (wygasających w maju 2019 r.), a pozwoleń na budowę - do 2023 r. "Instalacje 
wiatrowe zakontraktowane w ramach tegorocznej aukcji nigdy nie powstaną. Bo banki nie zdecydują się na 
finansowanie projektów, którym w trakcie realizacji wygasają pozwolenia na budowę" - prezes PSEW 
Janusz Gajowiecki. Według PSEW, faktyczny przyrost mocy po tegorocznej aukcji może być zerowy mimo 
zaplanowanej kontraktacji 2,5 tys. MW z wiatru. 
 
W projekcie nowelizacji PSEW dostrzega pozytywne informacje - m.in. chęć przeprowadzenia dużej aukcji 
dla nowych mocy wiatrowych i wydłużenia umów przyłączeniowych do stycznia 2020 r. - jednak nie widzi 
szans na ożywienie w branży i zasypanie luki inwestycyjnej. "PSEW docenia wzmocnienie mechanizmu 
gwarancji pochodzenia poprzez umożliwienie zbywania ich także poza Polską. Jednocześnie jednak widzi 
konieczność interwencji w zakresie regulacji dla istniejących instalacji. Przepisy proponowane w ramach 
konsultowanej nowelizacji ustawy o OZE po raz kolejny uderzają w branżę wiatrową, odwracając pozytywne 
skutki wcześniejszych modyfikacji prawa, w tym tej dotyczącej podatku od nieruchomości". 
 
Wprowadzenie mechanizmu zaniżającego w sztuczny sposób ceny zielonych certyfikatów poprzez 
manipulowanie wielkością tzw. opłaty zastępczej, która wpływa na wycenę praw majątkowych, wpłynie 
negatywne na łączne przychody ze sprzedaży energii i zielonych certyfikatów, które nie przekroczą 312 
PLN/MWh. Tymczasem w biznesplanach większości farm inwestorzy zakładali przychody na poziomie 400-
450 PLN/MWh. "Farmy działające w systemie zielonych certyfikatów znów znajdą się na skraju bankructwa. 
Zagrożonych utratą rentowności może być ok 70% istniejących instalacji". Byłby to podobny odsetek 
nierentownych farm wiatrowych, jak po wprowadzeniu przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie 
elektrowni wiatrowych dotyczących podatku z maja 2016 r. i nowelizacji ustawy o OZE z lipca 2017 r. dot 
opłaty zastępczej. 
 
Projekt nowelizacji ustawy o OZE: 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321260/katalog/12571679#12571679 
 
Rząd chce przyspieszyć inwestycje w zieloną energię. Planowana nowelizacja ustawy o odnawialnych 
źródłach energii wywołuje w branży mieszane uczucia. Część ekspertów alarmuje, że nowe przepisy 
niewiele zmienią- Parkiet 

  
Energetyka 
(ustawa 
„prądowa”) 

Ulgi w zakupie energii pod lupą Brukseli. KE przeprowadzi notyfikację systemu preferencji związanych z 
rynkiem mocy. Przedsiębiorcy boją się, że czekając na decyzję, słono zapłacą za prąd- Puls Biznesu 

  
Górnictwo (PGG) Ponad 500 mln PLN zysku wypracowała w 2018 r. Polska Grupa Górnicza - wiceminister energii Grzegorz 

Tobiszowski. Zapewnił, że nie ma zagrożenia dla programu inwestycyjnego PGG ani dla rozpoczynających 
się w br. spłat zobowiązań z przeszłości. 
 
"W 2018 r. aktywa byłego Katowickiego Holdingu Węglowego były na głębokim minusie. Na szczęście 
przewidywany był większy minus, a jest mniejszy - więc powoli zaczynamy odblokowywać kolejne 
możliwości ścian i zwiększenia wydobycia; i to wydobycia, które będzie przynosiło zyski" – G, Tobiszowski. 
Wskazał, że już w momencie połączenia PGG i KHW przed dwoma laty wiadomo było, iż aktywa holdingu 
wymagają kosztowych inwestycji. "Rok 2019 będzie bardzo ważny jeśli chodzi o inwestycje, szczególnie w 
kopalnie Wesoła i Staszic, po to, żebyśmy mogli na koniec roku zbilansować się nie tylko w tzw. pierwszym 
PGG, ale już w całej strukturze, razem z KHW". 
 
Wiceminister wskazał, że PGG wypracowała zysk na podstawowej działalności, godząc to - jak mówił - z 
"miliardowym" programem inwestycyjnym. W tym roku dojdzie dodatkowy element - rozpoczęcie spłat 
oddziedziczonych po Kompanii Węglowej i KHW zobowiązań wobec banków, które godząc się na 
restrukturyzację firm przesunęły w czasie terminy spłaty obligacji. 

  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321260/katalog/12571679#12571679
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Górnictwo WK Import węgla do Polski, którego wielkość osiągnęła w minionym roku ok. 19,7 mln ton, wynika z "gry 
biznesowej" i potwierdza chłonność krajowego rynku węgla. Import nie uderza w polskie kopalnie, ale jest 
dla nich wyzwaniem - wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. 
 
Wzrost importu, zdaniem Tobiszowskiego, jest m.in. efektem luki na rynku, jaka pojawiła się z powodu 
niedoinwestowania dawnych spółek: Katowickiego Holdingu Węglowego i Kompanii Węglowej kilka lat 
temu. Obecnie - jak mówił - spółki węglowe nadrabiają opóźnienia inwestycyjne, co wymaga 2-3 lat, 
jednocześnie zachowując na dobrym poziomie wskaźniki płynności i rentowności. 
 
"Informacja, że naszym rynkiem interesują się importerzy, oraz że na nasz rynek wpływa dużo węgla, jest 
odpowiedzią na pytanie, czy w Polsce jest potrzebny węgiel" - dodał Tobiszowski, nawiązując do 
pojawiających się postulatów likwidacji polskich kopalń. Jego zdaniem, to, że w ub. roku do Polski napłynęła 
tak duża ilość węgla, "nie znaczy, że ten węgiel jest w obrocie". Ocenił, że część importowanego węgla 
może być obecnie "zamrożona" i składowana, by trafić na rynek w kolejnych miesiącach i latach. 

  
PKO BP PKO Bank Polski oczekuje, że koszty ryzyka w 2019 roku nie będą rosły w ujęciu rocznym- wiceprezes Piotr 

Mazur. "Nowa sprzedaż [kredytów] jest w dalszym ciągu lepszej jakości, niż to, co widzimy na portfelu. Stąd 
z optymizmem patrzymy na rok 2019 r.". 
 
PKO Bank Polski będzie obecny z oddziałem korporacyjnym na Słowacji do końca tego roku- wiceprezes 
Maks Kraczkowski. 
 
PKO BP nie spodziewa się, że utworzenie podatkowej grupy kapitałowej przyniesie istotne oszczędności 
już w 2019 roku - Rafał Kozłowski, wiceprezes banku. W listopadzie 2018 roku PKO Bank Polski, łącznie z 
dwoma spółkami zależnymi: PKO Bankiem Hipotecznym oraz PKO Leasing, podpisał umowę o utworzeniu 
podatkowej grupy kapitałowej (PGK). 
 
Wiceprezes poinformował, że do szacunków rynku, który zakłada, że składki PKO BP na BFG wzrosną w 
2019 roku o około 20 % należy podchodzić z "dużą ostrożnością". Koszty BFG banku w 2018 roku wyniosły 
427 mln PLN. PKO przedstawi w kwietniu swoje szacunki dotyczące wysokości składki na BFG w 2019 roku- 
wiceprezes Rafał Kozłowski. 
 
PKO Bank Polski zebrał 5 mld PLN nowych środków klientów detalicznych w ramach produktu "Lokata 
niepodległościowa", poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski. Bank chce zwiększać sprzedaż kredytów 
gotówkowych w 2019 r. „Kredyty gotówkowe bardzo mocno wzrosły w ubiegłym roku. To konsekwencja 
tego, że Polacy bogacą się”. 
 
"Uważamy, że segmencie kredytów gotówkowych nasz naturalny udział powinien być większy. Według 
naszych prognoz makroekonomicznych, 2019 będzie równie dobry, jeśli nie lepszy. Kontynuujemy działania 
związane z tym, by udział w tym segmencie i obsługa głównie naszych klientów była jak najlepsza. Jeśli 
chodzi o koszty ryzyka w tym obszarze, to bardzo dobrze je kontrolujemy" - prezes Zbigniew Jagiełło. 
 
PKO Bank Polski chce po wakacjach zaprezentować cele ilościowe strategii na kolejne lata- prezes Zbigniew 
Jagiełło. Bank zrealizował już w 2018 roku cele strategii do roku 2020. "Strategia [do 2020 r.] została 
zrealizowana w zakresie ilościowym. Chcemy w roku 2019 r. zaprezentować cele ilościowe na następny 
okres. [...] Chcemy to zakomunikować najprawdopodobniej po wakacjach". 
 
Zarząd PKO BP w najbliższych tygodniach podejmie decyzję w sprawie rekomendacji przeznaczenia na 
dywidendę do 50 % zysku za 2018 rok – Zbigniew Jagiełło, prezes. 

  
Banki Banki mają coraz bardziej pod wiatr. Ubiegłoroczny wynik sektora nie był rekordowy. Ale i tak trudno go 

będzie powtórzyć, bo pojawią się nowe obciążenia- DGP 
  
Dystrybucja 
części (Inter Cars, 
Auto Partner) 

Polska branża dystrybutorów i producentów części motoryzacyjnych mocno ucierpi w przypadku wyjścia 
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 29 marca bez żadnej umowy. Brytyjski rynek jest trzecim rynkiem 
eksportowym części motoryzacyjnych z Polski - Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części 
Motoryzacyjnych (SDCM). 
 
Stowarzyszenie spodziewa się m.in, że twardy brexit może doprowadzić do nieuznawania w Zjednoczonym 
Królestwie tzw. homologacji typu, obowiązującej w ramach UE. "Powielanie procesu homologacji 
spowoduje znaczny wzrost kosztów, co odbije się na cenach części oraz (będzie miało - PAP) negatywny 
wpływ na cały sektor motoryzacyjny oraz interesy konsumentów. Już bowiem ewentualne cła podwyższą 
ceny części. Dublowanie homologacji może mieć wpływ na cenę, a konieczność przeprowadzenia 
dodatkowej homologacji wymaga czasu, może więc dodatkowo opóźnić wprowadzenie produktu do obrotu 
na danym terytorium, co obniża konkurencyjność unijnych producentów. Dlatego postulujemy, by proces 
homologacji był spójny dla obecnych państw członkowskich UE nawet po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii 
Europejskiej. Homologacje wydawane na terenie Unii Europejskiej powinny być zatem uznawane na 
terenie Zjednoczonego Królestwa i odwrotnie" - prezes SDCM. 
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Inter Cars Grupa Inter Cars spodziewa się że pierwsze efekty prac nad poprawą rentowności będą stopniowo widoczne 
począwszy od 2Q’19 - Piotr Zamora, członek zarządu Inter Cars. "Można powiedzieć, że nasza strategia w 
2019 zakłada poprawę rentowności. Jednocześnie należy również dodać, że nie ma jednej recepty na 16 
rynków. Przykładowo na rynku polskim koncentrujemy się na poprawie rentowności poprzez podnoszenie 
marży oraz działania nakierowane na ograniczenie kosztów np. poprzez lepszą segmentację klientów, czy 
uzyskanie per klient bardziej wartościowego koszyka zakupów, przy równoczesnym ograniczeniu ekspansji 
i otwieraniu nowych fili. Podczas gdy w Bułgarii, gdzie otworzyliśmy magazyn regionalny we wrześniu 2018 
roku, koncentrujemy się na utrzymaniu rentowności i zwiększeniu wolumenu sprzedaży, aby wykorzystać 
jak najszybciej korzyści skali wynikającej z pracy w nowym większym magazynie".  
 
"Warto wspomnieć, że skutecznym sposobem na ograniczenie kosztów logistycznych i poprawę 
rentowności jest praca nad poprawą rotacji i poprawą przepływu towarów pomiędzy naszymi spółkami, 
filiami i dostawcami. Właśnie w optymalizacji tej części łańcucha wartości widzimy spory obszar do poprawy 
rentowności" – Piotr Zamora.  
 
"Niedawno opublikowaliśmy raport sprzedażowy za styczeń 2019, a więc teoretycznie za jeden z 
najsłabszych sprzedażowo miesięcy w roku. W styczniu 2019 osiągnęliśmy dynamikę sprzedaży na 
poziomie około 16 %, przy czym dynamika sprzedaży w Polsce wyniosła około 14 % Warto zwrócić uwagę, 
że dynamikę powyżej 10 % w kraju osiągnęliśmy w styczniu przede wszystkim dzięki sprzedaży w 
segmentach opony, olejów oraz akumulatora" – Piotr Zamora.  
 
Inter Cars nie obawia się wpływu efektów spowolnienia gospodarczego na działalność grupy. "Nasza branża 
nie jest mocno skorelowana z PKB. Mówiąc wprost jeżdżące samochody muszą być okresowo serwisowane. 
Jeżeli nie są serwisowane, to skala późniejszych napraw wzrasta" – Piotr Zamora 

  
Comarch Portfel zamówień Comarchu na 2019 rok jest obecnie o około 15 % wyższy od wartości portfela zamówień 

na 2018, notowanego rok temu - wiceprezes Konrad Tarański. "Więcej dynamiki widzimy za granicą - rok 
2018 był nietypowy pod tym względem, mieliśmy duże kontrakty w obszarze sektora publicznego w kraju" - 
dodał. 
 
Comarch nie widzi obecnie spowolnienia gospodarczego w krajach Europy Zachodniej ani wśród mniejszych 
i średnich firm w Polsce. 

  
PGNiG W ub. roku PGNiG wydobyło w Polsce 3,8 mld m3. gazu, w tym roku zamierza co najmniej powtórzyć ten 

wynik. Ostatnio spółka skupiała się na obszarze dawnego zagłębia naftowego na Podkarpaciu. Nowe 
technologie poszukiwawczo-wydobywcze pozwalają sięgnąć do złóż, których eksploatacja nie była 
wcześniej możliwa. Spółka rozwija też projekt Geo-Metan - prezes Piotr Woźniak. 

  
Simple Simple odnotowało 4,09 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 3,04 mln PLN zysku rok 

wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 5,25 mln PLN wobec 3,97 mln PLN zysku rok wcześniej. EBITDA 
wyniosła 8,2 mln PLN wobec 6,2 mln PLN rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 
45,78 mln PLN w 2018 r. wobec 46,89 mln PLN rok wcześniej. 

  
PBKM Polski Bank Komórek Macierzystych zawarł ze spółką CelluGen Biotech Pty, prowadzącą bank komórek w 

Indiach, list intencyjny dotyczący przyszłej współpracy biznesowej. "Współpraca z CelluGen może być 
także potencjalną szansą dla Grupy FamiCord do wejścia na nowy rynek poza Europą. W zależności od 
rozwoju naszej współpracy nie wykluczamy, że w przysPLNości kolejnym krokiem może być także 
zaangażowanie kapitałowe" - prezes PBKM Jakub Baran.   

  
Wojas Skonsolidowane przychody Wojasa wyniosły w lutym 2019 roku 14,5 mln PLN, co oznacza wzrost o 8,2 % 

r/r (narastająco +5,3% r/r). 
 
Wojas podpisał ze spółką Bartek i jej jedynym akcjonariuszem umowę inwestycyjną, na mocy której ma 
prawo objąć do 56 % akcji Bartka. Warunkiem wejścia umowy w życie jest udzielenie zgody przez PKO BP 
na zawarcie i realizację umowy do 8 marca 2019 roku. Bartek zajmuje się produkcją i sprzedażą obuwia 
dziecięcego 

  
Grupa Azoty, 
Puławy 

Puławy w ciężar 4Q’18 utworzą niepieniężny odpis aktualizujący w zależnych ZA Chorzów na kwotę 6,39 
mln PLN. W latach 2015-2018 łączna wartość odpisów wyniosła 56,26 mln PLN. 

  
Polwax, Prymus 
(NC) 

Umowa dot. wyłącznej sprzedaży antyzbrylaczy i antypylaczy do nawozów Polwax przez Prymus na okres 
3 lat o szacunkowej wartości 25 mln PLN (6 tys. ton). Cena sprzedaży produktów ustalana comiesięcznie 
w oparciu o formułę cenową parafiny ICIS-LOR. 
 
Prymus to notowana na NC spółka zajmująca się hurtowym obrotem chemikaliami. Gł. akcjonariuszem jest 
Krzysztof Moska, obecnie drugi największy akcjonariusz Polwax. 
 
Dominik Tomczyk, gł akcjonariusz spółki, zgłosił 3 projekty uchwał na NWZA 25.03.2019 dot. odwołania 3 
członków RN. 
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Infoscan (NC) Infoscan podpisał z francuską firmą GBF International umowę dotyczącą sprzedaży i dystrybucji urządzeń 
MED Recorder oraz udzielenia licencji na korzystanie z oprogramowania służącego do analizy i 
przechowywania danych związanych z badaniem diagnostyki bezdechu sennego. Umowa obejmuje 
dystrybucję urządzenia na terenie francuskojęzycznych państw europejskich (Francja, Belgia, 
Luksemburg, Szwajcaria) oraz w krajach północno-zachodniej Afryki (Maroko, Tunezja, Algieria). Umowa 
została zawarta na okres 24 miesięcy, przy czym strony dopuszczają możliwość jej przedłużenia na 
zasadach uprzednio uzgodnionych. (PAP Biznes) 

  
Elektrobudowa ING Bank Śląski zawiadomił Elektrobudowę o podjęciu działań w związku ze stwierdzeniem przypadków 

naruszenia przez spółkę warunków umowy wieloproduktowej z marca 2011 roku. W ocenie banku 
naruszenie warunków dotyczyło m.in. niespełnienia na koniec III kwartału 2018 roku klauzuli finansowej 
dotyczącej stosunku zadłużenia oprocentowanego do EBITDA w związku z wykazaną na koniec III kwartału 
2018 r. stratą, wynikającą przede wszystkim z utworzenia rezerw w wysokości 60,3 mln PLN oraz wysokim 
prawdopodobieństwem niespełnienia na koniec roku 2018 roku ww. klauzuli oraz dodatkowej klauzuli 
dotyczącej kapitału własnego. 
 
ING Bank Śląski zwrócił też uwagę na brak informacji o zakończeniu realizacji umowy z PKN Orlen 
dotyczącej budowy instalacji metatezy w Płocku. Zarząd Elektrobudowy poinformował, że ostatni 
harmonogram prac przekazany PKN Orlen przewiduje zakończenie realizacji inwestycji w instalację 
metatezy w połowie kwietnia 2019 r.  
 
Z powodu stwierdzonych naruszeń warunków umowy bank obniżył kwotę dostępnego Elektrobudowie 
limitu kredytowego z 50 mln PLN do wysokości 40,35 mln PLN oraz zgodnie z umową ustanowił dodatkowe 
zabezpieczenie w formie kaucji na kwotę 6 mln PLN (15 % zaangażowania) oraz poinformował, że na 
rachunek bieżący Elektrobudowy nie będą przekazywane środki wpływające na rachunki cesyjne. 

  
Ronson Ronson Development zawarł umowę dotyczącą zakupu nieruchomości na warszawskim Wilanowie, gdzie 

zamierza wybudować blisko 160 mieszkań. Projekt zostanie zrealizowany w ramach joint venture, w którym 
Ronson ma 50 % udziałów. Cena nieruchomości została ustalona na 15 mln PLN. 

  
CD Projekt CD Projekt zapowiada wydanie pierwszego dodatku do gry Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana. Premiera 

Krwawej Klątwy odbędzie się 28 marca na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. 
  
GPW Wartość obrotów akcjami na GPW w ramach arkusza zleceń osiągnęła w lutym 2019 r. poziom 15,3 mld 

PLN, o 5,7 % mniej niż rok wcześniej. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami była w lutym o 5,7 % niższa 
r/r i wyniosła 764,7 mln PLN. 
 
W lutym łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 529,1 tys. szt., czyli o 15,3 % mniej niż 
rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 16,6 % do 280,2 tys. szt. 
 
Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 86,6 mld PLN na koniec 
lutego wobec 75,2 mld PLN w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami 
nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w lutym o 2,8 % do 280,9 mln PLN. 
 
Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w lutym 29,6 mld PLN i była o 20,8 % niższa niż rok 
wcześniej. 
 
Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w lutym 2019 r. wyniósł 16,4 
TWh, co oznacza wzrost o 78,6 % Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 24,2 % do 
2,6 TWh. Na rynku forward wzrósł o 95,0 % do 13,8 TWh. 
 
Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł w lutym o 31,0 % do 6,5 TWh. Na rynku spot wolumen 
obrotu spadł o 63,9 % do poziomu 1,5 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 4,7 % do 5,0 
TWh. 

  
Ferro Grupa Ferro odnotowała 37,7 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w 2018 r., przy 405,6 mln PLN 

przychodów. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 57,3 mln PLN. Wskaźnik dług netto/EBITDA ukształtował 
się na poziomie 1,6x- szacunkowe dane. 

  
Gino Rossi Przychody grupy Gino Rossi w lutym 2019 roku wyniosły 8,7 mln PLN (-15,6% r/r)i. Udział sprzedaży B2B 

w Gino Rossi w lutym wyniósł 11,1 % (-10,2 p.p.).  
  
Elemental, Orzeł 
Biały 

Elemental Holding wycofał ofertę na zakup do 100 % udziałów NEF Battery Holding SARL, który jest 
większościowym akcjonariuszem w spółce Orzeł Biały. 

  
Rynek telco Koszty budowy sieci telekomunikacyjnej 5G w Polsce w wysokości 11-20 mld PLN są realistyczne - ocenił 

prezes Orange Polska, Jean-Francois Fallacher, podczas debaty na Forum Gospodarczym TIME. 
Wojciech Pytel, członek rad nadzorczych Polkomtelu i Netii, stwierdził natomiast w trakcie debaty, że 
uruchomienie sieci 5G nie zwiększy istotnie przychodów operatorów. 
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Ministerstwo Cyfryzacji szacuje że koszty wdrożenia w Polsce sieci 5G - z wyłączeniem nakładów 
operatorów na rezerwację częstotliwości - mogą wynieść 11,4-20,3 mln PLN. 

  
BAH British Automotive Holding (BAH) sprzedał 380 samochodów w lutym (w tym 199 samochodów marki Land 

Rover i 181 samochodów marki Jaguar), co oznacza wzrost o 51% r/r. 
  
OncoArendi Grupa OncoArendi Therapeutics planuje podpisać umowę ze strategicznym partnerem przed końcem 2020 

roku. Spodziewana wartość transakcji to 200-400 mln EUR - Marcin Szumowski, CEO. Spółka ma 
zapewnione finansowanie prac badawczo-rozwojowych do 2021 roku. "Najważniejszym kamieniem 
milowym z punktu widzenia biznesowego jest podpisanie umowy partneringowej. Spodziewany przez nas 
rząd wielkości wynika z badań, rozmów i porównywalnych transakcji" - powiedział podczas konferencji 
prezes Marcin Szumowski. Prezes poinformował, że OncoArendi podejmuje równoległe działania w Azji i 
na rynkach tradycyjnych, czyli w USA, UE, Japonii. Spółka planuje roadshow komercyjny w Chinach i 
Indiach. Wstępny termin to maj/czerwiec tego roku.  

  
Ailleron Ailleron przewiduje poprawę zyskowności poszczególnych segmentów działalności w 2019 roku - Łukasz 

Juśkiewicz, CFO. 
  
Medicalgorithmics Medicalgorithmics na zakręcie. Utrata przychodów Medi-Lynx będzie trudna do odrobienia- Parkiet 
  
Deweloperzy Ceny mieszkań lekko zwolnią. Rok 2019 przyniósł zmianę prędkości. Eksperci prognozują, że nie grozi już 

nam dwucyfrowy wzrost stawek za mieszkania- Puls Biznesu 
 
Zmiany w 
indeksach (Getin, 
TSG) 

Nowym uczestnikiem indeksu mWIG40 zostanie spółka Getin Holding, a nie jak podano wcześniej spółka Ten 
Square Games- GPW. Zmiany nastąpią po sesji 15 marca. 
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