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Redaktor wydania: Krystian Brymora 

KOMENTARZ PORANNY 

Uwaga skupiona na UK 

Miniony tydzień przyniósł przewagę niedźwiedzi na globalnych rynkach akcji. Zarówno 
MSCI World jak i MSCI EM straciły na wartości po ok. -2%. Obawy rynków były 
podyktowane m.in. ścięciem prognoz wzrostu przez ECB (przy równoczesnym gołębich 
działaniach) oraz kolejnymi słabymi danymi makro (m.in. z Chin), które nie do końca 
współgrają z odbiciem rynków od końcówki ubiegłego roku. Minimalnie lepiej na tle 
parkietów zagranicznych poradził sobie WIG, ale także on nie był w stanie uchronić się 
przed 1% spadkiem. Zieloną przystanią pozostawały jedynie małe spółki, sWIG80 
zaliczył kolejny wzrostowy tydzień w tym roku (dziewiąty na dotychczasowych 
dziesięć).  

Jak wspominaliśmy wcześniej w marcu mamy trzy kluczowe wydarzenia: możliwość 
zawarcia porozumienia handlowego USA-Chiny, posiedzenie Fed (19-20 marca) oraz 
nadal aktualną datę brexitu. W tym tygodniu rynki prawdopodobnie będą żyć tym 
ostatnim punktem. We wtorek mamy ponowne głosowanie umowy brexitowej (jej 
przyjęcie będzie oznaczać wyjście UK z UE zgodnie z planem 29 marca, natomiast 
brak przyjęcia to albo przesuniecie daty w ostatniej chwili z potencjalną możliwością 
nawet powtórnego referendum albo „twardy” brexit). Rynki w obecnym stanie raczej nie 
są przygotowane na wystąpienie turbulencji. Na naszym rynku w tym tygodniu ciąg 
dalszy sezonu wynikowego – tym razem wyniki przedstawi kilka dużych spółek (m.in. 
PZU i KGHM).   

Krzysztof Pado 

Notowania: piątek, 8 marca 2019 

 grudnia 208  Wartość Zmiana 

1D YTD 

WIG20  2 299,0 -0,4% 1,0% 

WIG30 2 638,8 -0,6% 2,2% 

mWIG40 4 159,6 -0,3% 6,4% 

sWIG80 11 852,3 0,5% 12,1% 

WIG  59 436,4 -0,3% 3,0% 

WIG Banki 7 520,6 -0,6% 0,9% 

WIG Bud 2 104,8 0,5% 9,9% 

WIG Chemia 12 157,6 -3,6% 30,0% 

WIG Dew 2 166,2 0,7% 13,3% 

WIG Energia 2 491,0 0,9% 3,3% 

WIG IT 2 256,2 2,3% 13,3% 

WIG Media 4 816,4 -0,8% 6,7% 

WIG Paliwa 7 757,5 0,1% -3,0% 

WIG Spoż 3 548,3 0,0% 4,9% 

WIG Surowce 3 576,2 -2,8% 4,5% 

WIG Telco 676,4 0,2% 9,1% 

DAX 11 457,8 -0,5% 8,5% 

CAC40 5 231,2 -0,7% 10,6% 

BUX 40 288,4 -0,8% 2,9% 

S&P500 2 743,1 -0,2% 9,4% 

DJIA 25 450,2 0,0% 9,1% 

Nasdaq Comp 7 408,1 -0,2% 11,6% 

Bovespa 95 364,9 1,1% 8,5% 

Nikkei225 21 113,8 0,4% 5,5% 

S&P/ASX 200 6 180,2 -0,4% 9,5% 

Złoto 1 298,2 1,0% 1,3% 

Miedź 6 423,5 -0,7% 7,7% 

Ropa WTI 56,1 -1,0% 21,7% 

EUR/PLN 4,30 -0,2% 0,3% 

USD/PLN 3,83 -0,3% 2,2% 

CHF/PLN 3,80 -0,1% -0,3% 

EUR/USD 1,12 0,1% -1,9% 

USD/JPY 111,2 -0,4% 1,4% 
 

FW20 

 Wartość  Zmiana 

Kurs otwarcia 2 301   -20 -0,86% 

Kurs zamknięcia 2 304   -9 -0,39% 

Kurs min. 2 288   -18 -0,78% 

Kurs max. 2 308   -31 -1,33% 

Wolumen obrotu 19 169   3 929 25,78% 

Otwarte pozycje 61 317   -1 054 -1,69% 
 

Indeksy GPW 

Indeks Open Low High Close 1D Obrót 

WIG20 2 305,19 2 286,94 2 305,19 2 298,97 -0,4% 463 

WIG30 2 638,85 2 626,45 2 645,88 2 638,77 -0,6% 545 

MWIG40 4 157,69 11 791,01 11 867,75 4 159,59 -0,3% 138 

SWIG80 11 826,84 4 140,62 4 169,00 11 852,27 0,5% 30 

WIG-PL 60 619,03 60 427,28 60 653,84 60 653,84 -0,4% 639 

WIG 59 377,87 59 178,82 59 507,53 59 436,39 -0,3% 642 

 

WIG20     

 Close MC 1D YTD  

Alior 60,30 7 872 -0,2% 13,5% 

CCC 191,00 7 863 0,2% -1,2% 

CD Projekt 183,00 17 590 -1,3% 25,7% 

Cyfrowy P. 24,80 15 861 0,0% 9,9% 

Energa 9,20 3 809 0,0% 3,3% 

Eurocash 23,38 3 254 2,6% 32,8% 

JSW 55,74 6 545 -1,9% -17,1% 

KGHM 98,80 19 760 -3,1% 11,2% 

Lotos 92,90 17 175 -2,3% 5,0% 

LPP 7 865,00 14 569 -3,3% 0,2% 

mBANK 432,40 18 307 -0,4% 1,9% 

Orange 5,38 7 060 0,6% 12,3% 

Pekao 108,40 28 452 -1,5% -0,6% 

PGE 10,70 20 006 1,7% 7,0% 

PGNIG 6,52 37 675 -0,3% -5,6% 

PKN Orlen 103,00 44 054 0,8% -4,8% 

PKOBP 38,24 47 800 0,8% -3,1% 

PZU 40,95 35 361 1,2% -6,7% 

Santander Polska 373,40 38 120 -2,4% 4,2% 

Tauron 2,16 3 786 -1,1% -1,4% 

 

 
 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK 

 

 Police/Grupa Azoty: emisja do 110 mln akcji serii C z PP- projekty 
uchwał na NWZA 04.04.19; 

 Torpol: Skonsolidowany zysk netto w 2018 roku wyniósł 19 mln PLN 
(zysk 15 mln PLN w 4Q’18)– wstępne wyniki [komentarz BDM]; 

 Kruk: decyzja ws. dywidendy w ciągu kilku tyg,, biznes we Włoszech 
zyskowny w ’19- po konferencji za 4Q’18; 

 Agora: w związku z przejęciem Eurozet spółka może dokonać rewizji 
planu wydatków na rozwój nowych segmentów- po konferencji za 4Q’18; 

 PCC Rokita: umowa z Shida ws. inwestycji o wartości 95 mln PLN 
[komentarz BDM]; 

 Monnari: Wzrost sprzedaży w lutym’19 o 32% r/r [komentarz BDM]; 

 Inter Cars: Dane sprzedażowe za luty’19 [wykres BDM]; 

 Pragma Faktoring/Inkaso: spółka sprzedała 71,5 % swoich udziałów w 
LeaseLink. Wartość transakcji 101,6 mln PLN; 

 PCM: cena w wezwaniu PSC (23,25 PLN/akcję) jest godziwa- zarząd; 

 Bioton: spółka szuka pilnie oszczędności- Parkiet; 
 

WYKRES DNIA 
 
W lutym amerykańska gospodarka stworzyła zaledwie 20 tys. miejsc pracy 
(oczekiwano 180 tys.). To najsłabszy odczyt od września’17. 
 
NFP [tys. m/m] 

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

 Close MC 1D YTD   Close MC 1D YTD  

11 bit 
studios 

280,00 640 -0,2% 14,8% ING BSK 192,80 25 083 0,4% 7,1% 

Amica 137,00 1 065 0,0% 19,3% Inter Cars 215,00 3 046 0,0% 2,9% 

Amrest 43,00 9 441 -1,1% 7,5% Kernel 49,15 4 027 -0,2% 0,4% 

Asseco PL 53,50 4 441 3,8% 16,0% Kęty 351,00 3 350 2,0% 6,7% 

Azoty 41,86 4 152 -6,8% 34,3% Kruk  149,00 2 814 -8,6% -4,9% 

Benefit Sys. 944,00 2 699 1,5% 11,8% LC Corp 2,52 1 128 1,6% 2,9% 

Bogdanka 49,80 1 694 -1,2% -2,9% Livechat 26,90 693 0,9% 6,1% 

Boryszew 4,46 1 070 -0,7% -5,1% Mabion 80,80 1 109 0,7% -6,7% 

Budimex 131,00 3 344 1,4% 15,3% Millennium 8,77 10 639 -1,5% -1,1% 

CI Games 1,15 173 -0,2% 40,0% Orbis 90,80 4 184 0,7% 0,7% 

Ciech 58,40 3 078 -0,1% 31,8% Pfleiderer 27,50 1 779 4,8% -15,4% 

Comarch 176,50 1 436 1,4% 16,1% PKP Cargo 40,90 1 832 -1,0% -6,8% 

Dino 113,50 11 128 0,3% 18,4% PLAY 21,80 5 535 0,5% 4,8% 

Echo 3,76 1 550 0,0% 15,5% PlayWay 160,00 1 056 0,0% 18,5% 

Enea 9,44 4 167 1,0% -4,6% Polimex 2,90 685 1,3% 3,1% 

Famur 4,76 2 736 -1,9% -11,9% Sanok 28,80 774 1,8% 19,5% 

Forte 24,00 574 -1,4% 5,5% Stalprodukt 315,00 1 758 -1,6% -1,6% 

GPW 39,20 1 645 -1,9% 7,0% Trakcja 2,76 142 -2,8% -29,9% 

GTC 9,33 4 511 1,1% 13,9% Wawel 912,00 1 368 -1,1% 9,4% 

Handlowy 66,40 8 676 -1,0% -3,9% WP.PL 55,60 1 611 -0,4% 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 
  
Police, Grupa 
Azoty 

Akcjonariusze Grupy Azoty Police podejmą uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w 
drodze emisji do 110 mln akcji serii C o wartości nominalnej 10 PLN każda z prawem poboru, wynika z projektów 
uchwał na NWZA, zaplanowane na 4 kwietnia. 
 
Wcześniej Police podały w komunikacie, że planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić nie później niż 
do końca lipca 2019 r. Podwyższenie kapitału ma nastąpić w drodze wtórnej oferty publicznej w kwocie nie 
wyższej niż 1,1 mld PLN. Pozyskanie wpływów z emisji ma wesprzeć realizację strategii Grupy Azoty, a 
kluczowym zadaniem jest realizacja projektu "Polimery Police". 
 
Grupa Azoty zakłada rozpoczęcie budowy kompleksu chemicznego Polimery Police w 1Q’20., a rozpoczęcie 
eksploatacji w 2Q’22. Projekt Polimery Police realizuje spółka celowa PDH Polska, która w 59,9 % należy do 
Polic a w 40,1 % do Grupy Azoty. „Struktura finansowania jest obecnie opracowywana i negocjowana z 
instytucjami finansowymi i potencjalnymi inwestorami kapitałowymi" – prezentacja. 

  
Torpol Spółka opublikowała wstępne wyniki za 4Q’18/2018 

 
Torpol – wyniki skonsolidowane 4Q’18 [mln PLN] 

  4Q'17 4Q'18 zmiana r/r 2017 2018 zmiana r/r 

Przychody 366,5 555,5 51,6% 748,1 1 525,7 103,9% 

Zysk brutto ze sprzedaży 5,6 49,7 789,4% 12,7 83,1 553,8% 

Zysk (strata) netto -13,5 14,5 - -26,8 19,2 - 

       

Marża brutto ze sprzedaży 1,5% 8,9%  1,7% 5,4%  
Marża zysku netto -3,7% 2,6%   -3,6% 1,3%   

Źródło: DM BDM S.A.,  spółka 
 

Torpol – wyniki jednostkowe/skonsolidowane 4Q’18 [mln PLN] 

skonsolidowane 1-3Q'18 2018 4Q'18 

Przychody 970,2 1 525,7 555,5 

Zysk brutto ze sprzedaży 33,4 83,1 49,7 

Zysk (strata) netto 4,7 19,2 14,5 

    
Torpol S.A. 1-3Q'18 2018 4Q'18 

Przychody 955,7 1 499,3 543,6 

Zysk brutto ze sprzedaży 45,2 77,6 32,4 

Zysk (strata) netto -5,8 8,2 14,0 

    
jednostki zależne* 1-3Q'18 2018 4Q'18 

Przychody 14,6 26,4 11,8 

Zysk brutto ze sprzedaży -11,8 5,5 17,3 

Zysk (strata) netto 10,5 11,0 0,5 
Źródło: DM BDM S.A.,  spółka, *różnica pomiędzy wynikami skonsolidowanymi i jednostkowymi 
 

 

BDM: Wyniki dużo lepsze r/r w 4Q’18.  

 Bardzo wysokie przychody (556 mln PLN).  

 Zysk netto wyniósł 14,5 mln PLN vs -13,5 mln PLN straty netto w 4Q’17. 

 Wyniki są także lepsze q/q. 

 Zwraca uwagę wysoka marża brutto ze sprzedaży w 4Q’18 (8,9%, 41,8 mln PLN). Zysk netto nie jest jednak 
w tym układzie zbyt wysoki, biorąc pod uwagę, że koszty SG&A wynosiły kwartalnie ostatnio 7-8 mln PLN. 
Prawdopodobnie spółka musiała zaksięgować jakieś duże ujemne pozycje na pozostałej działalności 
operacyjnej lub działalności finansowej. 

 Po rozbiciu wyników na skonsolidowane i jednostkowe zwracamy uwagę, że sporą część marży brutto 
przypada na jednostki zależne, jednocześnie ich wynik netto jest blisko zera. Być może spółka dokonała jakiś 
przeksięgowań związanych z wygaszaniem działalności w Norwegii. 

 Marża brutto ze sprzedaży na poziomie Torpol S.A w 4Q’18 wyniosła 5,2% i była dość zbliżona do poziomu z 
1-3Q’18 (4,7%).  

 Pełne wyniki zostaną opublikowane 15 marca.  
  
Pragma 
Faktoring/Inkaso, 
mBank 

Pragma Faktoring sprzedała 71,5 % swoich udziałów w spółce LeaseLink na rzecz  mLeasing, podmiotu z Grupy 
mBank. Wartość transakcji opiewa na 101,6 mln PLN. Na tę kwotę składa się wartość sprzedawanej spółki (31,6 
mln PLN, z czego dla Pragma Faktoring przypadło 22,6 mln PLN) oraz spłata jej zobowiązań finansowych w 
wysokości 70 mln PLN, z czego 65 mln PLN to spłata finansowania otrzymanego od Pragma Faktoring. 
 
mBank podał, że transakcja ta umacnia pozycję mLeasingu w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw. 
Nie jest planowane połączenie obu firm, marka przejmowanego podmiotu ma pozostać na rynku. LeaseLink jest 
fintechem specjalizującym się w usługach płatności leasingiem. Po trzech latach działalności LeaseLink ma 
ponad 20 tys. klientów i powyżej 70 mln PLN pracującego portfela leasingowego 
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Kruk Zarząd Kruka podejmie decyzję w sprawie rekomendacji co do podziału zysku za 2018 r. w ciągu kliku tygodni. 

Intencją spółki jest wypłata dywidendy. Rok temu Kruk wypłacił 5 PLN DPS. 
 
Kruk pracuje nad dalszym zwiększeniem w 2019 roku dostępnych linii kredytowych, planuje jednak także emisje 
kolejnych obligacji - Michał Zasępa, CFO. W 2018 roku Kruk zwiększył łączną wartość linii kredytowych do 2 mld 
PLN, wyemitował 2 serie obligacji o łącznej wartości 65 mln PLN i wykupił 5 serii obligacji o łącznej wartości 115 
mln PLN. 
 
Prezes poinformował, że spółka utrzymuje konserwatywne podejście do zadłużenia. Wskaźnik długo netto do 
EBITDA gotówkowej na koniec 2018 roku wyniósł 2,3x. "Nic chcemy być agresywnym graczem, mocno 
lewarującym spółkę" - Piotr Krupa, CEO Kruk podał, że wartość dostępnych, ale niewykorzystanych linii 
kredytowych wynosi obecnie 833 mln PLN. 
 
Kruk ocenia, że jego biznes we Włoszech powinien wykazać zysk operacyjny w tym roku- Michał Zasępa, CFO. 
Wskazał również, że nie widzi na chwilę obecną podstaw do dokonywania dalszych odpisów wartości portfela we 
Włoszech. W prezentacji spółka podała, że spłaty z portfeli włoskich w 2018 roku były poniżej oczekiwań, co 
skutkowało istotną negatywną aktualizacją aktywów. W 4Q’18 Kruk zdecydował o dokonaniu odpisu wartości 
portfela na koniec 2018 r. 
 
Kruk prowadzi rozmowy w sprawie nabycia firmy pożyczkowej w Polsce lub Rumunii i liczy, że w 1H’19. będzie 
znany ich wynik- Michał Zasępa, CFO. 
 
Kruk w priorytetach na 2019 rok chce skupić się na rozwoju na obecnych rynkach, nie wyklucza oportunistycznych 
zakupów aktywów konkurentów w Polsce lub Rumunii i planuje dalszą poprawę operacyjną we Włoszech i 
Hiszpanii- prezentacja. 
 
Kruk zakłada selektywne zakupy na rynku włoskim i hiszpańskim detalicznych portfeli niezabezpieczonych, 
portfeli MŚP i korporacyjnych, będzie się koncentrował na podnoszeniu efektywności organizacji i chce 
utrzymywać konserwatywny poziom zadłużenia. 
 
Kruk poinformował, że widzi duże możliwości inwestycyjne w Polsce i podniósł swoje oczekiwania zwrotów z 
portfeli. 

  
Agora Agora uwzględnia w tym roku rezerwę z tytułu restrukturyzacji działalności poligraficznej i możliwy negatywny 

wpływ cen energii na działalność. Z kolei nie spodziewa się negatywnego wpływu związanego z sytuacją spółki 
Ruch oraz odpisów wartości aktywów trwałych w segmencie Druk.. 
 
Agora nie wyklucza, że m.in. w związku z zaangażowaniem w Eurozet, może dokonać rewizji planu wydatków na 
rozwój nowych segmentów biznesowych i akwizycji, który w ramach aktualnej strategii opiewa na 0,5 mld PLN do 
2022 r. Anna Kryńska - Godlewska, członek zarządu Agory, wskazała że grupa ocenia, że cena transakcji jest 
"atrakcyjna i daje możliwość przyglądania się, czy kupić całość". Zaznaczyła, że Agora była jedynym oferentem z 
potencjałem synergii z Eurozet. 
 
Agora oczekuje rekordowego roku w działalności filmowej, którą realizuje w ramach grupy spółka Next Film- CEO 
Bartosz Hojka. 
 
Agora zapowiada na bieżący rok kontynuację działań zmierzających do przyspieszenia wzrostu całej grupy- CEO 
Bartosz Hojka. Według jego słów, Agora szuka potencjalnych okazji inwestycyjnych w cyfrowych usługach dla 
biznesu, czy segmencie gastronomicznym.  
 
Agora szacuje, że wartość wydatków na reklamę w Polsce powinna wzrosnąć od 2,5 do 4,5% r/r w 2019 r. Agora 
szacuje dynamikę rynku reklamy w TV na 2-4%, w internecie 5-8%, w radiu 2-4%, w reklamie zewnętrznej 2-4%, 
w kinach 1-3%. W dziennikach oczekiwany jest spadek o 11-13%, a w czasopismach - o 8-10%. 

  
PCM W ocenie zarządu Prime Car Management wezwanie na 100 % akcji spółki ogłoszone przez Pollen Street Capital 

III, fundusz zarządzany przez Pollen Street Capital, może pozytywnie wpłynąć zarówno na bieżącą działalność 
PCM jak i realizowaną strategię. Zaproponowana w wezwaniu cena (23,25 PLN za akcję) odzwierciedla wartość 
godziwą. Przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji PCM w wezwaniu Pollen Sreet Capital III rozpocznie się 13 
marca i zakończy 15 kwietnia 2019 roku o godzinie 12. 

  
Solar Solar Company osiągnęło skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 11,2 mln PLN w lutym br., podała 

spółka. Wcześniej spółka podawała, że w lutym 2018 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 11,2 mln PLN. 
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Monnari Spółka opublikowała dane sprzedażowe za luty’19. 

 
Monnari – sprzedaż miesięczna [mln PLN] 

 
 Źródło: DM BDM S.A.,  spółka 

 
BDM: 

 Przychody miesięczne w lutym wyniosły do 18,1 mln PLN (+32% r/r). 

 Dane obejmują ok. 0,9 mln PLN przychodów osiągniętych przez Centro 2017. 

 Na koniec miesiąca grupa dysponowała powierzchnią handlową na poziomie 35,2 tys. mkw. oraz 165 
sklepami. 

  
Inter Cars Grupa wypracowała w lutym’19 ok. 609 mln PLN sprzedaży (+23% r/r). 

 
Inter Cars – sprzedaż miesięczna [mln PLN] 

 
 Źródło: DM BDM S.A.,  spółka 

  
ZE PAK Aviva OFE, NN OFE i PZU OFE zażądały uzupełnienia porządku obrad NWZA zwołanego na 29 marca 2019 roku 

o wybór członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołanie pozostałych członków 
rady nadzorczej oraz określenia wynagrodzenia. Fundusze posiadają razem 22,9% udziału w głosach ZE PAK. 
 
Wyniki testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych grupy ZE PAK SA wskazują na utratę wartości w 
wysokości 220 mln PLN, co przełoży się na zmniejszenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto o tę kwotę. 
Odpis aktualizujący nie wpłynie na wartość skonsolidowanego wyniku EBITDA. Odpis w całości dotyczy utraty 
wartości rzeczowych aktywów trwałych Elektrowni Pątnów II.  
 
W jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółka dokonana odpisów w wysokości 77 mln PLN z tytułu utraty 
wartości KWB Adamów. Odpis obniży jednostkowy wynik finansowy netto ZE PAK, ale nie wpłynie na wartość 
jednostkowego wyniku EBITDA. 

  
Wielton MP Investors, główny akcjonariusz Wieltonu, zawarł umowę zastawu na 9,05 mln akcji spółki, dających prawo do 

14,99 % głosów na WZA. Łącznie MP Investors, którego beneficjentem rzeczywistym są Mariusz i Paweł 
Szataniakowie, posiada łącznie 22,7 mln akcji Wieltonu, dających prawo do 37,62 % głosów na WZA. 

  
Atrem Zarząd spółki Atrem zdecydował o utworzeniu odpisów aktualizujących w łącznej wysokości ok. 6,94 mln PLN z 

tytułu utraty wartości posiadanych aktywów. Odpisy mają mieć wpływ na obniżenie jednostkowego i 
skonsolidowanego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej w sprawozdaniu za rok 2018. 

  
Mostostal 
Warszawa 

Mostostal Warszawa zawarł z ST Łódź Rembielińskiego umowę na budowę domu studenckiego BaseCamp w 
Łodzi na kwotę 110 mln PLN brutto. Termin realizacji zadania to 17 miesięcy i 23 dni. 
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Elektrobudowa Elektrobudowa złożyła apelację od wyroku sądu I instancji w Finlandii w sporze z Fińskim Związkiem Zawodowym 

Pracowników Branży Elektrycznej dotyczącym roszczeń wynikających z umów o pracę pracowników 
delegowanych przez spółkę do realizacji prac przy projekcie budowy elektrowni atomowej Olkiluoto 3. 
Orientacyjny czas trwania procedury przed sądem apelacyjnym to 1-1,5 roku, a w przypadku skierowania pytania 
prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości procedura wydłuży się do ok. 3-4 lat. 

  
PBG Konsorcjum PBG i Korporacji Budowlanej Doraco zawarło ze Szczecińską Energetyką Cieplną i z Miastem 

Szczecin umowy o łącznej wartości 296,26 mln PLN netto (364,4 mln PLN brutto), z czego udział PBG wynosi 
50%, podała spółka. Termin na realizację przedmiotu umów to 36 miesięcy od ich podpisania. 

  
CCC Rada nadzorcza CCC powołała Marcina Czyczerskiego na stanowisko prezesa od momentu powołania Dariusza 

Miłka na przewodniczącego rady nadzorczej. Marcin Czyczerski od 1 stycznia 2017 r. jest wiceprezesem CCC 
ds. finansów. Wcześniej pracował w Grupie Volkswagen, a w latach 2006-2017 był wykładowcą na Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu oraz UJW w Polkowicach. 

  
GPW, Rynek 
kapitałowy 

Rada nadzorcza KDPW, na wniosek zarządu, podjęła uchwałę w sprawie obniżenia o 25 % opłat za 
przeprowadzenie rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym. Niższe stawki za wszystkie opłaty 
związane z rozrachunkiem mają obowiązywać od 1 lipca do 31 grudnia 2019 r. "Proponowany termin 
wprowadzenia niższych opłat z tytułu rozrachunku transakcji koreluje z terminem wejścia w życie ustawy o 
Pracowniczych Planach Kapitałowych. Uważam, że system PPK wygeneruje kapitał, który przyciągnie na parkiet 
nowe spółki, uaktywni i wzmocni rynek, a wzrost płynności wykreowany przez krajowy kapitał zachęci także 
inwestorów zagranicznych do większej aktywności na polskim rynku kapitałowym. Wprowadzona przez KDPW 
obniżka opłat będzie jednym z elementów wsparcia dla podmiotów obsługujących program PPK oraz naszym 
wkładem w pobudzenie rynku" - Maciej Trybuchowski, prezes KDPW. 

  
Asseco Poland Asseco Poland i Oracle Corporation zawarły porozumienie, w wyniku którego nowoczesne aplikacje Asseco dla 

sektora utilities będą sprzedawane w chmurze Oracle. Rozwiązania z rodziny Asseco Utility Management 
Solutions (AUMS) są przeznaczone dla MSP oraz klientów korporacyjnych. Będą one dostępne w formie usługi 
(SaaS) w Polsce i za granicą. 

  
Tauron Jako bezzasadne spółka Tauron Sprzedaż ocenia roszczenia niemieckiego banku HSH Nordbank AG, który 

domaga się od firmy 232,88 mln PLN odszkodowania i kar umownych, dotyczących wypowiedzenia przed ponad 
dwoma laty umów na zakup tzw. zielonych certyfikatów. Jednocześnie Tauron potwierdził kontynuowanie 
rozpoczętych jesienią ubiegłego roku negocjacji w sprawie nabycia pięciu farm wiatrowych należących do grupy 
in.ventus. Chodzi o farmy w województwach kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-
mazurskim, obejmujące łącznie 82 turbiny wiatrowe. 

  
Enea Enea Ciepło rozpocznie w tym roku kolejny projekt modernizacji sieci ciepłowniczej w Białymstoku, który obejmie 

sieć długości ponad 18 km. Realizację projektu zaplanowano na lata 2019-2023, a jego koszt to 38,39 mln PLN, 
z czego 12 mln PLN stanowi dotacja z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. 

  
Capital Park Holenderska spółka Mirelf VI zawarła warunkową umowę nabycia od CP Holdings 100 % udziałów spółki 

Townsend Holding, właściciela 65,5 % akcji Capital Park. Spółka podała, że nabycie udziałów będzie skutkowało 
obowiązkiem ogłoszenia przez MIRELF wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki powodującej 
osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów w kapitale zakładowym spółki. 

  
Newag Newag zamierza zmodernizować zakład w Nowym Sączu i zwiększyć zdolności produkcyjne. Zgodnie z decyzją 

wydaną przez Krakowski Park Technologiczny ma otrzymać prawo do zwolnienia od podatku dochodowego w 
wysokości do 35 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych 
zadeklarowanych przez spółkę wynosi 80,4 mln PLN, a maksymalna wartość 104,5 mln PLN.  Spółka podała, 
że realizację zaplanowano na lata 2019-2021, a pełne wdrożenie efektów inwestycji w działalności spółki 
powinno nastąpić do końca roku 2021.   

  
Lubawa Lubawa szacuje, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł w 2018 roku 5,87 mln PLN, wobec 2,32 mln PLN rok 

wcześniej, zysk netto ze sprzedaży wyniósł 10,06 mln PLN wobec 8,71 mln PLN w roku poprzednim, a przychody 
grupy wyniosły 239,57 mln PLN, w porównaniu do 230,8 mln PLN w 2017 roku. 

  
PKN Orlen, rynek 
kolejowy 

Grupa Orlen planuje w ciągu pięciu lat wzrost przewozów kolejowych o ok. 30 %, do 11,2 mln ton rocznie. Firma 
chce pozyskać kilkadziesiąt nowoczesnych lokomotyw, co umożliwi realizację zakładanych celów na rynku 
polskim oraz czeskim. 

  
Handel,  
e-commerce 

Kurierzy zyskują na niedzielnym zakazie. Nie małe sklepy, ale branża kurierska jest beneficjentem ustawy o 
zakazie niedzielnego handlu. Rząd myśli o jej zmianie. Liczba przesyłek nadawanych po weekendzie zwiększyła 
się w ub. r. o 3–8 proc. To efekt zamkniętych w ostatnim dniu tygodnia sklepów i rosnącej e-sprzedaży. Branża 
logistyczna liczy na dalszy wzrost- Rzeczpospolita 
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Ursus Ursus jedzie autobusem pod prąd. Projekt NCBiR, zakładający budowę ponad tysiąca elektrobusów, miał być 

kołem zamachowym rządowego programu rozwoju elektromobilności. Ale dla największych producentów nie 
okazał się biznesowo racjonalny- Rzeczpospolita 

  
Bioton Bioton szuka pilnie oszczędności. W spółce ruszyła fala zwolnień, a ostatni mail prezesa do kierowników daje 

powody, by oczekiwać dalszego ograniczania zatrudniania. Jak dowiedzieliśmy się od pracownika Biotonu, który 
zastrzega swoje dane, w firmie zwolniono już ponad 30 osób- Parkiet 

  
Arcus W grupie Arcus trwa przegląd opcji strategicznych. Spółka liczy na udany rok- Parkiet 
  
Banki Otwarta bankowość nie wywróci polskiego sektora do góry nogami. Nasze banki, mocno zaawansowane 

cyfrowo, nie boją się zmian niesionych przez wprowadzenie w życie dyrektywy PSD2. Bardziej może się 
zwiększyć konkurencja między nimi samymi niż z fintechami- Parkiet 

  
ABC Data OFE PZU blokuje Also. Sąd nakazał wstrzymanie wykonania uchwały dotyczącej sprzedaży biznesu ABC Daty- 

Puls Biznesu 
  
Górnictwo (PGG) W piątek stanowisko stracił wiceprezes PGG, a w sobotę prezes SRK. To konsekwencja nieprawidłowości 

finansowych w kopalni Mysłowice-Wesoła- Puls Biznesu 
  
GetBack Były prezes GetBacku nie ukrywał, że zależało mu na wysokiej cenie zakupu konkurencyjnego windykatora. 

Przyznawał też, że nie wierzył w ekonomiczny sens transakcji. Transakcja zakupu przez GetBack konkurencyjnej 
spółki EGB Investments wciąż budzi wiele kontrowersji- DGP 

  
PCC Rokita Spółka podpisała umowę o współpracy z Shandong Shida Shenghua z siedzibą w Dongying, dotyczącej 

rozpoczęcia przygotowań do inwestycji w zakresie produkcji węglanów organicznych i ich sprzedaży na terenie 
Europy, mających zastosowanie m.in. do produkcji baterii dla przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego, 
która ma zostać zlokalizowana na terenie należącym do Spółki, Dodatkowo strony Umowy uzgodniły, że ich 
współpraca może zostać rozszerzona na terytorium Niemiec.  
 
Pierwszy etap Projektu miałby obejmować budowę instalacji o zdolności produkcyjnej 20 000 t/ rok. W ramach 
współpracy Strony podejmą także działania umożliwiające określenie możliwości dalszego rozwoju i inwestycji 
w ramach drugiego etapu Projektu, przewidującego produkcję poszerzonego portfolio komponentów do baterii. 
Wstępny, szacunkowy koszt pierwszego etapu Projektu przewidywany jest na kwotę około 22 mln EUR około 95 
mln PLN. 
 
Na mocy umowy strony ustaliły m.in., że zostanie utworzona w Polsce spółka do realizacji projektu. Shida udzieli 
spółce celowej licencji na korzystanie z technologii produkcji węglanów organicznych, oraz że PCC Rokita 
dostarczy media konieczne do produkcji węglanów organicznych do Spółki celowej. 
  
W Spółce celowej Shida będzie posiadała 51% a PCC Rokita 49% udziałów, przy czym każdemu ze wspólników 
będzie przysługiwać na zgromadzeniu wspólników, jak i również w pozostałych organach Spółki celowej, 50% 
głosów z posiadanych udziałów. Kapitał zakładowy Spółki celowej we wstępnej fazie Projektu będzie wynosił 5 
mln PLN. 
  
Ponadto wejście umowy w życie jest zależne od szeregu warunków m. in. uzyskania zgód stosownych organów 
i instytucji oraz potwierdzenia możliwości produkcji w Europie przez Spółkę celową na bazie licencjonowanej 
technologii Shida. 

 

BDM: o potencjalnej inwestycji spółka informowała w RB 01.03.2019. Teraz pojawia się więcej szczegółów. 
CAPEX w pierwszym etapie inwestycji (95 mln PLN, 49% dla PCR) nie powinien stanowić dużego obciążenia 
dla bilansu grupy. Spółka zapewnia tym samym rynek zbytu dla chloru, który jest ubocznym produktem elektrolizy 
soli, co powinno przyśpieszyć wzrost zdolności z rozbudowanej instalacji.  

Na koniec 2018 roku zdolności produkcyjne ługu sodowego wynosiły ok. 180 tys. ton, a inwestycje w 2018/2019 
miały zwiększyć teoretyczne zdolności do ok. 230 tys. ton. Ich wykorzystanie zależało od znalezienia rynku zbytu 
na „odpadowy” chlor. 

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.  

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


