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KOMENTARZ PORANNY 

FED w centrum uwagi 
Wczorajsza sesja była całkiem udana dla warszawskiego parkietu, bowiem 
WIG20 zyskał 0,3% i zamknął się powyżej psychologicznego poziomu 2350 
pkt. Nad kreską dzień zamknął również sWIG80. Pozytywne nastroje 
towarzyszyły inwestorom na większych europejskich rynkach. DAX wzrósł o 
1,1%, na zielono zaświeciły też CAC40 i FTSE. Brak zdecydowania był 
mocno widoczny za oceanem – DJIA spadł o 0,1%, Nasdaq podniósł się o 
0,1%, a S&P500 pozostał praktycznie bez zmian. Bez większych ruchów 
obył się w Azji. Kalendarium makro będzie dosyć bogate – z krajowych 
danych czeka nas garść danych dot. produkcji, a z Wielkiej Brytanii napłyną 
odczyty o inflacji. Wydarzeniem dnia będzie jednak to, co czeka nas 
wieczorem w USA. FED przedstawi projekcje makroekonomiczne oraz 
ogłosi decyzję ws. stóp procentowych (konsensus zakłada utrzymanie na 
obecnych pułapach). Ważniejsze może jednak być to, co zostanie 
powiedziane na późniejszej konferencji prasowej i to, jaką ścieżkę dot. 
kształtowania stóp nakreśli FED. Poranne nastroje są raczej spadkowe – 
kontrakty na DAX tracą ok. 0,7%, większych zmian nie widać w przypadku 
futures na amerykańskie indeksy. Tym samym początek sesji w Warszawie 
możemy zacząć na czerwono.  

Adrian Górniak 
 

Notowania: wtorek, 19 marca 2019 

 grudnia 208  Wartość Zmiana 

1D YTD 

WIG20  2 352,4 0,3% 3,3% 

WIG30 2 708,8 0,3% 4,9% 

mWIG40 4 263,2 -0,3% 9,1% 

sWIG80 11 998,4 0,5% 13,5% 

WIG  60 788,5 0,2% 5,4% 

WIG Banki 7 747,7 0,5% 3,9% 

WIG Bud 2 127,5 0,0% 11,1% 

WIG Chemia 12 387,7 -1,0% 32,5% 

WIG Dew 2 186,0 -0,2% 14,4% 

WIG Energia 2 435,4 -1,1% 1,0% 

WIG IT 2 298,8 0,5% 15,4% 

WIG Media 4 902,6 1,2% 8,6% 

WIG Paliwa 7 621,5 -0,4% -4,7% 

WIG Spoż 3 587,2 0,3% 6,0% 

WIG Surowce 3 837,6 3,1% 12,1% 

WIG Telco 700,2 -0,7% 12,9% 

DAX 11 788,4 1,1% 11,6% 

CAC40 5 425,9 0,4% 14,7% 

BUX 42 014,2 -0,2% 7,3% 

S&P500 2 832,6 0,0% 13,0% 

DJIA 25 887,4 -0,1% 11,0% 

Nasdaq Comp 7 723,9 0,1% 16,4% 

Bovespa 99 588,4 -0,4% 13,3% 

Nikkei225 21 608,9 0,2% 8,0% 

S&P/ASX 200 6 165,3 -0,4% 9,2% 

Złoto 1 307,6 0,3% 2,0% 

Miedź 6 425,0 -0,1% 7,7% 

Ropa WTI 59,0 -0,1% 28,1% 

EUR/PLN 4,29 0,0% 0,0% 

USD/PLN 3,78 -0,3% 0,8% 

CHF/PLN 3,78 -0,1% -0,8% 

EUR/USD 1,14 0,2% -0,9% 

USD/JPY 111,4 -0,1% 1,6% 
 

FW20 

 Wartość  Zmiana 

Kurs otwarcia 2 359   1 0,04% 

Kurs zamknięcia 2 362   6 0,25% 

Kurs min. 2 353   3 0,13% 

Kurs max. 2 375   8 0,34% 

Wolumen obrotu 10 889   2 683 32,70% 

Otwarte pozycje 53 406   1 138 2,18% 
 

Indeksy GPW 

Indeks Open Low High Close 1D Obrót 

WIG20 2 346,73 2 346,73 2 365,96 2 352,42 0,3% 585 

WIG30 2 702,76 2 701,17 2 723,42 2 708,76 0,3% 637 

MWIG40 4 276,19 11 940,07 12 040,30 4 263,23 -0,3% 120 

SWIG80 12 023,97 4 263,23 4 287,55 11 998,44 0,5% 33 

WIG-PL 62 188,19 62 017,95 62 188,19 62 043,08 0,2% 746 

WIG 60 767,32 60 713,07 61 091,60 60 788,46 0,2% 752 

 

WIG20     

 Close MC 1D YTD  

Alior 63,90 8 342 1,8% 20,2% 

CCC 214,00 8 810 0,3% 10,7% 

CD Projekt 188,30 18 099 -0,1% 29,3% 

Cyfrowy P. 25,86 16 539 -1,6% 14,6% 

Dino 120,50 11 814 3,9% 25,7% 

JSW 62,20 7 303 1,3% -7,5% 

KGHM 105,85 21 170 3,8% 19,1% 

Lotos 91,00 16 823 -0,5% 2,8% 

LPP 8 375,00 15 514 -0,2% 6,7% 

mBANK 449,20 19 018 1,8% 5,9% 

Orange 5,50 7 211 1,2% 14,7% 

Pekao 110,30 28 950 0,4% 1,2% 

PGE 10,32 19 296 -2,3% 3,2% 

PGNIG 6,25 36 086 -3,4% -9,6% 

PKN Orlen 102,00 43 626 0,7% -5,7% 

PKOBP 38,97 48 713 0,5% -1,3% 

Play 22,60 5 738 -0,7% 8,7% 

PZU 41,80 36 095 -0,5% -4,8% 

Santander Polska 394,00 40 223 0,0% 10,0% 

Tauron 2,11 3 694 0,9% -3,7% 

 

 
 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK 

 Police/Grupa Azoty: wstępny wybór GRI i kolejny wzrost budżetu o ok. 20% do 6,5 mld PLN 

[komentarz BDM]; 

 Atal: Wyniki 4Q’18 powyżej konsensusu [tabela BDM]; 

 PHN: Wyniki 4Q’18 [tabela BDM]; 

 Arctic Paper: Podsumowanie konferencji wynikowej za 4Q’18 [komentarz BDM]; 

 Wawel: Spółka miała 77,26 mln PLN zysku netto; 

 Celon Pharma: Spółka miała w 2018 r. 29,7 mln PLN zysku netto; 

 KGHM: PiS złożyło w Sejmie projekt ustawy o obniżeniu o 15% wymiaru podatku od niektórych 

kopalin; 

 Interma Trade: Wzrost sprzedaży w lutym’19 o 28% r/r [wykres BDM]; 

 Ciech: Przegląd opcji strategicznych dot. w pierwszej kolejności Ciech Pianki i Ciech Trading; 

 PGNiG: Lotos i PGNiG zrealizowały pierwsze komercyjne bunkrowanie statków gazem LNG; 

 PGE: Spółka ma umowę o współpracy z Centrum Badawczym KEZO; 

 Torpol: Oferta spółki z 568 mln PLN brutto najtańsza w przetargu PKP; 

 Budimex: Oferta spółki wybrana na prace na stacji Gdynia Port za ok. 1,5 mld PLN netto; 

 WP: Wirtualna Polska i INNC złożyły do UOKiK wniosek ws. wspólnego przedsiębiorcy; 

 Sare: Spółka miała szacunkowo 0,7 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w 2018r.; 

 R22: Celem spółki jest awans do mWIG40 w ciągu 2 lat; 

 

WYKRES DNIA 
 
Artcic Paper po rozczarowujących i historycznie słabych wynikach części 
papierniczej za 4Q’18 traci ok. 18% i jest najniżej od sierpnia 2015. 
 
Arctic Paper– daily 

 
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg 

 



 

 

 
BIULETYN PORANNY 

środa, 20 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. 

 
 

mWIG40          

 Close MC 1D YTD   Close MC 1D YTD  

11 bit 
studios 

313,50 717 2,3% 28,5% GTC 9,20 4 449 -1,1% 12,3% 

Amica 146,60 1 140 -0,7% 27,7% Handlowy 68,60 8 963 -1,9% -0,7% 

Amrest 45,35 9 957 -4,1% 13,4% ING BSK 194,20 25 265 0,8% 7,9% 

Asseco PL 54,25 4 503 0,1% 17,6% Inter Cars 214,00 3 032 -5,3% 2,4% 

Azoty 44,04 4 369 -1,7% 41,2% Kernel 50,70 4 154 2,6% 3,6% 

Benefit Sys. 934,00 2 670 -2,7% 10,7% Kęty 351,50 3 355 -1,3% 6,8% 

Bogdanka 44,60 1 517 -4,3% -13,1% Kruk  174,30 3 292 2,7% 11,2% 

Boryszew 4,46 1 070 -1,1% -5,1% LC Corp 2,60 1 164 1,2% 6,1% 

Budimex 133,80 3 416 0,6% 17,8% Livechat 26,85 691 0,2% 5,9% 

CI Games 1,15 174 2,6% 40,1% Mabion 77,20 1 059 -2,2% -10,9% 

Ciech 58,25 3 070 -0,5% 31,5% Millennium 9,31 11 294 0,9% 5,0% 

Comarch 183,00 1 488 -1,1% 20,4% Orbis 90,80 4 184 -0,7% 0,7% 

Echo 3,85 1 589 -2,5% 18,5% PKP Cargo 42,50 1 903 0,4% -3,2% 

Enea 9,38 4 141 -0,8% -5,3% PlayWay 175,00 1 155 0,9% 29,6% 

Energa 9,21 3 813 1,0% 3,3% Polimex 2,82 668 -0,2% 0,5% 

Eurocash 23,33 3 247 3,9% 32,6% Stalprodukt 321,50 1 794 0,5% 0,5% 

Famur 4,87 2 799 -2,4% -9,8% Trakcja 2,85 146 -0,3% -27,7% 

Forte 24,75 592 1,4% 8,8% VRG 4,35 1 020 4,8% 7,7% 

Getin 
Holding 

1,92 364 -2,5% 182,4% Wawel 906,00 1 359 -3,2% 8,6% 

GPW 39,75 1 668 -0,4% 8,5% WP.PL 57,00 1 652 1,1% 8,0% 
 

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 

W dniu 19 marca 2019 roku PDH Polska podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia zakwalifikowania oferenta – 
Hyundai Engineering jako wstępnie wybranego oferenta w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową 
realizację projektu "Polimery Police". W postępowaniu złożone zostały 3 oferty (Hyundai Engineering, Technip 
Italy, Tecnimont.) 

 
Analiza otrzymanych ofert wskazuje, że wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na generalne 
wykonawstwo w zakresie podstawowym nie przekroczy 1 mld EUR. W konsekwencji, całkowita wartość nakładów 
inwestycyjnych wg szacunków nie powinna przekroczyć 1,18 mld EUR. Kwota ta obejmuje oprócz wynagrodzenia 
z tytułu realizacji umowy na generalne wykonawstwo, w szczególności poniesione dotychczas nakłady 
inwestycyjne, przygotowanie terenu budowy, opłacenie licencji technologicznych oraz nabycie katalizatorów. 
Całkowity budżet związany z realizacją Projektu, łącznie m.in. z kosztami finansowania w okresie budowy wraz 
z rezerwami wymaganymi w formule project finance nie powinien przekroczyć 1,52 mld EUR. Ponadto, wedle 
obecnych założeń, spółka PDH Polska w fazie eksploatacji wymagać będzie dodatkowego finansowania 
obrotowego na kwotę 176 mln EUR. 

 

Model finansowy Projektu wykazuje wysoką efektywność ekonomiczną pomimo wzrostu wartości budżetu 
zadania inwestycyjnego projektu "Polimery Police".  

 
Zgodnie z ustalonym harmonogramem postępowania, zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą planowane 
jest w 2Q’19 natomiast sama realizacja projektu "Polimery Police" w oparciu o umowę zawartą z generalnym 
wykonawcą ma się zakończyć w 4Q’22. 

 

BDM: to kolejna, już 4 aktualizacja budżetu projektu PDH z polipropylenem (rozszerzony wariant w 10.17). 
Spodziewaliśmy się, że oferty GRI mogą przekroczyć budżet. Sam wzrost CAPEX to ok. 11%, a budżet inwestycji, 
uwzględniającego dodatkowo koszty finansowania i rezerwy, rośnie o ok. 20% r/r. Obecnie wynosi on 6,5 mld 
PLN. Tym samym projekt, mimo estymowanej marży EBITDA ok. 35%, jest na granicy pozytywnego NPV wg. 
naszych modelowych szacunków. 

 

Aktualizacja projektu propylenowego w Policach 2015-2019 

  MARZEC’15 PAŹDZIERNIK’16 CZERWIEC’17 PAŹDZIERNIK’17 MARZEC’19 zmiana 

Instalacja PDH PDH+port/nadbrzeże PDH+PP+port/nadbrzeże 
PDH+PP+port/nadbrzeże 

+zbiorniki 
PDH+PP+port/nadbrzeże+ 

zbiorniki 

CAPEX mln USD 432,5 700 980* 1 181 1 269 7,4% 

   mln PLN 1650 2700 3675* 4 345 4 794 10,3% 

   mln EUR 394 754 871 1 009 1 118 10,8% 

Budżet mln EUR (CAPEX+koszty fin.)   1 272 1 520 19,5% 

   mln PLN    5 385 6 518 21,1% 

Zdolności tys. ton 400 P 400 P 400P+400 PP 400P+400PP 400P+415 PP  

Rok uruchomienia 2019 2019/2020 2021 2022/2023 2022/2023  

Finansowanie SPV 20/80 SPV 30/70 SPV 30/70* SPV 50/50 ?  

Wymagany kapitał własny [mln PLN] 330 810 1 103 2 172   

Dług [mln PLN] 1 320 1 890 2 573 2 172   

Źródło: BDM, spółka.*- czerwoną czcionką CAPEX/budżet podany przez spółkę. 

  
Atal Spółka opublikowała wyniki 4Q’18. 

 
Atal – wyniki 4Q’18 [mln PLN] 

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

Przychody 218,7 176,5 -19,3% 138,5 27,5% 

Wynik brutto na sprzedaży 59,3 45,1 -24,0% - - 

EBITDA 51,1 42,4 -17,2% - - 

EBIT 50,8 42,0 -17,3% 29,3 43,3% 

Zysk brutto 49,6 42,1 -15,1% - - 

Zysk netto 41,7 34,1 -18,2% 21,8 56,3% 

        

Marża zysku brutto ze sprzedaży 27,1% 25,6%  -   

Marża EBITDA 23,4% 24,0%  -   

Marża EBIT 23,2% 23,8%  21,2%   

Marża zysku netto 19,1% 19,3%   15,7%   

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 
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Atal powinien zakontraktować w 2019 roku przynajmniej około 2,5 tys. mieszkań - poinformował w 
komunikacie prasowym prezes Zbigniew Juroszek. Grupa planuje zakończyć i oddać do użytkowania w 2019 
roku 2,6 tys. mieszkań. 

 
Zarząd dewelopera rekomenduje wypłatę 182 mln PLN dywidendy z zysku za 2018 rok, czyli 4,7 PLN na 
akcję . 

  
PHN Spółka opublikowała wyniki 4Q’18. 

 
PHN – wyniki 4Q’18 [mln PLN] 

  4Q'17 4Q'18 zmiana r/r 4Q'18P BDM odchylenie 

Przychody 39,9 43,0 7,8% 40,3 6,6% 

Wynik brutto ze sprzedaży 19,6 19,2 -2,0% 17,8 8,1% 

EBITDA 10,5 15,4 - 16,6 - 

EBITDA adj. 10,9 8,0 -26,6% 9,8 -18,4% 

EBIT 10,2 15,0 - 16,3 - 

Wynik brutto 9,3 12,9 - 11,7 - 

Wynik netto 9,3 9,9 - 9,5 - 

        

marża brutto ze sprzedaży 49,1% 44,7%  44,0%   

marża EBITDA  26,3% 35,8%  41,2%   

marża EBIT  25,6% 34,9%  40,4%   

marża netto 23,3% 23,0%   23,4%   

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 
  
Arctic Paper Nowy prezes Arctic Paper Michał Jarczyński podtrzymuje strategię poprawy rentowności działalności 

papierniczej i cel osiągnięcia 10 % rentowności EBIT w 2022 roku. "Moim zadaniem nie jest zmiana strategii, 
ale przejście do fazy realizacji". W 2018 roku marża EBIT segmentu papierniczego Arctic Paper wyniosła 0,2 
% 
 
W tym roku Arctic Paper chce przede wszystkim skupić się na poprawie efektywności- CEO. "Rok 2019 
będziemy też skupiać się na poprawie logistyki, gdyż uważam że tutaj mamy największe możliwości 
poprawienia pozycji konkurencyjnej, walki z konkurencją, ograniczenia kosztów i budowania silnej przewagi 
konkurencyjnej. Chcemy lepiej zarządzać zapasami zarówno surowców, jak i zapasami papieru, ale można 
zmniejszyć zapasy tylko wtedy, gdy łańcuch logistyczny jest efektywny, gdy ograniczenie zapasów nie 
spowoduje spadku serwisu dla klientów". W wyniku optymalizacji logistyki efektem ma być nie tylko obcięcie 
kosztów, ale także obniżenie kapitału pracującego. 
 
W ocenie prezesa, wzrost cen papieru w ubiegłym roku nie nadążał za zwyżką cen celulozy. Zwyżka cen 
papieru zniechęciła też niektórych odbiorców do realizacji zleceń pod koniec 2018 roku. „(…) Udało nam się 
podnieść ceny papieru o 12%, natomiast ceny celulozy iglastej wzrosły o około 28%, a ceny celulozy liściastej 
o około 10% Ten wzrost cen celulozy miał również odbicie w popycie. Niektórzy obiorcy w momencie, gdy 
niektóre budżety reklamowe im się skończyły na 2018 rok, podjęły w IV kwartale decyzje, aby nie drukować 
jakiś ulotek, czy folderów" – CEO Jarczyński pytany o prognozę cen celulozy w 2019 roku poinformował, że 
szacunki jakimi dysponuje wskazują, że rok 2019 nie będzie korzystny dla producentów celulozy. 
 
Rekomendacja zarządu Arctic Paper, żeby nie wypłacać dywidendy z zysku za 2018 rok, nie oznacza odejścia 
spółki od dotychczasowej polityki dywidendowej- Michał Jarczyński, CEO "Jestem przekonany, że to jedynie 
roczna przerwa, a nie odejście od polityki dywidendowej. Uznaliśmy, że przy takim poziomie zadłużenia spółki 
wypłata dywidendy byłaby nieracjonalna" 
. 
Capex Arctic Paper wyniesie 110-120 mln PLN w 2019 r. w porównaniu do 175,3 mln PLN w ub. Roku- Michał 
Jarczyński, CEO. "Największy planowany w tym roku wydatek to ponad 30 mln PLN na modernizację i 
rozbudowę maszyny papierniczej w fabryce w Kostrzynie, w postaci montażu prasy z szeroką strefą zgniotu, 
która zaplanowana jest na lato tego roku". W efekcie tej inwestycji zdolności produkcyjne zakładu wzrosną z 
obecnych 280 tys. ton do 315 tys. ton rocznie. "Pełne wykorzystanie zwiększonych mocy przewidujemy w 
2020 roku"- CEO. 
 
W 2018 r. ze 175,3 mln PLN nakładów poniesionych przez spółkę 106,2 mln PLN przypadało na spółkę 
stowarzyszoną Rottneros AB, a 69 mln PLN na segment papierowy. Zgodnie z zapowiedziami prezesa, w 
2019 roku będzie to odpowiednio ok. 50 mln PLN i ok. 60 mln PLN. "W kwietniu ruszą prace przy rozbudowie 
elektrowni wodnej na terenie fabryki w Munkedal, które potrwają do początku przyszłego roku. W tym roku 
wydamy na nią ok. 20 mln PLN z łącznej kwoty 45 mln PLN, zaplanowanej na dwa lata" - CEO. W ocenie 
szefa spółki, 2-2,5 roku potrwa natomiast budowa w Munkedal ciepłowni na biomasę o mocy 30 MW, na którą 
umowę spółka podpisała niedawno z firmą Adven. 
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BDM: podsumowanie konferencji po wynikach: 
- w 4Q’18 spółka poniosła jednorazowe koszty związane z wyłączeniem maszyny PM7 (odpis, rezerwa na 
redukcję załogi, odprawa dla b. prezesa) w wysokości 10-15 mln PLN. Dodatkowo prowadziła kampanię 
marketingową w związku z nową marką G-Snow; 
-zarząd wskazał na załamanie popytu na papier graficzny od września/października’18 i decyzję konkurencji 
o zamknięciu mocy produkcyjnych. Również Arctic zdecydował w 11.18 o wyłączeniu PM7 w Grycksbo (45 
tys. ton); 
- rynek trochę odbił w 1Q’19, ale wykorzystanie mocy dalej kształtowało się ok. 90% z uwagi na wysokie stany 
magazynowe; 
- popyt na papiery powlekane (Grycksbo) w 10 lat w Europie spadł o 40%; 
- mimo spadku kosztów celulozy i popytu na papiery graficzne spółka nie widzi konieczności obniżki cen 
papierów. 
- PM7 w Grycksbo nie pracuje już; 
- wolumeny w 4Q’18 spadły we wszystkich fabrykach, najmniej w Munkedals; 
- spółka złamała w 4Q’18 jeden kowenant, część kredytów została przekwalifikowana do krótkoterminowych 
zobowiązań, wyższe koszty finansowe wynikały z waivarów; 

  
Wawel W 2018 r. spółka miała 559,2 mln PLN przychodów, 123,0 mln PLN EBITDA, 77,26 mln PLN zysku netto. Rok 

temu było to odpowiednio: 566,3 mln PLN/ 123,1 mln PLN/ 113,3 mln PLN zysku netto. 
  
Celon Pharma W 2018 r. spółka miała 125,2 PLN przychodów, 35,6 mln PLN EBIT, 29,7 mln PLN zysku netto. Rok temu 

było to odpowiednio: 107,1 mln PLN/ 26,0 mln PLN/ 25,6 mln PLN zysku netto. 
  
KGHM Obniżenie wymiaru podatku od kopalin o 15% obniży wpływy do budżetu państwa o180 mln PLN w 2019 i po 

240 mln PLN w kolejnych latach - wynika z uzasadnienia projektu ustawy autorstwa posłów PiS, złożonego 
we wtorek w Sejmie. Jednakże, w ocenie wnioskodawców, powyższe obniżenie wpływów z podatku od 
niektórych kopalin w dużej mierze zrównoważone zostanie dodatkowymi wpływami z podatku CIT i VAT 
odprowadzanych przez KGHM oraz podmioty kooperujące, a także pośrednio poprzez wpływy fiskalne 
samorządu terytorialnego i odprowadzany PIT pracowników spółki. 

 
"Obniżenie wymiaru udostępni dodatkowe fundusze KGHM Polska Miedź SA, które istotnie przełożą się na 
długoterminową stabilność i rozwój Spółki" - dodano. Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po 
dniu ogłoszenia. 

  
Interma Trade Spółka wypracowała w lutym 7,3 mln PLN przychodów (+28% r/r). 

 
Interma Trade – dane sprzedażowe [mln PLN] 

 
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 

  
Ciech Ciech rozpoczął szczegółowy przegląd opcji strategicznych w zakresie zmian w strukturze korporacyjno-

organizacyjnej grupy Ciech, ze szczególnym uwzględnieniem docelowego modelu w postaci holdingu z 
podziałem kompetencji pomiędzy poszczególnymi obszarami biznesowymi i centralą oraz zmian w strukturze 
aktywów grupy. 
 
Rozważane działania mogą obejmować m.in. przenoszenie poszczególnych aktywów w ramach grupy 
kapitałowej spółki, a także przeprowadzenie akwizycji oraz dezinwestycji wybranych aktywów. Analizy 
prowadzone przez spółkę będą połączone z badaniem rynku fuzji i przejęć w danych obszarach. Przegląd w 
zakresie opcji zmian w strukturze aktywów będzie w pierwszej kolejności dotyczył spółek: Ciech Pianki oraz 
CiechTrading. 

  
PGNiG/ Lotos Grupa Lotos i PGNiG zrealizowały między 13 a 18 marca 2019 r. dwa komercyjne bunkrowania statków 

morskich skroplonym gazem ziemnym LNG. To pierwsze takie operacje przeprowadzone w portach morskich 
w Gdańsku i Gdyni. Firmy kontynuują współpracę w tym obszarze - wzmocni ona konkurencyjność polskich 
portów i spopularyzuje ekologiczne paliwo LNG na Bałtyku. 
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PGE Grupa podpisała umowę o współpracy z Centrum Badawczym Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (KEZO) 
należącym do Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk. Celem podpisanej umowy jest 
współpraca na rzecz rozwoju innowacyjnych, niskoemisyjnych technologii. 
 
Spółka planuje, że w marcu lub kwietniu sfinalizuje zakup udziałów w spółce PGE EJ1 - poinformował prezes 
Henryk Baranowski. "Rozmowy prawie się zakończyły, nasi partnerzy mają jeszcze swoje przemyślenia 
odnośnie odkupu ich udziałów. Myślę, że wszystko się skończy pozytywnie dla wszystkich zainteresowanych 
stron" – dodał. Pytany o to, kiedy może dojść do transakcji, powiedział: "To jest kwestia tego, może przyszłego 
miesiąca". 
 
PGE potrzebuje czasu, by ocenić, czy rozporządzenie w sprawie cen energii pozwoli spółce w pełni pokryć 
straty wynikające z zamrożenia cen. "Analizujemy sytuację. Zgłosiliśmy uwagi w ramach konsultacji, ale za 
wcześnie, by ujawniać jakie one były" - powiedział prezes. 
 
Spółka ocenia, że wskazani byliby kolejni partnerzy do spółki ElectroMobility Poland, odpowiedzialnej za 
projekt produkcji w Polsce samochodu elektrycznego. "Budowa fabryki to projekt złożony i kapitałochłonny. 
Stworzenie systemu logistycznego produkcji samochodu to duże wyzwanie. Grupy energetyczne powinny się 
skupić na tym, do czego są powołane" - powiedział Baranowski. Prezes poinformował, że rozmowy w sprawie 
podwyższenia kapitału w tej spółce trwają. Dodał, że szczegóły mogą pojawić się w "najbliższej przyszłości". 
Dodał również, że w ciągu dwóch miesięcy mogą pojawić się informacje w sprawie zaangażowana PGE w 
Autosanie. 

  
Rynek 
ubezpieczeń 

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych w 2018 wyniósł 2,4 mld PLN i był o 7,6% wyższy niż rok wcześniej, 
natomiast zysk ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 4,1 mld PLN, co oznacza wzrost o 18,5% - podała we 
wtorek Polska Izba Ubezpieczeń. 
 
Wynik techniczny ubezpieczeń na życie wyniósł 3,1 mld PLN i był wyższy niż rok wcześniej o 1,3%, a wynik 
techniczny ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 2,9 mld PLN i był niemal 43% wyższy niż rok wcześniej. 

PIU podało, że w 2018 r. ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym i klientom prawie 42 mld PLN, czyli o 
4,7% więcej niż rok wcześniej. Prawie 14 mld PLN odszkodowań dotyczyło pomocy poszkodowanym w 
ubezpieczeniach komunikacyjnych. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły 9 mld PLN 
(wzrosły o 4,6%), natomiast z AC wyniosły 5 mld PLN (wzrost o 9,9%). 

  
Getin Noble Bank Bank planuje na ten rok wprowadzenie nowych rozwiązań do bankowości mobilnej. W kwietniu bank zaoferuje 

m.in. możliwość zakupu podróżnej polisy ubezpieczeniowej przy użyciu smartfona. Dostawcą usługi będzie 
jedna z wiodących firm ubezpieczeniowych w kraju. W najbliższych tygodniach bank przeprowadzi również 
integrację ApplePay z aplikacją mobilną banku, poinformował członek zarządu Tomasz Misiak. 

 
Bank przeprowadzi w najbliższych tygodniach również integrację ApplePay z aplikacją mobilną. W ub. 
tygodniu GNB udostępnił fintechom możliwość korzystania z testowego API, co umożliwi im płynną integrację 
ze stosowanymi przez bank rozwiązaniami technologicznymi. W jego ocenie, bankowość - podobnie jak inne 
dziedziny życia - zmierza i nadal będzie zmierzała w stronę personalizacji i uproszczenia. 
 
Zwrócił uwagę na fakt, że liczba klientów w sektorze bankowym raczej nie zmienia się, w związku z czym 
banki koncentrują się na jakości obsługi. Wskazał, że banki starają się bardzo szybko reagować na 
zmieniające się sposoby funkcjonowania ludzi - starają się dbać o jak najlepszy "user experience" i o to, by 
jak najmniej czasu zajmować klientowi. Według Misiaka, myśląc o bankowości za kilka lat, trudno sobie 
wyobrazić pójście inną drogą niż bankowość internetowa, a szczególnie mobilna. Wskazał, że oddziały 
bankowe co prawda nie znikną zupełnie z ulic miast, ale ich rolą będzie raczej inicjowanie relacji z klientem, 
doradztwo. 

  
BOŚ Bank udostępnił środowisko testowe dla dostawców usług płatniczych, oddając do dyspozycji wszystkich 

certyfikowanych dostawców usług płatniczych tzw. TPP testowy interfejs API umożliwiający bezpieczne i 
łatwe korzystanie z usług finansowych udostępnionych przez bank. Prezentowany przez spółkę interfejs jest 
zgodny ze standardem PolishAPI w wersji 2.1.1., opracowanym w ramach prac przy Związku Banków 
Polskich. 

  
Sare W 2018 r. szacunkowo spółka miała 48,3 mln PLN przychodów, 4,3 mln PLN EBITDA, 0,7 mln PLN zysku 

netto. Rok temu było to odpowiednio: 45,9 mln PLN/ 5,7 mln PLN/ 2,8 mln PLN zysku netto. 
  
ATM Rada nadzorcza spółki powołała Daniela Szcześniewskiego na stanowisko prezesa zarządu spółki. 

Szcześniewski zastąpi na stanowisku Sławomira Koszołko, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji. 
  
Wirtualna Polska Wirtualna Polska Holding i INNC Limited złożyły wniosek do UOKiK w sprawie wspólnego przedsiębiorcy 

Digitics, podał Urząd. Wniosek wpłynął 15 marca br., sprawa jest w toku. Zamierzona koncentracja 
przedsiębiorców polega na utworzeniu przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy pod firmą Digitics 
S.A., który będzie działał w sektorze usług finansowych. 
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Newag Główny akcjonariusz Newagu Zbigniew Jakubas chciałby, aby w perspektywie 6 lat spółka doszła do 
efektywności światowych producentów i podwoiła sprzedaż do około 2 mld PLN rocznie. 
 
Dodał, że w ciągu dwóch lat producent skoncentruje się na rozwoju organicznym, opcja zakupu Pesy nie jest 
rozważana. Poinformował, że należy doprowadzić do końca te projekty pojazdów, które Newag prowadzi, czyli 
lokomotywę z silnikiem dojazdowym, uzyskać homologację. Spółka kończy uzyskiwanie certyfikacji dla 
Deutsche Bahn. Jakubas poinformował, że Newag planuje dalszą ekspansję zagraniczną. 
 
Jakubas nie wyklucza ponownego zainteresowania nabyciem Eurozetu, gdyby był na sprzedaż. 

  
Vivid Games Prezes i wiceprezes spółki, będący jednocześnie głównymi akcjonariuszami spółki, postanowili sprzedać część 

udziałów, aby wesprzeć finansowo swoją firmę (sprzedali w sumie odpowiednio 750 tys. oraz 793,7 tys sztuk 
akcji spółki. W obu przypadkach cena wynosiła 1,60 PLN, więc łączna wartość zbytych akcji to 2,47 mln PLN) 
 
Formę oraz warunki finansowania określi na najbliższym posiedzeniu Rada Nadzorcza w porozumieniu z 
Zarządem. Decyzja dotycząca szczególnych warunków planowanego finansowania zostanie przekazana do 
publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu osobnym komunikatem.. 

  
Neuca Zarząd GPW uchwalił dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii 

J i Ł spółki. 
  
Mennica Polska Przychody z segmentu nieruchomości zaczną regularnie odgrywać dużą rolę w wynikach grupy w kolejnych 

latach poinformował Zbigniew Jakubas przewodniczący rady nadzorczej i główny akcjonariusz spółki. 
 
"Pod względem zaangażowania kapitału inwestycja w Mennica Legacy Tower jest największa. Za sukces 
należy uznać, że została wynajęta cała powierzchnia w obydwu budynkach, których łączna powierzchnia to 
66 tys m kw. Budowa zakończy się w trzecim kwartale 2019 roku" - dodał. "Ruszyła też budowa osiedla 
mieszkalnego nad Wisłą. Jest to projekt na najbliższe 7 lat. Warto podkreślić, że na działce 30 ha będzie do 
zabudowania ponad 300.000 m kw. mieszkań, biur oraz lokali usługowych".  

Prezes Mennicy Grzegorz Zambrzycki zapowiadał, że w wynikach finansowych grupy w 2019 roku nie będzie 
istotnych wpływów segmentu deweloperskiego, gdyż to wynika z kalendarza inwestycji. Ostateczne akty 
notarialne, dotyczące mieszkań z Mennicy Residence II, będą zawierane w 2020 roku, a dopiero to pozwoli 
rozpoznać spółce przychody oraz wyniki z tego projektu w sprawozdaniu finansowym. Także pierwsze 
przychody z mieszkań w projekcie "Dolina Wisły" mają być w 2020 roku.  

  
Gospodarka Koszt nowego programu 500 Plus oceniany na 31 mld PLN w '19 i ponad 41 mld w pełnym roku budżetowym 

- powiedziała we wtorek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Dodała ,że z tego 
programu, w tej wersji, którą przedstawiamy, skorzysta 6 mln 800 tys. polskich dzieci. 

  
Rynek energii Ministerstwo Energii poinformowało we wtorek na Twitterze, że Rada Ministrów przyjęła projekt noweli 

dotyczący etykiet energetycznych. Projekt przewiduje wprowadzenie nowych wzorów etykiet informujących o 
klasie energooszczędności urządzeń.  

 
Projektowana nowela ustawy o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię ma 
dostosować polskie przepisy do wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2017/1369, ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego obowiązującą dyrektywę. 
Pierwsze wydawane przez Komisję Europejską akty delegowane, zmieniające etykietki energetyczne 
prawdopodobnie wejdą w życie w 2021 r. 

 
Najważniejszą konsekwencją dla konsumentów będzie zmiana wyglądu etykietek, informujących o zużyciu 
przez dany projekt energii. W obecnie używanej skali oznaczenie "A+++" wskazuje urządzenie 
najoszczędniejsze, a "D" - najbardziej energochłonne. Nowy system przewiduje znakowanie produktów w 
skali od A do G, gdzie A oznacza najwyższą oszczędność, a G - największe zużycie energii. 

  
Torpol Oferta spółki za 568 mln PLN brutto okazała się najtańszą w przetargu na przebudowę układów torowych 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii E59 od granicy woj. dolnośląskiego do Leszna. Inwestorem są 
PKP. Termin realizacji inwestycji został określony na połowę grudnia 2020 roku.  

  
PKN Orlen Spółka chce opracować nową metodę odzysku jonów metali ze ścieków powstających w procesie 

wytwarzania kwasu tereftalowego. Spółka zamierza pozyskać wsparcie m.in. do prowadzenia badań 
przemysłowych. Zapowiada, że w ramach projektu planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w 
konkursie "Szybka Ścieżka" dla dużych przedsiębiorstw z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 
realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

 
W środę PKN ogłosił zapytanie dotyczące warunków handlowych związanych ze wsparciem prac badawczo 
- rozwojowych w ramach projektu "Opracowanie nowej metody odzysku jonów metali ze ścieków 
powstających w procesie wytwarzania kwasu tereftalowego". Oferty można składać do 26 marca. Spółka 
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zaznaczyła, że prace wskazane w ogłoszonym zapytaniu, w tym np. obejmujące analizy eksperckie i 
interpretację dotychczas zgromadzonych danych i dokumentacji technicznej oraz zaplanowanie, określenie 
zakresu i przeprowadzenie badań laboratoryjnych, będą realizowane w ciągu "ok. 24 miesięcy". 

  
Bank Pekao Bank ma apetyt na finansowanie inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw, jest otwarty na współpracę i 

chce wspierać MŚP podkreśliła wiceprezes Magdalena Zmitrowicz podczas prezentacji raportu na temat 
sytuacji tych przedsiębiorstw w województwie mazowieckim. 

  
PKO BP Rynek kredytów korporacyjnych powinien rosnąć w 2019 roku w tempie 6-7% w podobnym tempie będzie rósł 

ten segment w PKO BP - poinformował wiceprezes Jakub Papierski. 
 
"W pierwszym kwartale widzimy kontynuację pozytywnych trendów z zeszłego roku, kiedy rynek kredytów 
gospodarczych wzrósł w tempie około 10%." - powiedział Papierski. 

  
Eurohold Spółka planuje podwyższyć kapitał zakładowy o 79 mln BGN poprzez emisję 79 mln akcji niemych - wynika z 

projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 22 kwietnia. Wartość nominalna jednej akcji to 1 
BGN. Cena emisyjna za jedną akcje ma wynosić 1,95 BGN.  

 
Każda akcja niema ma gwarantować akcjonariuszowi otrzymywanie w formie dywidendy 6% jej wartości 
nominalnej przez kolejnych pięć lat, a następnie 3% od szóstego do dziesiątego roku. Po upływie dziesiątego 
roku od objęcia akcji akcjonariusz ma otrzymywać w formie dywidendy 1% wartości nominalnej akcji.  

  
R22 Spółka, której akcje od kilku dni są notowane w indeksie małych spółek sWIG80, stawia sobie za cel awans 

do indeksu średnich spółek mWIG40 w ciągu 2 lat, poinformował prezes i założyciel spółki Jakub Dwernicki. 
Podtrzymał też deklarację odnośnie planu podwojenia skali biznesu w ciągu 2 lat. Zaznaczył, że 
mniejszościowe udziały w segmencie omnichannel należą do managerów zarządzających tym obszarem, 
dzięki czemu są bezpośrednio umotywowani do pracy nad dalszym wzrostem przychodów i rentowności. 
 
Podkreślił, że "akwizycje są wpisane w DNA R22" i zadeklarował, że grupa chce wykorzystać doświadczenia 
z konsolidacji polskiego rynku hostingu i domen, powtarzając scenariusz konsolidacji w kolejnych krajach 
regionu. Grupa jest w trakcie negocjacji kolejnych przejęć zarówno w Rumunii, jak i w kolejnych krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej. 
 
Segment hostingu to w ostatnich kwartałach najdynamiczniej rosnący obszar R22. Wokół niego Grupa buduje 
kompleksową ofertę w zakresie wspierania obecności firm w Internecie oraz automatyzacji ich biznesu, w 
szczególności komunikacji i sprzedaży. Segment omnichannel communication zapewnia wszystkie niezbędne 
usługi i narzędzia w zakresie wielokanałowej komunikacji z klientami, zarządzania nimi i ich integracji. W 
minionym roku portfolio grupy w tym obszarze zostało uzupełnione o User.com - działające na rynku 
międzynarodowym narzędzie marketing automation oraz Appchance - software house specjalizujący się w 
projektach mobilnych, podsumował prezes. 

  
Budimex Oferta spółki, warta około 1,5 mld PLN netto, została uznana przez PKP PLK za najkorzystniejszą w 

postępowaniu przetargowym pn. Roboty budowlane na Stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. "Poprawa 
dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni".  

  
Mostostal 
Warszawa 

Oferta spółki, warta 58,2 mln PLN brutto, została wybrana przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w 
Tychach jako najkorzystniejsza na realizację zadania pn. "Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Tychy przy ul. Towarowej 1 w Tychach - drugie 
postępowanie". 

  
Orbis Zarząd spółki postanowił rozpocząć analizy dotyczące potencjalnego rozdzielenia działalności opartej na 

posiadaniu nieruchomości od działalności polegającej na zarządzaniu hotelami i świadczeniu innych usług 
we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność operacyjną.  

 
"Po zakończeniu planowanych analiz, zarząd emitenta podejmie decyzję w zakresie dalszych działań" - 
podano w komunikacie. Jednocześnie, doceniając wiedzę i doświadczenie zdobyte przez Accor S.A. przy 
implementacji modelu asset light w grupie Accor w ostatnich kilku latach, emitent w dniu dzisiejszym zawarł 
umowę o współpracy z Accor S.A. na podstawie, której Accor S.A. będzie doradzał emitentowi w zakresie 

ww. analiz na bazie informacji uzyskanych od Orbis S.A."  
  
Pozbud T&R Spółka podpisała z zainteresowanym podmiotem list intencyjny ws. sprzedaży całego pakietu posiadanych 

akcji Ever Home za co najmniej 4,3 mln PLN. Pozbud T&R posiada aktualnie 902,6 tys. akcji imiennych 
uprzywilejowanej serii C, stanowiące 31,7% kapitału zakładowego Ever Home i uprawniające do 38,5% 
głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. 

 
Zgodnie z treścią listu intencyjnego potencjalny nabywca przeprowadzi m.in. badanie audytowe due diligence 
spółki. Ważność listu intencyjnego strony ustaliły do 31 grudnia 2019 roku. 
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Unimot Zarząd zdecydował o utworzeniu odpisu na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych w spółce zależnej 
Blue Cold w kwocie 3,2 mln PLN. Spółka dokona też odpisu na udziałach Blue Cold w wysokości 3,5 mln 
PLN. Zdarzenia te obniżą skonsolidowane wyniki Unimotu łącznie o 3,7 mln PLN. 
 
Decyzja została podjęta po sporządzonym we wtorek teście na utratę wartości środków trwałych na koniec 
grudnia 2018 roku, które wykazały niższą wartość odzyskiwaną niż wartość bilansowa poszczególnych 
składników majątkowych tworzących punkt skraplania gazu ziemnego w Uniszkach Zawadzkich, który - jak 
podano - jest podstawowym aktywem Blue Cold. 

 
Unimot poinformował, że obecnie poszukiwany jest inwestor strategiczny, który zaangażuje środki finansowe 
na poprawę efektywności produkcji, umożliwiającej Blue Cold osiągnięcie "satysfakcjonującego" zysku. 
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