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Redaktor wydania: Krzysztof Tkocz 

KOMENTARZ PORANNY 

Rynki w fazie „risk off” 

Ubiegłotygodniowe posiedzenie Fed kolejny raz okazało się dobrym 
punktem zwrotnym. Od tego czasu, mimo nadbicia lokalnych szczytów m.in. 
przez S&P500 czy MSCI EM, obserwujemy wzrost awersji do ryzyka i 
przecenę gł. indeksów. Nie mogła się temu oprzeć oczywiście GPW, gdzie 
WIG20 doszedł do strefy oporu w okolicach 2370 pkt i w 2 sesje stracił blisko 
60 pkt. W globalnych mediach finansowych na czołówki wrócił temat recesji 
gospodarczej w USA po odwróceniu krzywej rentowności tamtejszych 
rentowności. W sumie to nic dziwnego po tak wyraźnym spadku 
oprocentowania 10-latek w reakcji na gołębi Fed. Europa dalej żyje 
brexitem. Wczoraj po południu Izba Gmin przejęła „kontrolę” nad dalszym 
rozwojem wypadków. W serii głosowań, które zaplanowane są na środę, ma 
zostać wypracowane dominujące stanowisko ws. sposobu wyjścia UK z UE. 
Możliwe są też inne, radykalne scenariusze jak drugie referendum czy nawet 
anulowanie brexitu. Stanowisko nie będzie wiążące prawnie tylko swojego 
rodzaju wskazówką. Z drugiej strony KE podała, że jest gotowa na „twardy” 
brexit od 12 kwietnia. To nowy „deadline” ustalony na szczycie UE w ubiegły 
czwartek. Dziś nastroje o poranku są neutralne po mieszanej sesji w Azji. 
Kontrakty na DAX zyskują 0,1%.  

Krystian Brymora 
 
 
 

Notowania: poniedziałek, 25 marca 2019 

 grudnia 208  Wartość Zmiana 

1D YTD 

WIG20  2 312,8 -0,3% 1,6% 

WIG30 2 655,2 -0,5% 2,9% 

mWIG40 4 165,8 -1,7% 6,6% 

sWIG80 11 948,3 -0,5% 13,0% 

WIG  59 759,2 -0,6% 3,6% 

WIG Banki 7 666,4 0,0% 2,9% 

WIG Bud 2 176,2 -1,1% 13,6% 

WIG Chemia 11 828,2 -2,3% 26,5% 

WIG Dew 2 201,2 -1,1% 15,1% 

WIG Energia 2 333,5 -1,8% -3,2% 

WIG IT 2 197,2 -1,7% 10,3% 

WIG Media 4 965,5 -0,3% 10,0% 

WIG Paliwa 7 357,4 -1,5% -8,0% 

WIG Spoż 3 555,3 -0,9% 5,1% 

WIG Surowce 3 768,0 -0,4% 10,1% 

WIG Telco 703,3 1,0% 13,5% 

DAX 11 346,7 -0,2% 7,5% 

CAC40 5 260,6 -0,2% 11,2% 

BUX 41 605,2 -0,8% 6,3% 

S&P500 2 798,4 -0,1% 11,6% 

DJIA 25 516,8 0,1% 9,4% 

Nasdaq Comp 7 637,5 -0,1% 15,1% 

Bovespa 93 662,0 -0,1% 6,6% 

Nikkei225 21 428,4 2,2% 7,1% 

S&P/ASX 200 6 130,6 0,1% 8,6% 

Złoto 1 322,8 0,7% 3,2% 

Miedź 6 312,0 -1,7% 5,8% 

Ropa WTI 58,8 -0,4% 26,5% 

EUR/PLN 4,29 -0,1% 0,1% 

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

CHF/PLN 3,82 -0,1% 0,3% 

EUR/USD 1,13 0,1% -1,2% 

USD/JPY 109,8 -0,1% 0,1% 
 

FW20 

 Wartość  Zmiana 

Kurs otwarcia 2 316   -56 -2,36% 

Kurs zamknięcia 2 321   -3 -0,13% 

Kurs min. 2 311   -13 -0,56% 

Kurs max. 2 329   -43 -1,81% 

Wolumen obrotu 13 898   -5 154 -27,05% 

Otwarte pozycje 49 952   -856 -1,68% 
 

Indeksy GPW 

Indeks Open Low High Close 1D Obrót 

WIG20 2 314,98 2 304,66 2 320,57 2 312,79 -0,3% 431 

WIG30 2 657,33 2 646,11 2 665,98 2 655,18 -0,5% 494 

MWIG40 4 217,79 11 904,46 11 952,56 4 165,76 -1,7% 94 

SWIG80 11 948,10 4 154,63 4 220,96 11 948,34 -0,5% 23 

WIG-PL 61 060,22 60 792,71 61 060,22 60 986,80 -0,6% 550 

WIG 59 820,69 59 574,84 59 998,87 59 759,16 -0,6% 557 

 

WIG20     

 Close MC 1D YTD  

Alior 61,70 8 055 0,2% 16,1% 

CCC 210,00 8 645 0,5% 8,6% 

CD Projekt 184,50 17 734 -0,8% 26,7% 

Cyfrowy P. 25,82 16 513 -0,4% 14,5% 

Dino 122,10 11 971 -0,7% 27,4% 

JSW 61,48 7 218 -1,6% -8,6% 

KGHM 103,45 20 690 0,0% 16,4% 

Lotos 84,80 15 677 -1,1% -4,2% 

LPP 8 420,00 15 597 0,8% 7,3% 

mBANK 438,00 18 544 -0,9% 3,3% 

Orange 5,53 7 251 2,7% 15,3% 

Pekao 110,75 29 069 1,0% 1,6% 

PGE 9,88 18 481 -1,4% -1,2% 

PGNIG 6,22 35 912 -1,3% -10,1% 

PKN Orlen 98,20 42 001 -1,8% -9,2% 

PKOBP 38,71 48 388 0,0% -1,9% 

Play 23,06 5 855 2,1% 10,9% 

PZU 40,90 35 318 0,3% -6,8% 

Santander Polska 389,80 39 794 0,1% 8,8% 

Tauron 2,06 3 617 -1,7% -5,8% 

 

 
 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK 

 Grupa Azoty/Police: Podsumowanie konferencji nt. PDH [komentarz BDM]; 

 Grupa Azoty: Dobre dane o produkcji nawozów w lutym’19 [wykresy BDM]; 

 Voxel: Rekordowa EBITDA w 4Q’18 = 15,6 mln PLN, propozycja DPS=0,99 PLN 
[komentarz BDM]; 

 Budimex: Spółka opublikowała pełny raport za 2018 rok [komentarz BDM]; 

 Asseco Poland: Zysk netto spółki w 4Q’18 wyniósł 98 mln PLN; 

 Wirtualna Polska: Zysk netto spółki w 4Q’18 wyniósł 26,5 mln PLN; 

 Forte/Pfleiderer: Dobre dane o produkcji mebli/płyt w lutym’19 [wykresy BDM]; 

 Bogdanka/JSW: Po dobrym styczniu w lutym spadek produkcji WK o 7,2% r/r 

[wykres BDM]; 

 Interma Trade: Strata netto w 2018 roku wyniesie ok. 43,8 mln PLN; 

 Kruk: Spółka planuje emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej do 115 mln 

PLN; 

 Tauron: Od 6 kwietnia taryfa dystrybucyjna spółki niższa średnio o 3,9%; 

 Sanok: Nakłady inwestycyjne w Sanok Rubber wyniosą ok 100 mln PLN w 2019r.; 

 Grupa Hollywood: Spółka chce wyemitować 15 mln akcji serii L z ceną emisyjną 1 

PLN za akcję; 

 

WYKRES DNIA 
 
Akcje niemieckiej spółki Bayer spadły już o około 33,8%, po tym jak sąd w 
San Francisco orzekł, że środek produkowany przez firmę Monsanto 
(należącej do spółki), przyczynił się do zachorowań na raka. 
 
Bayer - monthly 

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

 Close MC 1D YTD   Close MC 1D YTD  

11 bit 
studios 

298,00 682 -2,0% 22,1% GTC 9,09 4 395 -2,2% 11,0% 

Amica 143,40 1 115 -0,7% 24,9% Handlowy 67,60 8 833 -1,0% -2,2% 

Amrest 44,55 9 781 -1,4% 11,4% ING BSK 192,60 25 057 -0,6% 7,0% 

Asseco PL 50,50 4 192 -2,9% 9,5% Inter Cars 218,00 3 089 -0,9% 4,3% 

Azoty 42,20 4 186 -2,8% 35,3% Kernel 50,50 4 138 -1,9% 3,2% 

Benefit Sys. 954,00 2 727 1,5% 13,0% Kęty 340,50 3 250 -1,0% 3,5% 

Bogdanka 47,60 1 619 -2,5% -7,2% Kruk  150,40 2 841 -4,8% -4,0% 

Boryszew 4,45 1 068 0,9% -5,3% LC Corp 2,62 1 173 -1,1% 6,9% 

Budimex 143,60 3 666 -2,2% 26,4% Livechat 27,70 713 5,1% 9,3% 

CI Games 1,11 168 0,6% 35,7% Mabion 78,00 1 070 0,5% -9,9% 

Ciech 55,20 2 909 -2,0% 24,6% Millennium 8,98 10 894 -2,6% 1,2% 

Comarch 176,50 1 436 -1,4% 16,1% Orbis 91,20 4 202 0,7% 1,1% 

Echo 4,05 1 671 -1,2% 24,6% PKP Cargo 46,20 2 069 -2,7% 5,2% 

Enea 8,75 3 863 -3,5% -11,6% PlayWay 170,00 1 122 1,2% 25,9% 

Energa 8,62 3 569 -2,7% -3,3% Polimex 2,84 672 0,3% 1,0% 

Eurocash 22,55 3 138 -4,1% 28,1% Stalprodukt 323,00 1 802 -3,0% 0,9% 

Famur 4,69 2 696 -0,8% -13,1% Trakcja 2,88 148 3,2% -26,9% 

Forte 26,70 639 -2,4% 17,4% VRG 4,30 1 008 -0,5% 6,4% 

Getin 
Holding 

1,95 370 2,7% 187,1% Wawel 890,00 1 335 1,1% 6,7% 

GPW 39,20 1 645 -0,3% 7,0% WP.PL 59,00 1 709 0,0% 11,7% 
 

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 
  
Grupa Azoty, Police Podsumowanie konferencji nt. PDH 25.03.2019 

 
BDM: 
Finansowanie: 
- dotychczas na projekt wydano 70 mln EUR (ok. 300 mln PLN); 
- łączne zaangażowanie spółek z Grupy Azoty nie może przekroczyć 1,4 mln PLN; 
- dodatkowo Grupa Azoty może pożyczyć do 450 mln PLN w okresie budowy; 
- udział kapitału własnego w spółce celowej PDHP na poziomie 40-50% budżetu (1,52 mld EUR, 6,5 
mld PLN); 
- resztę wkładu własnego, poza spółkami z Grupy Azoty, zapewni udział partnera/partnerów; 
- do domknięcia finansowania (partner) potrzeba ok. 1 mld PLN (ok. 200 mln EUR); 
- może być to kilku partnerów krajowych czy zagranicznych (mniej niż 5-ciu); 
- całkowity budżet projektu 1,52 mld PLN w tym tzw. core CAPEX 1,18 mld EUR+ rezerwy+ koszty 
finansowania w okresie budowy. Jeśli ryzyka się nie spełnią koszt projektu będzie mniejszy; 
 
Technologia: 
- najlepsza technologia jaką można kupić; 
- koszty gotówkowe (cash costs) propanu w technologii PDH niższe niż z rafinerii, duża elastyczność; 
- spółka będzie produkować 20-25 różnych rodzajów propylenu w tym Kopolimery; 
- w technologii PDH powstaje wodór (17 tys. ton), który pozwoli zmniejszyć zużycie gazu w 
instalacjach amoniaku gazu przyczyniając się do redukcji emisji CO2 w wysokości ok. 100 tys. ton 
rocznie; 
- porównywalna instalacja PDH (giełdowa) saudyjskiej spółki Advanced Petrochemical Co. (instalacja 
PDH z polipropylenem 450 tys. ton wybudowana 10 lat temu kosztem 750 mln USD, 6 prostych 
gradów PP). W ’18 spółka miała 732 mln USD przychodów i 242 mln USD EBITDA (marża 33%); 
- szacowane przychody PDH Polska to 660 mln USD a marża po kosztach zmiennych 340 mln USD; 
- spółka zatrudni 350 osób; 
- IRR projektu wyższe niż koszt kapitału; 
- zdolności produkcyjne 437 tys. PP rocznie podane przy 8000 godz. Co 3 lata instalacje będzie 
przechodzić remont trwający ok. 2 miesiące; 

- nie ma porównywalnych projektów PDH w Europie, 2 są na etapie budowy (Borealis w tej samej 
technologii OLEFLEX UOP i Ineos- CATOFIN Lummus); 

  
Grupa Azoty, Police, 
Puławy 

Produkcja nawozów azotowych w lutym 2019 wg. GUS wzrosła o 4,6% r/r (narastająco +4,5% r/r). 
Produkcja nawozów fosforowych i potasowych w tym samym okresie wzrosła o 17,1% r/r (narastająco 
+19,4% r/r). 

 
Produkcja nawozów azotowych* [tys. ton] 

 
Źródło: BDM, GUS. *- w przeliczeniu na czysty składnik 

Produkcja nawozów NPK* [tys. ton] 

 
Źródło: BDM, GUS. *- w przeliczeniu na czysty składnik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

st
yc

ze
ń

lu
ty

m
ar

ze
c

kw
ie

ci
eń m
aj

cz
er

w
ie

c

lip
ie

c

si
er

p
ie

ń

w
rz

es
ie

ń

p
aź

d
zi

er
n

ik

lis
to

p
ad

gr
u

d
zi

eń

2018 2019 AV '09-'18

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

st
yc

ze
ń

lu
ty

m
ar

ze
c

kw
ie

ci
eń m
aj

cz
er

w
ie

c

lip
ie

c

si
er

p
ie

ń

w
rz

es
ie

ń

p
aź

d
zi

er
n

ik

lis
to

p
ad

gr
u

d
zi

eń

2018 2019 AV '09-'18



 

 

 
BIULETYN PORANNY 

wtorek, 26 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. 

 
 

Voxel Spółka opublikowała wyniki za 4Q’18/2018 
 
Voxel – wyniki 4Q’18 [mln PLN] 

  4Q'17 4Q'18 zmiana r/r 2017 2018 zmiana r/r 
Przychody ze sprzedaży 55,7 65,6 17,7% 152,2 170,4 12,0% 

Zysk brutto ze sprzedaży 15,2 16,9 11,8% 41,7 48,3 16,1% 

Zysk na sprzedaży 10,0 11,7 16,7% 22,9 29,3 28,0% 

EBITDA 15,3 15,6 1,4% 39,1 45,3 15,8% 

 - medycyna 15,1 15,3 1,6% 43,1 49,9 16,0% 

 - IT/wyposażenie 3,8 4,8 25,2% 9,7 10,9 12,8% 

 - infrastruktura 0,6 -0,4 - 1,1 -0,5 - 

 - pozostałe/wyłączenia -4,1 -4,1 - -14,7 -15,0 - 

EBIT 11,9 11,8 -1,3% 25,8 31,0 20,0% 

Zysk (strata) brutto 11,1 11,0 -1,6% 23,3 29,1 24,7% 

Zysk (strata) netto 9,7 8,8 -8,6% 19,8 23,4 18,0% 

       
Marża zysku brutto ze sprzedaży 27,2% 25,8%  27,4% 28,4%  

Marża EBITDA 27,5% 23,7%  25,7% 26,6%  

Marża EBIT 21,4% 18,0%  17,0% 18,2%  

Marża zysku netto 17,4% 13,5%   13,0% 13,7%   

Źródło: DM BDM S.A.,  spółka,  

 
BDM: Spółka wypracowała w 4Q’18 minimalnie wyższą r/r EBITDA, pomimo wysokiej bazy (w 4Q’17 
rosła o 50% r/r).  

 Jest to jednocześnie rekordowy rezultat kwartalny w historii spółki (sezonowo 4Q jest zwykle 
najlepszy w roku). 

 Wynik w 4Q’18 bez większego wpływu one-offów (saldo pozostałej działalności operacyjnej: +0,1 
mln PLN vs +1,9 mln PLN w 4Q’17).  

 Za wzrost przychodów r/r głównie odpowiada segment IT/wyposażenie pracowni (ok. +10 mln PLN 
w sprzedaży do klientów zewnętrznych).  

 CF operacyjny w 4Q’18: +25,0 mln PLN (vs +25,5 mln PLN przed rokiem).  
Duży CAPEX w końcówce roku (7,1 mln PLN w 4Q’18 / 10,3 mln PLN w całym roku) oraz kumulacja 
nakładów na nabycie udziałów w jednostkach zależnych (18,4 mln PLN w 4Q’18). 

  
Voxel Zarząd spółki Voxel rekomenduje walnemu przeznaczenie na dywidendę 10,4 mln PLN z zysku za 

2018 rok, czyli 0,99 PLN na akcję. W 2017 roku spółka wypłaciła 1,0 PLN/akcję.  
  
Budimex Spółka opublikowała pełne sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Wybrane dane finansowe były 

publikowane już pod koniec lutego – opublikowane obecnie są zgodne z nimi.  
 
Budimex – wyniki 4Q’18 [mln PLN] 

  4Q'17 4Q'18 zmiana r/r 2016 2017 2018 zmiana r/r 

Przychody ze sprzedaży 1 816,0 1 997,5 10,0% 5 572,3 6 369,3 7 387,1 16,0% 

Zysk brutto ze sprzedaży 228,0 183,4 -19,6% 751,3 809,8 629,1 -22,3% 

Zysk na sprzedaży 155,3 110,1 -29,1% 519,8 559,2 368,8 -34,0% 

EBITDA 172,8 119,9 -30,6% 531,0 625,8 469,1 -25,0% 

EBIT 162,0 105,3 -35,0% 505,1 588,3 417,0 -29,1% 

Zysk (strata) brutto 159,9 99,4 -37,9% 511,4 580,4 403,4 -30,5% 

Zysk (strata) netto 127,4 74,7 -41,3% 409,9 464,4 305,4 -34,2% 

        
Marża zysku brutto ze sprzedaży 12,6% 9,2%  13,5% 12,7% 8,5%  

Marża EBITDA 9,5% 6,0%  9,5% 9,8% 6,4%  

Marża EBIT 8,9% 5,3%  9,1% 9,2% 5,6%  

Marża zysku netto 7,0% 3,7%   7,4% 7,3% 4,1%   

Źródło: DM BDM S.A.,  spółka 

 
BDM: Wybrane dane finansowe były publikowane już pod koniec lutego – opublikowane obecnie są 
zgodne z nimi. Pojawiło się jednak więcej szczegółów. 

 Saldo rezerw na straty w 4Q’18 spadło o 44 mln PLN q/q, do 158 mln PLN. Rzuca to trochę inny 
niż wcześniej obraz na marżę brutto segmentu budowlanego w 4Q’18, która nominalnie wynosiła 
7,9% (154 mln PLN). Gdyby w całości skorygować ją o zmianę salda rezerw na straty to wynosiłaby 
ona 5,7% (co jest oczywiście pewnym uproszczeniem, ponieważ spółka nie podaje ile ze zmiany 
salda to jego rozwiązanie a ile wykorzystanie)  

 FB Serwis w 2018 roku miał 371,4 mln PLN przychodów oraz 4,3 mln PLN straty netto. Wartość 
udzielonych pożyczek ze strony Budimexu: 74,1 mln PLN. 

 Do dnia sporządzenia sprawozdania zarząd nie podjął uchwały w sprawie dywidendy za 2018 rok.  

 Planowany CAPEX na 2019: 50 mln PLN 
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W liście do akcjonariuszy prezes spodziewa się stabilizacji przychodów w segmencie budowlanym. 
Spółka przewiduje stabilizację rynku deweloperskiego przy jednoczesnym wzroście przedsprzedaży 
mieszkań. Prezes podkreśla, że ze względu na brak waloryzacji cen już zawartych kontraktów wiele 
dużych firm budowlanych może mieć problemy z płynnością finansową. Zmusi je to do rezygnacji z 
niektórych kontraktów. W efekcie mogą pojawić się przejściowo, większe niż obecnie, trudności z 
dostępem do podwykonawców. 

  
Asseco Poland W 4Q’18 spółka osiągnęła 2,6 mld PLN przychodów, 345,2 mln PLN EBITDA, oraz 98 mln PLN zysku 

netto. Konsensus wynosił odpowiednio 2,5 mld PLN, 338,1 PLN, 96,7.  
 
Portfel zamówień grupy na 2019 rok ma wartość 6,24 mld PLN.  
 
Asseco Data Systems będzie odpowiedzialne za stworzenie strategii "Cyber Defense Africa", 
pierwszej w Republice Togijskiej instytucji odpowiedzialnej za tzw. cyberbezpieczeństwo. Polska 
spółka ma ponadto dostarczyć organizacji niezbędną infrastrukturę teleinformatyczną oraz wyszkolić 
jej kadrę. Wynagrodzenie polskiej firmy wyniesie ponad 10 mln EUR. 
 
"Cyber Defense Africa" ma rozpocząć operacyjną działalność na początku 2020 r., a pełną gotowość 
osiągnąć w czerwcu 2020 r. Jak podano w komunikacie Asseco Data Systems, "Cyber Defense Africa" 
będzie pierwszą organizacją w Afryce, która połączy funkcję Ośrodka Monitorowania 
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury kraju, pełniąc jednocześnie rolę CERT, 
czyli Narodowego Centrum Bezpieczeństwa, które będzie całodobowo monitorować zagrożenie ze 
strony cyberprzestępczości.  
 
Rada nadzorcza Asseco Poland powołała Sławomira Szmytkowskiego na stanowisko wiceprezesa po 
rezygnacji z tej funkcji Tadeusza Dyrgi, podała spółka. Sławomir Szmytkowski będzie pełnić funkcję 
wiceprezesa od 1 lipca br. do końca obecnej kadencji zarządu. Tadeusz Dyrga pozostanie doradcą 
zarządu w realizacji projektów dla administracji publicznej. 
 
Rada nadzorcza Asseco Poland, zgodnie z wnioskiem zarządu, rekomenduje wypłatę akcjonariuszom 
dywidendy w wysokości ok.3,1 PLN na akcję. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku za rok 
2018 podejmie ZWZ spółki. Zysk netto w 2018 roku wynosił 166,5 mln PLN. 

  
Wirtualna Polska W 4Q’18 przychody spółki wyniosły 173,5 mln PLN, 46,8 mln PLN EBITDA, oraz 26,5 mln PLN zysku 

netto. Konsensus wynosił odpowiednio 168,7 mln PLN, 48,4 mln PLN, oraz 24,2 mln PLN. 
 
Zarząd spółki rekomenduje, by za 2018 rok wypłacić dywidendę w wysokości ok. 29,1 mln PLN, co 
daje 1 PLN dywidendy na akcję. Propozycję zarządu pozytywnie zaopiniowała rada nadzorcza. Na 
dywidendę Wirtualna Polska chce przeznaczyć jednostkowy zysk netto za 2018 rok w wyskości 0,4 
mln PLN i zyski z lat ubiegłych w wysokości 28,7 mln PLN. Zarząd spółki proponuje ustalenie prawa 
do dywidendy na 7 czerwca, a dzień wypłaty na 17 czerwca. 

  
Mercator Medical Spółka w 2018 roku odnotowała 420,4 mln PLN przychodu, 30,6 mln PLN EBITDA, oraz 7,5 mln PLN 

zysku netto. Rok temu było to odpowiednio: 300,7 mln PLN, 14,4 mln PLN, oraz 4,9 mln PLN. 
  
Meblarstwo (Forte, 
Pfleiderer) 

Produkcja sprzedana mebli w lutym 2019 wg. GUS wzrosła o 2,8% r/r (w cenach stałych) i 4,9% (w 
bieżących). Narastająco produkcja rośnie o 6,3% r/r. 
 
Produkcja płyt wiórowych w lutym 2019 wg. GUS wzrosła o 3,6% r/r. Narastająco produkcja jest niższa 
o 1,8% r/r. 
 
Produkcja sprzedana mebli [mln PLN] 

 
Źródło: BDM, GUS 

Produkcja płyt wiórowych [tys. m3] 

 
Źródło: BDM, GUS 
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Interma Trade Spółka szacuje, że szacowana strata netto grupy w 2018 roku wyniesie ok. 43,8 mln PLN ( w 2017 r. 
było to odpowiednio 10,7 mln PLN), a wpływ na stratę będzie miała utworzona rezerwa na potencjalne 
zobowiązania finansowe z tytułu rozliczeń podatku VAT za 2013 r. w łącznej kwocie 41,9 mln PLN. 
Zgodnie z szacunkami, przychody ze sprzedaży w 2018 roku wyniosą ok. 77,8 mln PLN, 

Opierając się na Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 37 zarząd spółki ocenia, że 
zaistniały przesłanki do utworzenia rezerwy. Otrzymany wynik kontroli i dalsze działania organów 
skarbowych skutkować mogą wydaniem (...) decyzji w przedmiocie zabezpieczenia i podjęcia przez 
organy podatkowe działań zmierzających do jej wyegzekwowania. 

  
Górnictwo WK 
(Bogdanka/JSW) 

Produkcja węgla kamiennego w lutym 2019 wg. GUS spadła o 7,2% r/r  (narastająco -2,5% r/r) 
 
Produkcja WK w PL [tys. ton] 

 

Źródło: BDM, GUS 
  
LPP Zarząd spółki zdecydował o rekomendowaniu radzie nadzorczej i walnemu zgromadzeniu 

przeznaczenia 110 mln PLN z zysku za 2018 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 60 PLN 
na akcję, podała spółka. Zarząd proponuje wyznaczenie dnia dywidendy na 18 czerwca 2019 r. oraz 
dnia wypłaty dywidendy na 27 czerwca 2019 r. 
 
LPP planuje połączyć się ze spółką zależną Gothals Ltd, w wyniku czego przejmie całość majątku tej 
spółki, w tym prawa do znaków towarowych. Spółka podała, że transakcja ta przyczyni się do 
uproszczenia struktury grupy kapitałowej LPP. Do finalizacji połączenia wymagane będą zgody rady 
nadzorczej oraz WZ. 

  
Izostal Zarząd spółki rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2018 roku na dywidendę trafiło ok. 4,3 mln 

PLN, co da ok. 0,1 zł na akcję. Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 24 lipca, 
natomiast jej wypłaty 9 sierpnia 2019 r. 

  
PKN Orlen Spółka sprowadzi kolejne 130 tys. ton ropy naftowej z Angoli, a ładunek dotrze do Naftoportu w 

Gdańsku w czerwcu. Pierwsza dostawa surowca z tego kierunku trafiła do Orlenu w lutym.  
 
"Zgodnie z zapowiedziami umacniamy pozycję w regionie Afryki i ponownie kupujemy surowiec od 
drugiego pod względem ilości wydobycia kraju na tym kontynencie. Podejmowane działania 
zmierzające do dywersyfikacji są odpowiedzią na zwiększony popyt na gotowe produkty naftowe na 
rynku polskim, w tym na diesla. Aby zwiększyć uzyski w tym zakresie musimy przerabiać więcej ropy 
o innych właściwościach niż rosyjska REBCO" - powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek.    
 
Pierwsza tura rokowań płacowych w ramach sporu zbiorowego, który w Orlen Serwis wszczął w 
zeszłym tygodniu Międzyzakładowy Związek Zawodowy Grupy Kapitałowej PKN Orlen, odbyła się w 
poniedziałek i zakończyła bez porozumienia. Następny termin rokowań wyznaczono na 27 marca. 
"Czekamy na pozytywne dla pracowników rozwiązania, a w szczególności odpowiednie podejście do 
obecnego sporu przez właściciela PKN Orlen" - oświadczył Międzyzakładowy Związek Zawodowy 
Grupy Kapitałowej PKN Orlen.                

  
JSW JSW przystąpiła do Europejskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych Hydrogen Europe. 

Spółka deklaruje, że stawia na wodór jako paliwo przyszłości, pracując nad innowacyjnymi 
technologiami produkcji tego gazu w swoich koksowniach. 
 
Przystąpienie do Hydrogen Europe ma umożliwić pogłębienie współpracy JSW z największymi 
firmami, instytutami oraz stowarzyszeniami stawiającymi na przemysłowe wykorzystanie wodoru. 
Obecnie grupa JSW pracuje nad uruchomieniem pierwszej instalacji separacji wodoru, który jest 
produktem ubocznym w procesie produkcji koksu. Według planów spółki, wodór wyprodukowany w 
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Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej może w przyszłości zasilać setki bezemisyjnych 
autobusów, wożących pasażerów w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 
 
Łącznie wszystkie koksownie należące do grupy JSW mają potencjał produkcyjny sięgający 72 tys. 
ton wodoru rocznie. Planowana instalacja w Koksowni Przyjaźń pozwoliłaby na wyprodukowanie ok. 
8 tys. ton wodoru na rok, o czystości 99,9%. H2, co zabezpieczyłoby roczne zapotrzebowanie ponad 
900 autobusów lub ponad 4 tys. samochodów osobowych z napędem wodorowym. Spółka analizuje 
obecnie poszczególne rozwiązania techniczne do separacji wodoru, szczególnie pochodzące z rynku 
azjatyckiego. 

  
Tauron Od 6 kwietnia br. stawki opłat związanych z dystrybucją energii elektrycznej przez Tauron zmniejszą 

się wobec ub. roku średnio o 3,9%, a dla gospodarstw domowych średnio o 7,0%. - podała spółka 
Tauron Dystrybucja. 

Spadek średnich stawek opłat w taryfie wynika ze znacznego obniżenia stawek opłaty przejściowej. 
Taryfa dla energii elektrycznej spółki Tauron Dystrybucja SA zacznie obowiązywać po 14 dniach od 
opublikowania decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o jej zatwierdzeniu, czyli od 6 kwietnia 
2019 r. 

W rachunku za prąd opłaty związane z dystrybucją energii stanowią z reguły mniej więcej połowę 
kwoty do zapłacenia. Pozostała część to należność za energię elektryczną - w tym zakresie 
obowiązuje przyjęta przez parlament ustawa zamrażająca w tym roku ceny prądu m.in. dla 
gospodarstw domowych na ubiegłorocznym poziomie. 

  
Wawel Kayne Anderson Rudnick Investment Management zmniejszył udział w akcjonariacie Wawelu do 

4,9%. Wcześniej firma posiadała 5,0%. akcji spółki. 
  
Sanok Zarząd Sanok Rubber Company będzie rekomendował wypłatę dywidendy, ale jej poziom, który 

zostanie określony w późniejszym terminie będzie raczej niższy, niż ubiegłoroczny poinformował 
prezes spółki Piotr Szamburski.  
 
Spółka podtrzymuje swoje wcześniejsze zapowiedzi, dotyczące przeznaczenia ok. 200 mln PLN na 
inwestycje w latach 2018-2019, podała spółka. W tym roku chce wydatkować 100 mln PLN lub nieco 
poniżej tej kwoty. W 2019 roku mniej więcej połowa nakładów przeznaczona zostanie na dokończenie 
budowy hali, która przebiega zgodnie z harmonogramem i której oddanie powinno nastąpić do końca 
roku. Łączny koszt budowy hali to ok. 60 mln PLN. Spółka spodziewa się również rozpoczęcia 
produkcji w Meksyku w 2Q’19. 
 
Sanok Rubber Company prowadzi rozmowy w sprawie przejęć. Najbardziej interesującym rynkiem 
dla potencjalnych akwizycji grupy jest Europa - wynika z wypowiedzi prezesa Piotra Szamburskiego. 
Zaznaczył, że Sanok jest zainteresowany akwizycjami zarówno w motoryzacji, jak i w pozostałych 
segmentach. 

Szamburski zapowiedział, że wpływ zwyżek cen surowców może być widoczny w wynikach grupy w 
1Q’19, ale potem spółka spodziewa się ich stabilizacji. Piotr Dołęga dyrektor finansowy spółki 
szacuje, że jeśli nie będzie rekompensat, to roczny wzrost kosztów grupy Sanok w związku ze zwyżką 
cen energii, może wynieść 10 mln PLN. W ocenie prezesa dywersyfikacja przychodów może uchronić 
grupę w przypadku spowolnienie w motoryzacji.  

  
PKO BP Liczba klientów, którzy założyli Profil Zaufany w PKO BP sięgnęła 500 tys. Opcję zakładania Profilu 

Zaufanego w serwisach transakcyjnych PKO BP wprowadzono pod koniec 2016 roku. 
  
Lotos Grupa Lotos i Politechnika Gdańska będą współpracować przy projektach badawczo-rozwojowych w 

obszarze niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. Umowę w tej sprawie podpisano 
25 marca w siedzibie uczelni.  
 
W planach jest stworzenie prototypów urządzeń z obszarów baterii litowo-jonowych oraz wodoru, 
które będą mogły zostać wdrożone do przemysłu. Naukowcy z Politechniki Gdańskiej przygotują m.in. 
prototypy przetworników, baterii i magazynów energii. 

  
Cyfrowy Polsat Spółka zdecydował o ustanowieniu nowego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 

do 1 mld PLN i planuje przeprowadzić emisję w ramach tego programu w drugim kwartale 2019 r. 

Zgodnie z warunkami emisji zarząd spółki może wykorzystać środki z emisji obligacji na dowolny cel, 
w tym na sfinansowanie przedterminowego wykupu obligacji serii A lub na nabycie obligacji serii A w 
celu ich umorzenia. Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 1 tys. PLN, będą one mogły 
być emitowane w jednej lub w wielu seriach z terminem wykupu nie dłuższym niż 7 lat od dnia emisji. 
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Cyfrowy Polsat podał, że jego intencją jest przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu w 
2Q’19 z zastrzeżeniem występowania odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów 
wartościowych. 

  
Kruk Kruk planuje wyemitować nie więcej niż 115 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AE4 o wartości 

nominalnej 1 tys. PLN każda, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty 
przydziału obligacji. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej.  

Spółka podała, że emisja obligacji zostanie przeprowadzona nie później niż do 30 czerwca 2019 roku. 
Kruk planuje, że obligacje te zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku Catalyst. 

  
Agora Spółka szacuje wysokość rezerwy związanej ze zwolnieniem grupowym, która obciąży wynik grupy w 

1Q’19, na około 5 mln PLN. Agora podała, że podpisała ze związkiem zawodowym porozumienie w 
sprawie zwolnienia grupowego w segmencie druk. 

Zwolnienie grupowe zostanie przeprowadzone w okresie od 25 marca do 23 kwietnia 2019 r. i obejmie 
do 153 pracowników zatrudnionych głównie w segmencie druk, co stanowi 57% wszystkich 
zatrudnionych w tym obszarze. Agora podała, że działalność poligraficzna grupy zostanie 
skoncentrowana w drukarni w Warszawie, a działalność operacyjna drukarni w Pile i w Tychach 
zostanie wygaszona do 30 czerwca 2019 r. 

  
Polwax Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję 

do 20,6 mln akcji serii E z zachowaniem prawa poboru - podała spółka w uchwałach po NWZ.  

Akcjonariusze zdecydowali ponadto o ogłoszeniu przerwy w obradach NWZ do 23 kwietnia 2019 
roku. Wcześniej Krzysztof Moska, akcjonariusz Polwaksu, żądał zwołania NWZ w sprawie emisji. 
Cena emisyjna akcji wynosi 1 PLN, akcje zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej. 
Dniem prawa poboru akcji jest 31 lipca 2019 r. 

  
Hollywood Grupa chce wyemitować 15 mln akcji serii L z ceną emisyjną 1 PLN za akcję w drodze subskrypcji 

prywatnej bez prawa poboru. O emisji zdecydują akcjonariusze podczas NWZ zwołanego na 19 
kwietnia. 

"Taka forma dokapitalizowania zapewnia szybkość i efektywność ekonomiczną. Co ważne, 
zaproponowana cena emisyjna jest wyższa niż średni kurs na GPW z ostatnich 6 miesięcy, co 
sprawia, że emisja ta jest korzystna dla obecnych akcjonariuszy spółki. 15 mln PLN to dla nas istotna 
kwota, stwarzająca nowe możliwości, w tym w obszarze zrównoważenia planowanych nakładów 
inwestycyjnych w oparciu o źródła zewnętrzne i wewnętrzne" - powiedział, Krzysztof Cetnar, członek 
Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych. 

Umowy objęcia akcji serii L mają zostać zawarte nie później niż 2 maja 2019 roku. Jak podano w 
komunikacie, grupa chce przeprowadzić emisję, by przyspieszyć ekspansję rynkową, zarówno w 
Polsce, jak i za granicą. 

"Obecna sytuacja na rynku pracy oraz skokowy wzrost kosztów energii i gazu nie sprzyjają w krótkiej 
perspektywie całej branży. Wierzymy, że w dłuższej perspektywie poziom cen za nasze usługi 
zrekompensuje obserwowany obecnie wzrost kosztów, wynikających z czynników zewnętrznych, 
niemniej już dzisiaj musimy poprawiać sprawność i efektywność działania Grupy. Służy temu 
zainicjowany proces konsolidacji oraz działania operacyjne zwiększające wydajność" - powiedział 
prezes Adam Andrzej Konieczkowski. 

  
ZM Ropczyce Zarząd Zakładów Magnezytowych Ropczyce rekomenduje wypłatę 1,3 PLN dywidendy na jedną 

akcję z zysku za 2018 r. 
  
PGE PGE Energia Ciepła, spółka zależna PGE, planuje zrealizować ponad 800 mln PLN nakładów 

inwestycyjnych w 2019 r., przede wszystkim na prace modernizacyjne i odtworzeniowe, a w sumie do 
2023 r. wyda ponad 5 mld PLN, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski. W perspektywie 
najbliższych 10-15 lat preferowanym paliwem będzie dla spółki gaz ziemny. 
 
Spółka realizuje obecnie program inwestycyjny, który zakłada m.in. dostosowanie jednostek do 
wymagań BREF/BAT. 
 
W planach jest m.in. budowa bloku gazowo-parowego wraz z kotłownią szczytowo-rezerwową, który 
zastąpi obecną jednostkę węglową w Elektrociepłowni Czechnica. Całkowita moc cieplna 
elektrociepłowni wzrośnie z obecnych 247 MWt do ok. 320 MWt, a moc elektryczna ze 100 MWe do 
ok. 170 MWe. Oddanie bloku do użytkowania planowane jest na 2023 r. Jak podkreśla spółka, 
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inwestycja wpisuje się w strategiczny kierunek rozwoju Grupy PGE, poprzez dywersyfikację miksu 
paliwowego oraz spełnienie efektu środowiskowego. 
 
Oprócz Nowej Czechnicy planowane jest nowe źródło kogeneracyjne w EC Zielona Góra (paliwo 
gazowe, planowane oddanie do użytku w 2023/2024). Spółka realizuje ponadto programy rozwoju i 
modernizacji w elektrociepłowniach Bydgoszcz, Rzeszów, Lublin, Gorzów, Kielce i Zgierz. PGE 
Energia Ciepła bierze pod uwagę inwestycje w źródła geotermalne, analizuje także ekonomikę 
współspalania biomasy oraz paliwa RDF. 
 
Przede wszystkim jednak spółka skupi się na jednostkach opalanych gazem ziemnym. PGE Energia 
Ciepła jest także otwarta na włączanie nowych aktywów, jednak procesy akwizycyjne realizowane są 
przez spółkę-matkę. 

  
PZU PZU we współpracy z Alior Bankiem uruchomi nową platformę pożyczkową Cash opartą o 

technologię serwisu bancovo.pl na przełomie 3Q/4Q’19. Dzięki platformie każdy pracodawca będzie 
mógł wprowadzić nowy benefit w postaci szybkich i niskooprocentowanych pożyczek dla swoich 
pracowników. 

Projekt Cash zakłada, że każdy pracownik związany ze swoim pracodawcą umową o pracę i 
posiadający zdolność kredytową będzie mógł wystąpić o niskooprocentowaną pożyczkę. Wystarczy, 
że pracodawca dołączy do platformy Cash. Jak poinformował dyrektor biura komunikacji 
korporacyjnej Marek Baran, w pierwszym etapie platforma Cash zostanie zaoferowana największym 
przedsiębiorstwom w Polsce, a w dalszej kolejności do współpracy zostaną zaproszone pozostałe 
firmy. 

  
Idea Bank Klienci banku mogą już pobrać oprogramowanie zabezpieczające bankowość online - Trusteer 

Rapport firmy IBM. Jest ono polecane jako dodatkowa ochrona uzupełniająca standardowe programy 
antywirusowe na komputery, z których wykonywane są transakcje w internecie. 
 
"Bankowość internetowa to obecnie ogromne udogodnienie, ale i czyhające cyberzagrożenia. W 
obliczu coraz częstszych i inteligentniejszych ataków hakerskich mających na celu kradzież naszej 
tożsamości w sieci i uzyskanie dostępu do kont bankowych, postanowiliśmy dać naszym klientom 
dodatkową ochronę przed takimi działaniami" - powiedział członek zarządu Jaromir Frankowicz. 

  
Ursus/ PKO BP Sąd Rejonowy Lublin-Wschód zawiesił na trzy miesiące postępowanie komornicze wobec Ursusa, 

wnioskowane przez PKO BP. 
 
W prowadzonym postępowaniu komornik zmierza do wyegzekwowania należności głównej w kwocie 
10,0 mln PLN, odsetek wynoszących 0,6 mln PLN(do dnia 5 marca 2019 r.) oraz kosztów 
postępowania. 

  
Santander BP Niespełna połowa (47%) rodziców dzieci w wieku 5-14 lat rozmawia z nimi o finansach, oszczędzaniu 

i planowaniu zakupów, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Santander Bank Polska. Aby 
ułatwić rodzicom i nauczycielom naukę finansów, bank przygotował projekt edukacyjny Finansiaki, 
którego osią jest portal internetowy. Rodzice najczęściej wskazują, że zachęcają malucha do 
odkładania do skarbonki, robi tak niemal 63%.  

  
Bank Millennium Walne Zgromadzenie banku zdecydowało o zatrzymaniu zysku osiągniętego w 2018 roku w kapitałach 

własnych. Bank podał, że zysk osiągnięty w 2018 roku wysokości 722,3 mln PLN zostanie 
przeznaczony na pokrycie efektu wdrożenia MSSF (kwota 235,4 mln PLN), a kwota 486,9 mln PLN 
trafi na kapitał rezerwowy. 
 
Zarząd rekomendował wcześniej zatrzymanie całego zysku, co miało uwzględniać otrzymane 
stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków i transakcję przejęcia Euro Banku. 

  
PHN PHN oraz jego spółki zależne PHN 3 Sp. z o.o. i PHN SPV 21 Sp. z o.o. podpisały umowę joint 

venture z Hillwood Polska oraz HE Dutch II B.V. w sprawie realizacji inwestycji logistyczno-
magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą na nieruchomościach należących do grupy kapitałowej 
PHN w gminie Świebodzin, podała spółka. 
 
Na mocy zawartej umowy HE Dutch II B.V. nabędzie 50% udziałów w spółce PHN SPV 21, która 
będzie realizowała projekt joint venture, pod warunkiem uzyskania zgody Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy oraz nieskorzystania z prawa 
pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

  
Altus TFI Krzysztof Mazurek złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Altus TFI z dniem 31 marca. Rada 

nadzorcza spółki powołała na prezesa Andrzeja Ladko od 1 kwietnia br. 
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Sygnity Rada nadzorcza spółki powołała Ingę Jędrzejewską w skład zarządu spółki jako członka zarządu ds. 
finansowych na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem odbycia zwyczajnego walnego 
zgromadzenia Sygnity zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, który zakończył 
się 30 września 2018 roku, tj. 25 marca 2019 roku. 

  
Echo Investment Spółka podpisała z Mota-Engil Central Europe umowę na realizację Apartamentów przy Warzelni 

(Budynek E) w ramach projektu Browary Warszawskie, podała Mota-Engil. 
  
OT Logistics Rada nadzorcza spółki powołała Radosława Krawczyka na stanowisko prezesa (w dniu 25 marca 2019 

roku). 
 
Rada nadzorcza emitenta oddelegowała, z tym samym dniem, pana Kamila Jedynaka, 
dotychczasowego członka rady nadzorczej spółki, na okres trzech miesięcy do wykonywania 
czynności członka zarządu spółki odpowiedzialnego za realizację programu naprawczego grupy 
kapitałowej OT Logistics. 
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