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KOMENTARZ PORANNY 

Coraz bliżej do reformy OFE 
Wydarzeniem wczorajszej sesji dla warszawskich inwestorów była popołudniowa 
konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. Szef Rady Ministrów zaprezentował 
na konferencji prasowej plany uporządkowania systemu emerytalnego, których 
podstawowym założeniem jest przeniesienie środków zgromadzonych w OFE na 
indywidualne konta emerytalne (za opłatą przekształceniową w wys. 15%, możliwe 
rozłożenie opłaty na 2 lata; wypłata środków z tego wariantu będzie możliwa po 
osiągnięciu wieku emerytalnego) lub do ZUS. Fundusze, które zarządzają środkami z 
OFE, będą obniżać alokację w polskie akcje po ok. 2,5 p.p. rocznie (Paweł Borys 
szacuje, że podaż akcji wyniesie ok. 3 mld PLN rocznie), zniknąć ma także „suwak” dla 
transferów z OFE do ZUS. Reakcja na GPW była znikoma – WIG20 stracił wczoraj 
0,4%, mWIG40 zyskał 0,1%, a sWIG80 spadł o 0,3%. Lekka przewagę miała strona 
popytowa na większych europejskich rynkach – DAX wzrósł o 0,2%, a FTSE  0,5%. Za 
oceanem sytuacja była odwrotna, a główne indeksy znalazły się nieco pod kreską (w 
USA trwa sezon publikacji raportów za 1Q’19; dla odmiany najbliższe 2 tyg. w 
Warszawie przyniosą wysyp publikacji, ale za 4Q’18!). Sesja w Azji zakończyła się 
wzrostami na większości giełd. Z danych makro czeka nas publikacja danych z 
brytyjskiego rynku pracy oraz odczyt indeksu instytutu ZEW w Niemczech. Inwestorzy 
bacznie obserwują też doniesienia z toczących się rozmów na linii USA-Chiny (S. 
Mnuchin oświadczył, że kraje robią postępy w negocjacjach) oraz rozmowy Partii 
Konserwatywnej i Partii Pracy odnośnie kompromisowej wizji brexitu. Nastroje o 
poranku są pozytywne – na zielono świecą kontrakty na indeksy w Europie oraz USA, 
co tym samym powinno przełożyć się na wzrostowe otwarcie notowań na GPW.  

Adrian Górniak 

 

Notowania: poniedziałek, 15 kwietnia 2019 

 grudnia 208  Wartość Zmiana 

1D YTD 

WIG20  2 358,2 -0,4% 3,6% 

WIG30 2 711,9 -0,2% 5,0% 

mWIG40 4 220,1 0,1% 7,9% 

sWIG80 12 136,8 -0,3% 14,8% 

WIG  60 812,1 -0,3% 5,4% 

WIG Banki 7 756,0 -0,2% 4,1% 

WIG Bud 2 147,7 -1,4% 12,2% 

WIG Chemia 11 609,8 0,5% 24,2% 

WIG Dew 2 186,1 -1,4% 14,4% 

WIG Energia 2 193,4 0,5% -9,0% 

WIG IT 2 340,8 1,6% 17,5% 

WIG Media 5 120,8 -0,3% 13,5% 

WIG Paliwa 7 420,7 -0,7% -7,2% 

WIG Spoż 3 638,8 0,5% 7,6% 

WIG Surowce 3 938,6 -0,2% 15,0% 

WIG Telco 696,1 0,3% 12,3% 

DAX 12 020,3 0,2% 13,8% 

CAC40 5 508,7 0,2% 16,4% 

BUX 42 815,9 -0,3% 9,4% 

S&P500 2 905,6 -0,1% 15,9% 

DJIA 26 384,8 -0,1% 13,1% 

Nasdaq Comp 7 976,0 -0,1% 20,2% 

Bovespa 93 083,0 0,2% 5,9% 

Nikkei225 22 237,1 0,3% 11,1% 

S&P/ASX 200 6 271,5 0,3% 11,1% 

Złoto 1 289,5 -0,2% 0,6% 

Miedź 6 484,0 1,2% 8,7% 

Ropa WTI 63,4 -0,8% 36,3% 

EUR/PLN 4,27 -0,1% -0,4% 

USD/PLN 3,78 -0,2% 0,9% 

CHF/PLN 3,77 -0,3% -1,2% 

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

USD/JPY 112,0 0,0% 2,1% 
 

FW20 

 Wartość  Zmiana 

Kurs otwarcia 2 375   -4 -0,17% 

Kurs zamknięcia 2 362   -6 -0,25% 

Kurs min. 2 352   -14 -0,59% 

Kurs max. 2 377   -13 -0,54% 

Wolumen obrotu 10 199   3 410 50,23% 

Otwarte pozycje 57 021   -469 -0,82% 
 

Indeksy GPW 

Indeks Open Low High Close 1D Obrót 

WIG20 2 364,12 2 351,38 2 372,85 2 358,19 -0,4% 393 

WIG30 2 718,75 2 705,04 2 727,21 2 711,87 -0,2% 420 

MWIG40 4 223,59 12 110,16 12 176,01 4 220,08 0,1% 50 

SWIG80 12 174,76 4 209,08 4 231,88 12 136,77 -0,3% 13 

WIG-PL 62 140,06 62 059,65 62 140,06 62 059,65 -0,3% 462 

WIG 60 975,16 60 689,15 61 107,99 60 812,06 -0,3% 463 

 

WIG20     

 Close MC 1D YTD  

Alior 57,50 7 507 -1,8% 8,2% 

CCC 230,40 9 485 -2,1% 19,2% 

CD Projekt 212,50 20 426 1,9% 45,9% 

Cyfrowy P. 25,66 16 411 0,5% 13,7% 

Dino 124,00 12 157 -5,3% 29,4% 

JSW 58,80 6 904 -0,9% -12,6% 

KGHM 110,65 22 130 0,0% 24,5% 

Lotos 84,20 15 566 1,2% -4,9% 

LPP 8 520,00 15 783 -1,6% 8,5% 

mBANK 443,00 18 755 1,8% 4,4% 

Orange 4,99 6 546 -1,8% 4,1% 

Pekao 112,70 29 580 -1,4% 3,4% 

PGE 9,32 17 430 -0,1% -6,8% 

PGNIG 6,13 35 421 -0,6% -11,3% 

PKN Orlen 100,50 42 985 -1,2% -7,1% 

PKOBP 39,46 49 325 -0,2% 0,0% 

Play 25,48 6 470 2,3% 22,5% 

PZU 41,72 36 026 0,0% -5,0% 

Santander Polska 391,00 39 917 1,3% 9,2% 

Tauron 1,81 3 179 2,5% -17,2% 

 

 
 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK 

 

 Energetyka: Produkcja energii w 03.19 -7,4% r/r; +65% r/r generacji z wiatru 
[komentarz BDM]; 

 Mostostal Warszawa: Wyniki 4Q’18/2018, 43 mln PLN straty netto w całym 
roku [komentarz BDM]; 

 OFE: 100% środków z OFE trafi na prywatne indywidualne konta emerytalne 
uczestników OFE; 

 PCC Rokita: Zarząd rekomenduje 8,31 PLN dywidendy na akcję (DY 9,4% 
brutto !) [komentarz BDM]; 

 Energa: Zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2018 rok; 

 Impexmetal: Spółka miała 163,1 mln PLN zysku netto w 2018 roku; 

 Impexmetal: Inwestycje planowane na lata 2019-2022 mają wynieść około 
430 mln PLN; 

 Wikana: Spółka miała w 2018 roku 4,3 mln PLN straty netto; 

 Alchemia: Zysk netto spółki w 2018 roku wyniósł 40,1 mln PLN; 

 Mercator Medical: Spółka miała wstępnie 2 mln PLN straty netto w 1Q’19; 

 XTB: Akcjonariusze zdecydowali o łącznie 0,5 PLN dywidendy na akcję za 
2018 rok; 

 

WYKRES DNIA 
 
Akcje Mostostalu Warszawa straciły wczoraj około 14,3%. Po sesji 
opublikowano wyniki za rok 2018, spółka zanotowała 42,8 mln PLN straty 
netto w ubiegłym roku. 
 
Mostostal Warszawa- daily 

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

 Close MC 1D YTD   Close MC 1D YTD  

11 bit 
studios 

392,00 897 1,4% 60,7% GTC 9,22 4 458 0,2% 12,6% 

Amica 143,00 1 112 -0,3% 24,6% Handlowy 64,10 8 375 -0,2% -7,2% 

Amrest 40,10 8 804 -2,2% 0,2% ING BSK 196,40 25 552 0,2% 9,1% 

Asseco PL 55,45 4 602 2,6% 20,2% Inter Cars 219,00 3 103 0,0% 4,8% 

Azoty 42,70 4 236 1,7% 36,9% Kernel 53,90 4 417 0,6% 10,1% 

Benefit Sys. 940,00 2 687 1,7% 11,4% Kęty 338,50 3 231 -0,4% 2,9% 

Bogdanka 45,00 1 531 0,9% -12,3% Kruk  163,80 3 094 0,7% 4,5% 

Boryszew 4,61 1 106 -0,6% -1,9% LC Corp 2,43 1 088 -3,2% -0,8% 

Budimex 140,00 3 574 -2,8% 23,2% Livechat 29,20 752 -0,5% 15,2% 

CI Games 1,11 167 -1,3% 34,9% Mabion 86,50 1 187 5,0% -0,1% 

Ciech 51,30 2 704 -0,6% 15,8% Millennium 9,52 11 549 0,3% 7,3% 

Comarch 181,00 1 472 -0,3% 19,1% Orbis 90,80 4 184 0,9% 0,7% 

Echo 4,08 1 684 -2,7% 25,5% PKP Cargo 47,95 2 148 0,2% 9,2% 

Enea 8,19 3 613 0,3% -17,3% PlayWay 195,00 1 287 2,2% 44,4% 

Energa 7,88 3 263 0,6% -11,6% Polimex 2,86 677 0,0% 1,8% 

Eurocash 22,50 3 131 -0,1% 27,8% Stalprodukt 349,00 1 948 -0,1% 9,1% 

Famur 4,83 2 776 -0,6% -10,6% Trakcja 2,73 140 0,4% -30,7% 

Forte 29,10 696 0,9% 27,9% VRG 4,25 996 -0,8% 5,2% 

Getin 
Holding 

1,83 348 -0,1% 169,4% Wawel 840,00 1 260 -1,6% 0,7% 

GPW 41,25 1 731 -0,5% 12,6% WP.PL 59,60 1 727 -0,7% 12,9% 
 

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]  

 
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A. 

FW20 

 
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A. 

WIG20 

 
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A. 
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INFORMACJE ZE SPÓŁEK 
  
Energetyka (dane 
PSE o produkcji) 

Dane o produkcji energii za marzec 2019 
 

BDM: przez cieplejszy marzec spada krajowe zużycie e.e. (-4,4% r/r), co w połączeniu z dużym wzrostem z 
OZE, w szczególności z wiatru (>1,7 TWh- prawie pobity rekord z grudnia;18), prowadzi do wyraźnego 
spadku produkcji z elektrowni węglowych, szczególnie z węgla brunatnego (PGE). Zwracamy ponadto 
uwagę, że w marcu rozpoczęły się remonty kapitalne bloków m.in. w Bełchatowie (B02 370 MW, PGE) czy 
Łagiszy (B10 460 MW, Tauron). 

W całym 1Q’19 produkcja z węgla kamiennego spadła o 5,8% r/r, a z brunatnego o 10,3% r/r. W tym samym 
czasie generacja z wiatru wzrosła o 47% r/r. Dane wspierają przede wszystkim wyniki PEP i ENG. 
 
Struktura produkcji energii [GWh] 

 mar.18 mar.19 r/r   2018 YTD 2019 YTD r/r 

Produkcja ogółem 14 885 13 783 -7,4%   43 536 42 712 -1,9% 

   El. Węglowe 11 667 9 818 -15,8%   34 115 31 580 -7,4% 

      kamienny 7 512 6 449 -14,2%   21 839 20 568 -5,8% 

      brunatny 4 155 3 369 -18,9%   12 276 11 012 -10,3% 

   El. Gazowe 967 1 003 3,7%   2 598 2 816 8,4% 

   El. Wiatrowe 1 036 1 711 65,2%   3 168 4 651 46,8% 

   Import 528 957 81,3%   1 554 1 751 12,7% 

Krajowe zużycie 15 413 14 741 -4,4%   45 088 44 463 -1,4% 

Źródło: BDM, PSE 
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Mostostal 
Warszawa 

Spółka opublikowała raport za 4Q’18/2018 
 
MS Warszawa –  wyniki skonsolidowane 4Q’18 [mln PLN] 

  1Q'17 2Q'17 3Q'17 4Q'17 1Q'18 2Q'18 3Q'18 4Q'18 zmiana r/r 2017 2018 zmiana r/r 

Przychody 277,8 292,3 260,8 268,8 194,1 224,2 264,8 330,2 22,8% 1 099,6 1 013,3 -7,8% 

Zysk brutto ze sprzedaży 33,7 31,2 34,4 18,2 15,6 0,4 13,7 10,9 -40,2% 117,4 40,6 -65,4% 

Zysk na sprzedaży 18,7 15,5 19,7 0,1 0,3 -16,9 -1,3 -5,5 - 53,9 -23,4 - 

EBITDA 13,3 15,8 10,0 -6,7 3,7 -14,5 2,3 -5,0 - 32,4 -13,6 - 

EBIT 10,6 13,2 7,5 -9,9 0,9 -17,3 -0,5 -7,7 - 21,4 -24,6 - 

Zysk (strata) brutto 19,3 10,9 1,5 -4,7 -3,3 -27,9 1,2 -6,8 - 26,9 -36,7 - 

Zysk (strata) netto 13,3 6,5 0,0 -17,3 -1,7 -21,9 -4,6 -14,6 - 2,5 -42,8 - 

             
Marża zysku brutto  12,1% 10,7% 13,2% 6,8% 8,0% 0,2% 5,2% 3,3%  10,7% 4,0%  

Marża EBITDA 4,8% 5,4% 3,8% -2,5% 1,9% -6,5% 0,9% -1,5%  2,9% -1,3%  

Marża EBIT 3,8% 4,5% 2,9% -3,7% 0,5% -7,7% -0,2% -2,3%  1,9% -2,4%  

Marża zysku netto 4,8% 2,2% 0,0% -6,4% -0,9% -9,8% -1,7% -4,4%   0,2% -4,2%   

Źródło: DM BDM S.A.,  spółka 
 

BDM: Spółka odnotowała wzrost przychodów w 4Q’18, ale na poziomie netto poniosła blisko 15 mln PLN 
straty przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej.  

 Marżą brutto ze sprzedaży na poziomie 3,3% w 4Q’18. 

 Dług netto na koniec roku 320 mln PLN + kapitał rezerwowy z reklasyfikacji pożyczek na poziomie 202 
mln PLN.  

 Audytor wystawił do sprawozdania opinię z zastrzeżeniem co do prawidłowości ujęcia roszczeń w 
przychodach poprzednich okresów (zdaniem audytora ich ujęcie skutkowałoby obniżeniem kapitału 
własnego o 56,0 mln PLN. Sprawozdanie dotyczące 2017 roku także zawierało zastrzeżenie w tej kwestii. 

 Kapitały własne przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej = 80,8 mln PLN (w tym wspomniane 
202 mln PLN z tytułu reklasyfikacji pożyczek).  

 Portfel zleceń: 2,06 mld PLN (w tym 1,83 mld PLN portfel jednostkowy). 

 Udział kontraktu na budowę bloków w Opolu dla PGE w 2018 roku ok. 20%.  

 W liście do akcjonariuszy prezes zarządu podkreśla, że „celem na rok 2019 jest dalszy wzrost portfela 
zamówień i poprawa wyników finansowych”. 

  
OFE "Propozycja reformy OFE to propozycja dla tych, którzy zdecydują się przesunąć środki do ZUS-u, ale także 

dla tych którzy się nie zdecydują przesunąć środków do ZUS tylko będą chcieli je mieć na indywidualnych 
kontach emerytalnych, bądź na PPK. Będą to środki przypisane do tych 15,8 mln obywateli. Polacy mieli 
będą wolny wybór, czy przenieść środki na IKE, czy do ZUS-u" - powiedział premier. 
 
"100% środków z OFE przekazujemy na prywatne indywidualne konta emerytalne uczestników OFE. Środki 
te w 100% będą prywatne i dziedziczone" - dodał.  
 
"W momencie przekazania do IKE będzie zastosowana opłata przekształceniowa, by była zachowana 
sprawiedliwość. Jeżeli są wypłacane środki przez ZUS - dzisiejsze emerytury - one są obciążone 18% 
podatkiem, a dla niektórych 32%. Bez opłaty przekształceniowej środki z IKE byłyby uprzywilejowane" - 
powiedział premier. Opłatę będzie można rozłożyć na 2 lata. Kwieciński dodał. że opłata wyniesie 15% 
wartości środków na rachunku OFE. 
 
System emerytalny, który proponujemy w sposób ewolucyjny przebudować ma być oparty na trzech filarach; 
ZUS, PPK i IKE - poinformował Morawiecki. 
 
Wypłata środków z OFE z IKE będzie możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego. Projekt przekształcenia 
OFE trafi do konsultacji na początku maja, wejście w życie planowane na styczeń 2020 r. 
 
Rząd chce, by limit inwestycji w akcje dla indywidualnych kont emerytalnych (IKE), które powstaną z 
przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych (OFE) był obniżany o 2,5 pkt proc. Rocznie. 
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PCC Rokita Zarząd rekomenduje 165 mln PLN dywidendy z zysku za 2018 rok (DPS 8,31 PLN/akcję). 
 

BDM: poziom dywidendy (DPS 8,31 PLN/akcję, DY 9,4% brutto !) jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. To 
67% jednostkowego, rekordowo wysokiego zysku netto za 2018 rok.  

W styczniu’9 spółka informowała o kredycie z EBI (45 mln EUR) na program inwestycyjny o wartości ok. 
110,5 mln EUR. Z kolei w marcu’19 spółka podpisała umowę o współpracy z chińską Shida dot. budowy 
instalacji w kwocie ok. 22 mln EUR. 

Ostateczną decyzję podejmie WZA, które zaplanowano na 16.04 (17:00). 

 

Dywidenda [PLN/akcję] 

 
Źródło: BDM, spółka 

  
Bogdanka Spółka w 1Q’19 szacuje zysk netto na 87,6 mln PLN, a EBITDA na 206,5 mln PLN. 
  
Energa Zarząd spółki podjął decyzję, iż nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2018 

rok. Zgodnie z propozycją zarządu, całość zysku netto za 2018 rok, w wysokości 495 mln PLN, ma zostać 
przeznaczona na kapitał zapasowy. Jak podano, uzasadnieniem dla powyższej decyzji jest realizacja strategii, 
zgodnie z którą polityka wypłat dywidendy dostosowywana jest do potrzeb finansowych procesu 
inwestycyjnego. 

  
Impexmetal Spółka miała w 2018 roku 3,3 mld PLN przychodów, 194,6 mln PLN EBIT, oraz 163,1 mln PLN zysku netto. 

Rok temu było to odpowiednio 3,4 mld PLN, 135,7 mln PLN, oraz 74,0 mln PLN zysku netto. 
  
Impexmetal Spółka planuje zrealizować w latach 2019-2022 program inwestycyjny, na który przewiduje nakłady w 

wysokości około 430 mln PLN. 
 
Program inwestycyjny Impexmetalu zakłada zwiększenie mocy produkcyjnych w Wydziale Odlewni do 200 
tys. ton wlewków oraz zwiększenie mocy produkcyjnych w Wydziale Walcowni do 135 tys. ton wyrobów 
walcowanych. 

  
Alchemia Spółka miała w 2018 roku 1,1 mld PLN przychodów, 63,9 mln PLN EBIT, oraz 536,5 mln PLN zysku netto. 

Rok temu było to odpowiednio 957,6 mln PLN, 14,3 mln PLN, oraz 7,4 mln PLN zysku netto. 
  
Wikana Spółka w 2018 roku 43,8 mln PLN przychodów, 1,9 mln PLN EBIT, oraz 4,3 mln PLN straty netto. Rok temu 

było to odpowiednio 68,9 mln PLN, 7,8 mln PLN, oraz 1,1 mln PLN zysku netto. 
  
Mercator Medical Spółka w 1Q’19 miała wstępnie 121 mln PLN przychodów, 2 mln PLN EBITDA, i 2 mln PLN straty netto. 
  
PGNiG W zakresie wydobycia krajowego priorytetem dla spółki jest rozstrzygnięcie złożonych już 24 wniosków 

koncesyjnych, w tym tego dotyczącego złoża Przemyśl, poinformował prezes Piotr Woźniak. Spółka 
postuluje odnawianie koncesji na wydobywanie ropy i gazu ziemnego na takich samych zasadach jak w 
przypadku węgla kamiennego. Łącznie PGNiG ma 202 koncesje wydobywcze, 47 poszukiwawczych i 
poszukiwawczo-rozpoznawczych. 

"Uważamy, że korzystne dla rynku byłoby odnawianie koncesji na wydobywanie ropy i gazu ziemnego na 
takich samych zasadach jak w przypadku węgla kamiennego, gdzie stosuje się uproszczoną procedurę 
biurokratyczną" - wskazał prezes. Jego zdaniem, przedłużanie się procesu koncesyjnego to efekt 
niekorzystnej zmiany w interpretacji prawa. 

Na obszarze woj. zachodniopomorskiego do 2022 r. zbudujemy sieć gazową na terenie kolejnych 10 gmin - 
powiedział Robert Perkowski podczas otwarcia placówki gazowniczej Polskiej Spółki Gazownictwa w Dębnie 
(Zachodniopomorskie). Dodał, że jednym z elementów programu jest budowa sieci gazowej na terenie gmin, 
które do tej pory takiej infrastruktury nie miały lub była niewystarczająca. 
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PGNiG Polska Spółka Gazownictwa z grupy kapitałowej PGNiG uruchomiła stację regazyfikacji skroplonego gazu 

(LNG) w Mońkach w województwie podlaskim.  
 
"W ramach obecnej strategii na terenie województwa podlaskiego planujemy zgazyfikować 26 gmin, dzięki 
czemu stopień gazyfikacji wzrośnie z obecnych ok. 20% do 42,4% w 2022 r." - powiedział prezes PSG Marian 
Żołyniak. Łącznie w tym roku PSG planuje zgazyfikować 150 gmin w całej Polsce. "Do dziś z tego programu 
zgazyfikowaliśmy 34 gminy" - dodał prezes. 

Dzięki inwestycji możliwe będzie przyłączenie do sieci gazowej dużych odbiorców, w tym Monieckiej 
Spółdzielni Mleczarskiej oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Obecnie firmy te korzystają z węgla jako 
źródła energii. Inwestycja umożliwi także przyłączenie indywidualnych odbiorców - oprócz stacji regazyfikacji 
PSG wybudowała ponad 5 km sieci gazowej. PSG prowadzi także rozmowy z lokalnym Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej. 

  
XTB Akcjonariusze domu maklerskiego postanowili o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2018, który wyniósł 

90,9 mln PLN, w kwocie 61,0 mln PLN, tj. ok. 0,5 PLN na jedną akcję, z zaliczeniem na poczet tej dywidendy 
kwoty 41,1 mln PLN, tj. ok. 0,4 zł na 1 akcję, wypłaconej akcjonariuszom w grudniu 2018 r. 

Oznacza to, że wypłacie w roku 2019 na rzecz akcjonariuszy podlega kwota 19,9 mln PLN, tj. 0,2 zł na 1 
akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 29,9 mln PLN ZWZ postanowiło przeznaczyć na kapitał rezerwowy. 

Dzień dywidendy ustalono na dzień 25 kwietnia 2019 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 10 
maja 2019 r. Dywidendą objęte są wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę w liczbie 117,4 mln. 

  
Wielton Spółka w okresie styczeń-marzec 2019 r. zarejestrował ok. 1,1 tys. nowych przyczep i naczep, o 3,4% więcej 

r/r. Udział firmy w rynku wyniósł w tym okresie 14,5% wobec 15,2% w analogicznym okresie ubiegłego roku.  
  
Ursus Spółka w okresie styczeń-marzec zarejestrował 88 nowych ciągników rolniczych, o 6,4% mniej r/r. Udział 

Ursusa w ogólnej liczbie rejestracji nowych ciągników wyniósł w tym okresie 5,3% wobec 5,6% w 
analogicznym okresie 2018 r. 

  
Gospodarka  GUS poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2019 r. wzrosły rok do roku o 1,7%, 

a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3%. Za wzrostem inflacji w marcu stał przede 
wszystkim szybszy wzrost cen żywności i paliw - wskazał Adam Antoniak z Banku Pekao.  
 
Wzrost cen ropy i wieprzowiny oznacza, że nawet pomimo obniżenia taryf dystrybucyjnych energii, inflacja 
może kontynuować wzrosty w kwietniu - ocenili analitycy PKO BP. Ich zdaniem może to podbić inflację CPI 
powyżej 2% w najbliższych miesiącach. 

  
Sektor bankowy Polski sektor bankowy jest bardzo zaawansowany technologicznie, cechuje go jednak niskie wykorzystanie 

technologii "chmurowych" i KNF chce wzmocnić ten obszar - poinformował przewodniczący KNF, Jacek 
Jastrzębski. 

  
PKO BP Spółka technologiczna, która jest operatorem chmury obliczeniowej (OChK), osiągnęła operacyjną zdolność 

do świadczenia usług w oparciu o własną infrastrukturę i rozpoczęła świadczenie pierwszych usług dla PKO 
BP. 

  
JSW Zarząd spółki chce wprowadzić w firmie Pracowniczy Program Emerytalny, w którym składka będzie 

finansowana przez pracodawcę, a oszczędności można wypłacić po przejściu na emeryturę już w wieku 55 
lat. Do przystąpienia do programu zachęca m.in. działająca w JSW Solidarność. 

  
PKP Cargo Rada Nadzorcza spółki wyraziła zgodę na zawarcie z Bankiem Pekao SA dwóch umów na kredyty 

inwestycyjne do łącznej maksymalnej wysokości 250 mln PLN, a także dwóch umów kredytowych z BGK o 
takiej samej wartości. Spółka poinformowała, że kredyty inwestycyjne zostaną "przeznaczone na 
finansowanie i/lub refinansowanie planu inwestycyjnego i/lub finansowanie i/lub refinansowanie 
akwizycji/przejęć". W komunikacie podano, że kredyty będą dostępne od daty zawarcia umów do dnia 31 
grudnia 2019 r. 

  
Warta Warta wdraża dwa projekty bazujące na technologii sztucznej inteligencji - rozpoznawanie obrazu i mowy. 

Obecnie trwają zaawansowane testy z udziałem klientów ubezpieczyciela, a oba projekty zostaną w pełni 
wdrożone w drugiej połowie roku. 

Głównym celem wdrożenia rozpoznawania mowy (Voice Recognition) oraz obrazu (Image Recognition) jest 
istotne skrócenie czasu potrzebnego na proces likwidacji szkód i dalsze podnoszenie jakości obsługi klienta, 
podano. Podano, że nawet 80% szkód zgłaszanych jest za pomocą infolinii. Co więcej, niemal połowa czasu 
rozmów, jakie codziennie prowadzą konsultanci ubezpieczyciela dotyczą właśnie tego zadania. 
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Vistal Gdynia Spółka w restrukturyzacji podpisała umowę z AB "Kauno tiltai" oddział w Szwecji na wykonanie i dostawę 
konstrukcji stalowej mostu w Szwecji. Szacunkowa wartość umowy wynosi 3,7 mln EUR netto. 

  
Immofinanz Spółka zdecydowała się powiększyć planowany park handlowy Stop Shop w Siedlcach o prawie 30% do 

14,1 tys. m2 (ze względu na bardzo dynamiczne zapotrzebowanie zgłaszane ze strony najemców). 

Generalny wykonawca, firma Mirbud, rozpocznie prace budowalne przy tej inwestycji w najbliższym czasie. 
Otwarcie parku handlowego w rozbudowanej wersji planowane jest na wiosnę 2020 roku. W skład nowego 
Stop Shop-u wchodzić będzie łącznie 24 sklepów, punktów gastronomicznych oraz usługowych. 

To aktualnie największy projekt deweloperski firmy w Polsce, a po jego wybudowaniu będzie też 
największym parkiem handlowym pod marką Stop Shop w portfelu Immofinanz na terenie kraju. Inwestor 
uzyskał już pozwolenie na budowę siedleckiego projektu. Łączny zasięg Stop Shop Siedlce oszacowano na 
17 tys. osób, co oznacza, że tylu klientów będzie mogło dotrzeć do nowego parku handlowego w przeciągu 
30 minut jazdy samochodem. 

  
PKN Orlen Grupa Orlen uruchomiła pierwszą stację paliw na rynku słowackim pod marką Benzina. Jeszcze w tym roku 

pojawi się na Słowacji łącznie 10 stacji tej sieci. Tym samym spółka zgodnie z zapowiedziami rozszerzył 
działalność w segmencie detalicznym o kolejny kraj. 

  
PKN Orlen Wierzyciele Ruchu w restrukturyzacji przyjęli propozycje umorzenia części wierzytelności, poinformował Alior 

Bank. Był to jeden z warunków przejęcia Ruchu przez PKN Orlen. 
  
Best Spłaty wierzytelności należne GK Best wyniosły 58,4 mln PLN w 1Q’19 i były niższe o 6% w skali roku. Grupa 

nie dokonywała w tym okresie nowych zakupów portfeli wierzytelności. Wartość księgowa zarządzanych 
portfeli sięgnęła 1,0 mld PLN na koniec marca br.  
 
Dodano, że decyzjom o nowych inwestycjach nie sprzyjają nieustanne zmiany w przepisach. "Na początku 
roku weszły w życie ustawy o egzekucji komorniczej i opłatach, co sprawiło, że pierwsze miesiące tego roku 
zarówno my, jak i komornicy, poświęciliśmy na dostosowanie się do nowych regulacji. Myślę, że w kolejnych 
kwartałach obsługa spraw na etapie komorniczym będzie przebiegała już płynnie" – zaznaczył prezes 
Borusowski. 

  
Work Service Osoby wchodzące w skład zarządu i rady nadzorczej spółki nabyły akcje spółki w ramach zamiany warrantów 

subskrypcyjnych otrzymanych w latach 2014-2016 na akcje, podała spółka. Łączna wartość rynkowa 
zakupionego pakietu wynosi ponad 220 tys. PLN. Akcje zostały zakupione przez: prezes Iwonę 
Szmitkowską, wiceprezesa Jarosława Dymitruka, wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Tomasza 
Hanczarka oraz członka rady nadzorczej Everetta Kamina. 

"Zarówno ja, jak i inne osoby wchodzące w skład zarządu oraz rady nadzorczej pozytywnie oceniamy zmiany 
zachodzące w spółce. Proces restrukturyzacji postępuje, rozpoczęliśmy przegląd opcji strategicznych, a 
działalność operacyjna w Polsce oraz w Niemczech jest rozwijana" - powiedziała prezes Iwona Szmitkowska. 

  
Ipopema Ipopema TFI złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na przejęcie kontroli 

nad funduszem City Living Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. 
  
Inpro Grupa Inpro w trzecim, ostatnim etapie budowy osiedla Debiut w Pruszczu Gdańskim przekaże do sprzedaży 

93 lokale. Termin realizacji inwestycji przypada na październik 2020 roku. 
  
Biomed - Lublin Spółka szacuje, że powrót do nieprzerwanej produkcji zarówno produktów Onko BCG, jak i szczepionki 

przeciwgruźliczej BCG 10 będzie możliwy nie wcześniej niż w 3Q’19. Poinformowała dzisiaj, że uzyskała 
potwierdzenie z niezależnego instytutu badawczego o pozytywnych wynikach jakościowych serii produktu 
leczniczego Onko BCG, co umożliwia sprzedaż zbadanych serii tego preparatu. 

  
Patentus / Famur Patentus zawarł z Famurem umowę o wartości ok. 19,2 mln PLN netto, której przedmiotem jest dostawa 

trzech przenośników oraz wyposażenia dodatkowego dla przenośników dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
Umowa ma zostać zrealizowana do 30 sierpnia 2019 roku.  

  
OT Logistics Spółka zawarła z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kolejne porozumienie wydłużające termin wykupu obligacji 
G do dnia 29 kwietnia 2019 roku. 
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Mo-bruk Zarząd spółki zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczanie na dywidendę nie mniej niż 
33% zysku netto pod warunkiem, że dług netto na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział 
zysku, nie przekroczy trzykrotności EBITDA. 

Jak podano, przy rekomendacji podziału zysku zarząd będzie brał pod uwagę plany inwestycyjne (w tym 
akwizycyjne), sytuację finansową i płynnościową grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym 
potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych) oraz oceny 
perspektyw grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych. 

  
Miraculum Spółka otrzymała od Światowej Organizacji Własności Intelektualnej świadectwo rejestracji znaku 

towarowego "FC" dotyczącego marki Chopin klasy Premium. Firma otrzymała również decyzję Urzędu 
Patentowego w Chinach o rejestracji na terenie Chin wzoru przemysłowego dotyczącego butelek służących 
do produkcji perfum marki Chopin klasy Premium. 
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