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Redaktor wydania: Adrian Górniak 

KOMENTARZ PORANNY 

Niewykorzystane okazje się mszczą ? 

Wtorkowa sesja niewiele zmieniła w technicznym obrazie rynku. Od ponad 
kwartału WIG20 tkwi w zakresie wahań 2300-2420 pkt, a strona popytowa nie 
potrafi wykorzystać sprzyjającego otoczenia zewnętrznego. Tam MSCI EM 
przebywa w okolicach lokalnych maksimów i ma jeszcze miejsce do ok. 4-5% 
wzrostu (do 62% zniesienia całej fali spadkowej w 2018 roku). Ryzyka ? Nieco 
przeciwny scenariusz rysuje się na nadrzędnym w stosunku do rynków 
wschodzących indeksie dolara. DXY dalej tkwi w obszarze ostatnich wahań, ale 
na wykresie coraz bardziej widoczna jest formacja trójkąta zwyżkującego, a ta 
„książkowo” wybija górą.  Nie trzeba dodawać, że historyczna korelacja między 
dolarem w rynkami wschodzącymi jest istotnie ujemna. Niemniej na wyklarowanie 
sytuacji będziemy musieli jeszcze poczekać. Dziś nastroje na rynkach są lekko 
pozytywne po zaskakująco dobrych danych z Chin. Wzrost PKB drugiej 
największej gospodarki świata, okupiony dużymi „stymulusami” fiskalnymi i 
monetarnymi,  utrzymał się na poziomie 6,4% r/r. Uwagę zwraca również 
najwyższa od 5-lat dynamika wzrostu produkcji przemysłowej w marcu (+8,5% 
r/r). Shanghai Composite zyskał ok. 0,5%. Nastroje w Europie nie są jednak tak 
dobre. 

Krystian Brymora 
 

Notowania: wtorek, 16 kwietnia 2019 

 grudnia 208  Wartość Zmiana 

1D YTD 

WIG20  2 372,2 0,6% 4,2% 

WIG30 2 726,0 0,5% 5,6% 

mWIG40 4 225,5 0,1% 8,1% 

sWIG80 12 125,0 -0,1% 14,7% 

WIG  61 067,1 0,4% 5,9% 

WIG Banki 7 835,0 1,0% 5,1% 

WIG Bud 2 173,8 1,2% 13,5% 

WIG Chemia 11 576,9 -0,3% 23,8% 

WIG Dew 2 174,5 -0,5% 13,8% 

WIG Energia 2 267,6 3,4% -5,9% 

WIG IT 2 315,6 -1,1% 16,2% 

WIG Media 5 108,7 -0,2% 13,2% 

WIG Paliwa 7 490,3 0,9% -6,3% 

WIG Spoż 3 635,0 -0,1% 7,4% 

WIG Surowce 3 945,7 0,2% 15,3% 

WIG Telco 692,9 -0,5% 11,8% 

DAX 12 101,3 0,7% 14,6% 

CAC40 5 528,7 0,4% 16,9% 

BUX 42 826,3 0,0% 9,4% 

S&P500 2 907,1 0,1% 16,0% 

DJIA 26 452,7 0,3% 13,4% 

Nasdaq Comp 8 000,2 0,3% 20,6% 

Bovespa 94 333,3 1,3% 7,3% 

Nikkei225 22 287,8 0,3% 11,4% 

S&P/ASX 200 6 262,8 -0,2% 10,9% 

Złoto 1 274,1 -1,2% -0,6% 

Miedź 6 480,0 -0,1% 8,6% 

Ropa WTI 64,1 1,0% 37,7% 

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

USD/PLN 3,79 0,2% 1,1% 

CHF/PLN 3,76 -0,2% -1,4% 

EUR/USD 1,13 -0,2% -1,5% 

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

FW20 

 Wartość  Zmiana 

Kurs otwarcia 2 368   -7 -0,29% 

Kurs zamknięcia 2 374   12 0,51% 

Kurs min. 2 359   7 0,30% 

Kurs max. 2 375   -2 -0,08% 

Wolumen obrotu 7 367   -2 832 -27,77% 

Otwarte pozycje 57 318   297 0,52% 
 

Indeksy GPW 

Indeks Open Low High Close 1D Obrót 

WIG20 2 361,43 2 357,56 2 372,18 2 372,18 0,6% 550 

WIG30 2 719,21 2 710,70 2 726,02 2 726,02 0,5% 598 

MWIG40 4 228,32 12 118,66 12 182,76 4 225,45 0,1% 75 

SWIG80 12 178,46 4 209,92 4 230,41 12 124,96 -0,1% 18 

WIG-PL 62 188,80 62 183,34 62 321,90 62 321,90 0,4% 647 

WIG 60 967,16 60 810,73 61 067,07 61 067,07 0,4% 651 

 

WIG20     

 Close MC 1D YTD  

Alior 59,00 7 703 2,6% 11,0% 

CCC 227,00 9 345 -1,5% 17,4% 

CD Projekt 207,70 19 964 -2,3% 42,7% 

Cyfrowy P. 25,96 16 603 1,2% 15,1% 

Dino 121,00 11 863 -2,4% 26,2% 

JSW 59,05 6 933 0,4% -12,2% 

KGHM 110,80 22 160 0,1% 24,7% 

Lotos 84,64 15 648 0,5% -4,4% 

LPP 8 505,00 15 755 -0,2% 8,3% 

mBANK 445,00 18 840 0,5% 4,9% 

Orange 4,88 6 404 -2,2% 1,9% 

Pekao 113,85 29 882 1,0% 4,4% 

PGE 9,80 18 324 5,1% -2,0% 

PGNIG 6,19 35 739 0,9% -10,5% 

PKN Orlen 101,60 43 455 1,1% -6,1% 

PKOBP 39,89 49 863 1,1% 1,1% 

Play 24,80 6 297 -2,7% 19,2% 

PZU 42,11 36 363 0,9% -4,1% 

Santander Polska 396,00 40 427 1,3% 10,6% 

Tauron 1,83 3 211 1,0% -16,3% 

 

 
 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK 

 Rynek kapitałowy: Prezes PFR liczy, że zdecydowana większość 
uczestników OFE przystąpi do IKE; 

 PCC Rokita: WZA zdecydowało o wypłacie dywidendy na poziomie 8,31 
PLN/akcję (DY 8,9% brutto !) [komentarz BDM]; 

 PGE/Kogeneracja: MŚ przyznało dodatkowe 10,9 mln ton uprawnień do 
emisji CO2 (blisko 7% MC) [komentarz BDM]; 

 Puławy/Grupa Azoty/PXM: Wstępny wybór GRI dla EC Puławy- wzrost 
budżetu o 35% do 1,2 mld PLN [komentarz BDM] 

 Bogdanka/Enea: mocny 1Q’19 w LWB (EBITDA skoryg. x2) [zaległy 
komentarz BDM]; 

 PKN Orlen, Alior: Bank spodziewa się, że przejęcie Ruchu przez PKN Orlen 
będzie miało miejsce w 3Q’19; 

 Auto Partner: Spółka optymistycznie podchodzi do wyników 1Q’19 oraz ’19; 

 Artifex Mundi: Spółka przyjęła nową strategię na lata 2019-22; 

 EuCO: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych; 

 Pekabex: Spółka szuka potencjalnego celu akwizycyjnego w Niemczech; 

 Wielton, Famur, GK Immobile: Wyniki za ’18. 

 

WYKRES DNIA 
 
Produkcja przemysłowa w Chinach w marcu wzrosła o 8,5%, znacząco 
przebijając konsensus rynkowy (prognoza 5,8%). Równocześnie jest to 
najlepszy odczyt od 2014 roku. 
 
Produkcja przemysłowa w Chinach [%] 

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

 Close MC 1D YTD   Close MC 1D YTD  

11 bit 
studios 

383,50 877 -2,2% 57,2% GTC 9,10 4 400 -1,3% 11,1% 

Amica 143,00 1 112 0,0% 24,6% Handlowy 64,80 8 467 1,1% -6,2% 

Amrest 40,45 8 881 0,9% 1,1% ING BSK 197,00 25 630 0,3% 9,4% 

Asseco PL 54,40 4 515 -1,9% 18,0% Inter Cars 219,00 3 103 0,0% 4,8% 

Azoty 41,80 4 146 -2,1% 34,1% Kernel 54,40 4 458 0,9% 11,1% 

Benefit Sys. 940,00 2 687 0,0% 11,4% Kęty 335,00 3 198 -1,0% 1,8% 

Bogdanka 45,00 1 531 0,0% -12,3% Kruk  168,80 3 188 3,1% 7,7% 

Boryszew 4,66 1 118 1,1% -0,9% LC Corp 2,46 1 101 1,2% 0,4% 

Budimex 144,00 3 676 2,9% 26,8% Livechat 29,70 765 1,7% 17,2% 

CI Games 1,10 167 -0,4% 34,4% Mabion 84,50 1 159 -2,3% -2,4% 

Ciech 51,90 2 735 1,2% 17,2% Millennium 9,57 11 610 0,5% 7,9% 

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

Echo 3,93 1 620 -3,8% 20,8% PKP Cargo 46,80 2 096 -2,4% 6,6% 

Enea 8,35 3 686 2,0% -15,7% PlayWay 195,00 1 287 0,0% 44,4% 

Energa 8,10 3 354 2,8% -9,1% Polimex 2,82 666 -1,6% 0,2% 

Eurocash 22,68 3 156 0,8% 28,9% Stalprodukt 348,50 1 945 -0,1% 8,9% 

Famur 4,83 2 776 0,0% -10,6% Trakcja 2,72 140 -0,4% -31,0% 

Forte 28,65 686 -1,5% 25,9% VRG 4,13 967 -2,9% 2,1% 

Getin 
Holding 

1,92 364 4,8% 182,4% Wawel 806,00 1 209 -4,0% -3,4% 

GPW 41,65 1 748 1,0% 13,6% WP.PL 60,00 1 738 0,7% 13,6% 
 

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 
  
Rynek kapitałowy Środków z nowych indywidualnych kont emerytalnych (IKE), w które mają przekształcić się otwarte fundusze 

emerytalne (OFE) nie będzie można wypłacić przed osiągnięciem wieku emerytalnego, ponieważ nie byłoby to 
zgodne z prawem, poinformował prezes PFR Paweł Borys. 

"Środków z nowego IKE nie będzie można wypłacić [przed osiągnięciem wieku emerytalnego], ponieważ nie 
byłoby to zgodne z prawem - to są środki ze składki emerytalnej i muszą być przeznaczone na cele emerytalne" 
- powiedział Borys w Tok FM. 

Środki z obecnie istniejących IKE można wypłacić po ukończeniu 60 lat, a także wcześniej - jednak wówczas 
środki te będą obciążone podatkiem od zysków kapitałowych. 

"Będzie ciągłość działania funduszy emerytalnych - one będą tylko przekształcone w fundusze inwestycyjne i 
będą zarządzane przez te same instytucje. Czyli jeżeli ktoś w danej instytucji ma OFE, to w tej samej instytucji 
będzie miał IKE. Jeżeli jednocześnie ma IKE w innej instytucji, to będzie mógł te dwa IKE w pewnym momencie 
połączyć" - wyjaśnił także prezes PFR. 

Zdecydowana większość uczestników otwartych funduszy emerytalnych przystąpi do indywidualnych kont 
emerytalnych, w które mają zostać przekształcone OFE, uważa prezes PFR. 

Osobiście uważam, że zdecydowana większość uczestników OFE przystąpi do IKE. Jestem przekonany, że to 
jest po prostu korzystne dla nich rozwiązanie - środki są dziedziczone, można z nich swobodnie skorzystać po 
osiągnięciu wieku emerytalnego. Na samej opłacie [przekształceniowej] nawet się zarabia w stosunku do tego, 
jak opodatkowana jest emerytura" - powiedział Borys w radiu Tok FM. 

  
PCC Rokita WZA zdecydowało o wypłacie 165 mln PLN dywidendy z zysku za 2018 rok (DPS 8,31 PLN/akcję). Dzień 

dywidendy to 24.04 a dzień wypłaty 08.05. 
 

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

Spółka kontynuuje praktykę wypłaty dywidendy. Od 2010 roku wypłaciła już 880 mln PLN w formie dywidendy 
(48% kapitalizacji), a od początku obecności na GPW 680 mln PLN (34,1 PLN/akcję, 37% kapitalizacji). 

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. 

 

Dywidenda [PLN/akcję] 

 

Źródło: BDM, spółka 

  
PGE, Kogeneracja W wyniku rozliczenia nakładów inwestycyjnych dokonanych w Grupie PGE, aktywa wytwórcze nabyte od grupy 

EDF w 2017 r., w tym Grupa Kogeneracja, otrzymają dodatkowo przydział uprawnień do emisji CO2 w wysokości 
ok. 10,9 mln z puli za poprzednie lata okresu rozliczeniowego (w tym 0,97 mln ton dla Kogeneracji). 
 

BDM: informacja oczywiście pozytywna. 10,9 mln uprawnień przy obecnych cenach 27 EUR/t ma wartość ok. 
1,26 mld PLN. To blisko 7% kapitalizacji PGE. Na wtorkowej sesji kurs akcji spółki zyskał ponad 5%. 

Emisja CO2 za 2018 rok Grupy PGE to ponad 70 mln ton. Spółka informowała na konferencji wynikowej po 
4Q’18, że na 2019 rok ma bezpłatną alokację na poziomie 9 mln ton (vs 12 mln ton w ’18) na produkcję energii i 
1,9 mln ton na ciepło.  
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Kogeneracja, PGE Kogeneracja zawiesiła politykę wypłaty dywidendy z zysków za 2018-2020. W kolejnych latach dywidenda ma 
sięgnąć 20-40% jednostkowego, skorygowanego o odpisy wyniku netto. 

  
Puławy, Grupa 
Azoty 

Zarząd Puław podjął uchwałę w sprawie wstępnego przyjęcia oferty Konsorcjum w składzie: Polimex-Mostostal i 
SBB ENERGY w postępowaniu przetargowym na wybór GRI dla projektu węglowej EC w Puławach. Łącznie 
złożono 3 oferty (Rafako i PowerChina). Wartość wynagrodzenia GRI nie powinna przekroczyć 1,16 mld PLN, a 
całkowity budżet projektu został zaktualizowany do 1,2 mld PLN. Zawarcie umowy planowane jest na 3Q’19. 
Inwestycja ma być realizowana przez 36 miesięcy. 
  

BDM: wstępna oferta GRI przekracza budżet inwestora aż o 35% (1,2 mld vs 0,89 planowane). Przy obecnym 
wzroście kosztów CO2 (27 EUR/t) i braku wsparcia dla jednostek kogeneracyjnych realizacja tego projektu rodzi 
wiele pytań o jego biznesową opłacalność. W ostatnich RA dla spółek GA i ZAP (luty 2019) nie uwzględnialiśmy 
realizacji projektu wskazując na potencjał pozytywnej wartości w ówczesnych uwarunkowaniach rynkowych. 

Obecnie spółka (Puławy) posiada starą EC węglową o mocy 117 MWe i 855 MWt. Własna EC pokrywa w pełni 
zapotrzebowanie na parę technologiczną, ale spółka ma deficyt energii elektrycznej rzędu 1,0-1,2 TWh, którą 
musi kupować z sieci. Nowa EC pozwoliłaby na praktycznie zbilansowanie zapotrzebowania na e.e. (+0,8 TWh) 
i zapewniłaby dodatkową parę technologiczną pod wzrost zdolności produkcyjnych po 2022/2023 roku. Nie bez 
znaczenia pozostaje w tym przypadku ograniczenie kosztów przesytu/dystrybucji (w taryfie A ok. 70 PLN/MWh). 

  
Bogdanka, Enea Spółka we wtorek (16.04.2019), przed sesją, zaprezentowała szacunkowe dane finansowe i operacyjne za 

1Q’19- zaległy komentarz. 
 
Wybrane dane finansowe i operacyjne [mln PLN] 

GK IVQ'16 1Q'17 2Q'17 3Q'17 4Q'17 1Q'18 2Q'18 3Q'18 4Q'18 1Q'19   zmiana r/r 

Przychody 471,9 465,2 436,9 405,0 473,2 398,7 457,3 479,7 421,0 540,8   35,6% 

EBITDA 174,3 179,8 138,8 133,9 256,4 127,5 151,1 120,8 69,7 206,5   62,0% 

EBITDA skoryg. 174,3 179,8 138,8 133,9 141,5 98,8 151,1 120,8 69,7 206,5   109,1% 

EBIT 82,4 89,7 57,7 44,4 655,4 28,5 49,5 14,6 -30,6 111,6   291,5% 

Zysk netto 61,8 67,9 43,9 31,6 524,3 23,0 43,2 9,7 -22,1 87,6   281,5% 

              

Marża EBITDA skoryg 36,9% 38,7% 31,8% 33,1% 29,9% 24,8% 33,1% 25,2% 16,6% 38,2%    

Marża netto 13,1% 14,6% 10,0% 7,8% 110,8% 5,8% 9,4% 2,0% -5,2% 16,2%    

              

 Produkcja węgla MT  2,36 2,42 2,14 2,15 2,34 2,10 2,42 2,30 2,19 2,53   20,9% 

 Sprzedaż węgla MT  2,40 2,39 2,27 2,04 2,45 1,97 2,37 2,45 2,16 2,37   20,2% 

              

P/E 12m          12,9    

EV/EBITDA 12m*          2,8    

Źródło: BDM, spółka. *- spółka nie podała gotówki netto (poziom z 4Q’18) 

 
BDM: spółka zaprezentowała bardzo mocne dane, zarówno jeśli chodzi o EBITDA jak i produkcję netto węgla 
(rekordowa w historii). Implikowany wzrost cen węgla w 1Q’19, który będzie też widoczny w pozostałych 
kwartałach to ponad 14% r/r (ponad 300 mln PLN efektu cenowego w EBITDA). Cel wydobycia 9,4 mln ton w ’19 
przy 2,5 mln ton w 1Q’19 wydaje się bardzo bezpieczny.  
Obecny konsensus EBITDA (Bloomberg) dla LWB na 2019 rok to ok. 680 mln PLN przy 440 mln PLN 
(skorygowanej) w 2018 roku. Po mocnych danych za 1Q’19 liczymy na jego podniesienie.  

  
Auto Partner Grupa optymistycznie ocenia wyniki sprzedażowe w 1Q’19 i perspektywy na cały rok. W tym tygodniu dystrybutor 

części samochodowych otworzy dwie nowe filie, zwiększając ich liczbę do 85 – poinformował PAP Biznes w 
wywiadzie członek zarządu spółki, Piotr Janta. 

 
"Jesteśmy zadowoleni z wyników sprzedażowych w pierwszym kwartale. Pomimo obaw inwestorów dotyczących 
stycznia, który był w tym roku bardzo specyficzny, z powodu rozkładu dni wolnych, luty i marzec pokazały, że 
wracamy do dynamik, jakie chcielibyśmy uzyskiwać w kolejnych miesiącach" - powiedział Janta. 

"Mamy przed sobą dobre perspektywy rynkowe, siła nabywcza konsumentów regularnie rośnie. Dodatkowym 
impulsem dla branży części samochodowych mogą być zapowiadane w Polsce propozycje fiskalne, w tym 
rozszerzenie programu 500+. Mamy potencjał, by w pełni wykorzystać możliwości rynkowe. Rekordowa liczba 
rejestracji aut w 2018 roku pokazuje, że park samochodowy w Polsce rośnie i zmienia strukturę. Auto staje się 
dostępne dla coraz większej liczby Polaków i jest jednym z pierwszych wyborów konsumenckich" - dodał. 

"W 2018 roku szacowaliśmy wzrost rynku na poziomie ok. 5-7 proc. i spodziewamy się podobnej dynamiki w tym 
roku. Trzeba jednak pamiętać, że nie ma precyzyjnych danych dotyczących polskiego rynku części 
samochodowych. Nasze przewidywania opieramy na dostępnych danych dotyczących aut rejestrowanych, 
sprowadzanych oraz złomowanych - powiedział Janta. 

"Szacujemy, że podobnie jak w ostatnich latach dynamika naszej sprzedaży w Polsce będzie wyższa niż rynku, 
co będzie przekładać się na dalszy wzrost udziału rynkowego grupy" - dodał. 
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Alior, PKN Orlen Bank spodziewa się, że do przejęcia akcji Ruchu przez PKN Orlen dojdzie w 3Q’19, a proces restrukturyzacji 
kolportera będzie miał lekko pozytywny wpływ na wartość zawiązanych przez bank rezerw w 4Q’19 - poinformował 
wiceprezes banku Marek Szcześniak. 

  
Cyfrowy Polsat Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej do 1 mld PLN w trybie 

oferty publicznej. 

  
Artifex Mundi Zarząd przyjął nową strategię rozwoju grupy na lata 2019-2022. To efekt zakończonych prac związanych z 

przeglądem opcji strategicznych. 

Strategia zakłada zmianę struktury organizacyjnej grupy, jak również modyfikację modelu i skali prowadzonej 
działalności.  

W ramach reorganizacji planowane jest również wydzielenie dwóch zespołów wydawniczych, wyspecjalizowanych 
w komercjalizacji gier odpowiednio w modelach premium i free-to-play. 

Spółka chce skoncentrować – w krótkim i średnim terminie – zasoby ludzkie i kapitałowe na realizacji czterech 
najbardziej perspektywicznych projektów gier: Hot Shot Burn! (poprzednia nazwa Outlaws) i Rogal – w segmencie 
premium oraz Bladebound i Tiny Dragons – w segmencie free-to-play.  

  
Inpro Spółka podała w komunikacie, że zarząd grupy zaproponuje WZA wypłatę dywidendy w wys. 0,25 PLN/walor. 
  
Famur, Bogdanka Konsorcjum z Famurem podpisało z LW Bogdanka umowę o wartości 95 mln PLN netto na dostawę fabrycznie 

nowej kompletnej ścianowej obudowy zmechanizowanej. 

  
PGNiG Polska Spółka Gazownictwa z grupy PGNiG widzi możliwość uzyskania dofinansowania unijnego z trwającej 

jeszcze perspektywy budżetowej dla 27 projektów o łącznej wartości ok. 600 mln PLN, poinformował prezes 
Marian Żołyniak. Spółka przygotowała listę 94 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości ok. 3,2 mld PLN, które 
mogłyby zostać dofinansowane w ramach perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2021-2027. 

  
Synektik NN Investment Partners TFI zwiększył swój udział do 5,05% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. 

  
Infoscan Spółka uruchomiła realizację kontraktu dotyczącego sprzedaży urządzeń MED Recorder z systemem 

telemedycznym do GBF International, firmy powiązanej z Bayard Medical. Placówki medyczne we Francji będą 
pierwszymi podmiotami korzystającymi z nowej wersji systemu telemedycznego Medium24. Łączna wartość 
całego zamówienia od GBF International wyniosła 32,6 tys. EUR. 

  
MOL Grupa podpisała umowę przejęcia niemieckiej firmy Aurora, zajmującej się recyklingiem i produkcją tworzyw 

sztucznych w zakładach Baden-Württemberg. 

  
GNB Bank podpisał umowę z firmą CRIF na dostarczenie rozwiązania StrategyOne, które pozwoli bankowi 

zautomatyzować i ujednolicić procesy decyzyjne, zmniejszyć ryzyko kredytowe, a jednocześnie zapewnić szybszą 
i sprawniejszą obsługę klientów. 

  
Górnictwo Na zwałowiskach kopalń Polskiej Grupy Górniczej leży pół miliona ton węgla - ocenia górnicza Solidarność, 

domagając się w tej sprawie wyjaśnień od zarządu spółki. Związkowcy uważają, że zwały będą nadal rosnąć, bo 
energetyka nie odbiera całości zakontraktowanego surowca. 

"Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność Polskiej Grupy Górniczej jest zaniepokojona 
rosnącymi zwałami przy kopalniach PGG. Jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest nieodbieranie przez 
spółki energetyczne zakontraktowanego wcześniej węgla" - napisał w liście do zarządu PGG szef górniczej 
Solidarności, a zarazem przewodniczący związku w Grupie, Bogusław Hutek. 

Przedstawiciele PGG nie skomentowali dotąd wystąpienia związkowców. Grupa jest największym w Polsce 
producentem węgla kamiennego - jej kopalnie wydobywają rocznie niespełna 30 mln ton tego surowca. 

  
Pekao Wysokość ustalonej przez BFG dla banku składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w 

2019 roku wynosi 369,85 mln PLN. 

  
EuCO Zarząd spółki podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych. EuCO podało, że 

przegląd ma przede wszystkim na celu wybór najkorzystniejszego sposobu pozyskania finansowania 
niezbędnego do spłaty istniejącego długu obligacyjnego spółki, a także realizację długoterminowego celu grupy, 
jakim jest maksymalizacja jej wartości. 

  
Santander BP Składka banku na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w 2019 roku wynosi 173,1 mln PLN. 
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Alior Składka banku na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w 2019 roku wynosi 110,0 mln PLN. 

  
PKO BP Składka banku na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w 2019 roku wynosi 325,8 mln PLN. 

  
BOŚ Składka banku na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w 2019 roku wynosi 29,3 mln PLN. 
  
Kruk OFE PZU osiągnął więcej niż 5,12% ogólnej liczby głosów w spółce. 

  
Pekabex Pekabex zintensyfikował poszukiwania potencjalnego celu akwizycyjnego na rynku niemieckim, jest gotowy na 

rozbudowanie grupy na tym rynku - poinformowała wiceprezes Beata Żaczek. Kluczową inwestycją spółki w 2019 
roku jest budowa w pełni zautomatyzowanego zakładu prefabrykacji w Gdańsku. 

 
Wiceprezes oceniła, że początek roku był bardzo trudny dla branży budowlanej. Spółka odczuwa brak 
pracowników, spodziewa się dalszego wzrostu wynagrodzeń w 2019 roku. 

  
Gino Rossi Gino Rossi otrzymał zgodę CCC na przesunięcie terminu spłaty około 48 mln PLN wierzytelności spółki nabytych 

przez CCC do 15 maja z 15 kwietnia. 

  
Comarch Spółka liczy na dobre wyniki w tym roku największego segmentu działalności - sprzedaży rozwiązań dla sektorów 

telekomunikacji, mediów i IT - poinformował wiceprezes Comarchu Marcin Dąbrowski. Portfel zamówień 
rozwiązań telekomunikacyjnych grupy jest obecnie "znacznie wyższy" niż przed rokiem. 

  
PZU Zarząd spółki rekomenduje wypłatę 2,8 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2018 roku. Proponowany dzień 

dywidendy to 14 sierpnia 2019 roku, a jej wypłata ma nastąpić 5 września 2019 roku. 

  
Lubawa Spółka zawarła porozumienie o sprzedaży za 5,99 mln zł 49% udziałów w spółce Isabella PL. 

  
Wielton Spółka wypracowała w ’18 ok. 2,07 mld PLN przychodów, ok. 96,1 mln PLN EBIT oraz 71 mln PLN zysku netto.  

 
Wielton – wyniki 4Q’18 na tle konsensusu [mln PLN] 

  4Q'18 4Q'18 kons. PAP odchylenie 

Przychody 613,3 525,2 16,8% 

EBITDA  28,4 27,6 2,9% 

EBIT 18,6 19,1 -2,6% 

Wynik netto j.d. 13,2 11,9 10,9% 

    
marża EBITDA 4,6% 5,3%  

marża EBIT 3,0% 3,6%  

marża netto 2,2% 2,3%   

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP 
  
Famur Spółka wypracowała w ’18 ok. 2,2 mld PLN przychodów, ok. 300,2 mln PLN EBIT oraz 221,8 mln PLN zysku 

netto.  
 
Famur – wyniki 4Q’18 na tle konsensusu [mln PLN] 

  4Q'18 4Q'18 kons. PAP odchylenie 

Przychody 505,9 542,7 -6,8% 

EBITDA  131,2 114 15,1% 

EBIT 84,9 69,3 22,5% 

Wynik netto j.d. 53,5 48,3 10,8% 

    
marża EBITDA 25,9% 21,0%  

marża EBIT 16,8% 12,8%  

marża netto 10,6% 8,9%   

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP 

  
GK Immobile Spółka wypracowała w ’18 ok. 346,9 mln PLN przychodów, ok. 21,3 mln PLN EBIT oraz 8,6 mln PLN zysku netto.  
  
Rafako Spółka podpisała z zamawiającym umowę, której przedmiotem jest budowa siedziby Muzeum "Pamięć i 

Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu w formule zaprojektuj-wybuduj, podała spółka. Wartość umowy to 
117,7 mln PLN netto. 

  
Marvipol Deweloper ustanowił trzyletni program emisji do 25 tys. obligacji niezabezpieczonych o wartości nominalnej 10 

tys. PLN każda i łącznej wartości nominalnej do 250 mln PLN. 
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Soho Rada nadzorcza spółki wydała zgodę na dokonanie transakcji zbycia działki przez spółkę zależną Mińska 

Development, zlokalizowanej przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie za cenę sprzedaży nie niższą niż 13,6 mln PLN. 
  
Rynek kapitałowy Zaczyna się rywalizacja o klientów z PPK. Kilka instytucji lada moment będzie już mogło wyjść na rynek z ofertą 

PPK, ponieważ zostaną umieszczone w ewidencji prowadzonej przez PFR. Niektórzy jeszcze z tym zwlekają, 
czekając na rozporządzenia. – Rzeczpospolita 

  
Handel Wielkanoc daje nieźle zarobić sklepom. Przed świętami Wielkiej Nocy Polacy wydają mniej niż na Boże 

Narodzenie. Jednak handlowcy mają o co walczyć, bo w grę wchodzą miliardy. - Rzeczpospolita 
  
Millennium Personalizowane oferty stają się kluczowe w rywalizacji o klientów – mówi Jarosław Hermann, członek zarządu 

Banku Millennium odpowiedzialny za IT. - Rzeczpospolita 
  
Pekao, PFR Polski Fundusz Rozwoju zainwestował m.in. w DCT Gdańsk, Solarisa, Pesę czy Polskie Koleje Linowe. Czy akcje 

tych firm trafią docelowo na GPW? – W większości umów inwestycyjnych wpisujemy giełdę jako jedną z opcji 
wyjścia, dla nas to preferowany sposób – mówi Paweł Borys, prezes PFR. FR traktuje akcje Pekao (ma 12,8%) 
jako inwestycję długoterminową. - Parkiet 

  
Rynek kapitałowy Reforma OFE lepsza dla rynku. Największą niewiadomą wydaje się to, jakie aktywa mogą trafić do ZUS w ramach 

tzw. opłaty przekształceniowej, która może sięgnąć w sumie 24 mld PLN. Jeśli nie musi to być gotówka, będzie 
to pozytywna informacja dla GPW. – Parkiet 
 
Zmiany w OFE i PPK są ze sobą powiązane i ich wejście w życie jest ważne dla wzmocnienia systemu 
emerytalnego i odbudowania zaufania. Wierzę, że jeśli będą szerokie konsultacje i uzyska się konsensus, to 
możliwe będzie sprawne wdrożenie tych rozwiązań niezależnie od kalendarza wyborczego - powiedział Paweł 
Borys, prezes PFR. – Dziennik Gazeta Prawa 

  
Neuca Neuca chce stać się marką rozpoznawalną w Europie. Bieżący rok może być dla spółki intensywny pod względem 

inwestycji. Bliski komercjalizacji jest jeden z projektów budzący zainteresowanie zagranicznych funduszy. - Parkiet 
  
PKP Cargo PKP Cargo zaciągnie kredyty na inwestycje. Spółka pozyska z banków do 0,5 mld PLN. Może je wydać na zakup 

i naprawy taboru oraz na przejęcia. - Parkiet 
  
Impexmetal Impexmetal: mocny wzrost czy stabilizacja? Mocny skok zysków operacyjnego i netto to efekt obciążenia bazy 

odpisami. Biznesowo 2018 r. był dla metalurgicznej grupy zbliżony do wcześniejszego. - Parkiet 
  
MS Warszawa Mostostal Warszawa: wzlot i tąpnięcie W marcu i na początku kwietnia giełdowi inwestorzy mocno napompowali 

wycenę spółek kontrolowanych przez hiszpańską Accionę. Na poprawę wyników finansowych trzeba jednak 
jeszcze poczekać. - Parkiet 

  
Polnord Polnord przyznaje, że jego ujemny wynik sprzedaży nie wygląda imponująco, ale zapewnia, że nie było to 

zaskoczeniem. – Puls Biznesu 
  
Comarch, Asseco 
PL 

Trzech chętnych w przetargu Poczty. Ogromnym przetargiem na kluczowy system Poczty Polskiej 
zainteresowane są: Bonair, Comarch oraz konsorcjum Postdaty i Asseco. – Puls Biznesu 

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


