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Redaktor wydania: Krzysztof Tkocz 

KOMENTARZ PORANNY 

Czerwień zagościła w Europie 

Wczorajsza sesja nie była zbytnio udana dla inwestorów. Rodzime 
indeksy zgodnie zaświeciły na czerwono – blue chipy straciły0,6%, 
spadając do 2359 pkt. Pod kreską znalazły się także MiS-ie, co 
finalnie przełożyło się na spadek WIG o 0,5%. Lepszych nastrojów 
nie było również widać na większych europejskich parkietach – CAC 
i DAX obniżyły się o 0,3%, z kolei brytyjski FTSE spadł o 0,6%. W 
USA o 0,8% zniżkował DJIA, z kolei marsz na północ kontynuuje 
Nasdaq (roczne maksima). Najważniejsze indeksy azjatyckie 
(Nikkei, SCI) o poranku tracą. Odczyty makro rozpoczęliśmy od 
produkcji przemysłowej za marzec w Japonii  (słabiej od 
oczekiwań), po południu czeka nas wstępny odczyt PKB w USA. W 
kraju czeka nas końcowa faza publikacji sprawozdań za ’18 (dziś 
poznaliśmy wyniki m.in. Seleny FM i Ursusa, wczoraj wieczorem 
Grupy Azoty)) i płynne wejście w sezon raportowania za 1Q’19. 
Kontrakty o poranku lekko zniżkują, co może zwiastować spadkowe 
otwarcie sesji także w Polsce. 

Adrian Górniak 
 

Notowania: czwartek, 25 kwietnia 2019 

 grudnia 208  Wartość Zmiana 

1D YTD 

WIG20  2 358,8 -0,6% 3,6% 

WIG30 2 707,9 -0,5% 4,9% 

mWIG40 4 175,7 -0,2% 6,8% 

sWIG80 11 981,0 -0,1% 13,3% 

WIG  60 680,6 -0,5% 5,2% 

WIG Banki 7 803,1 -0,9% 4,7% 

WIG Bud 2 158,9 -0,4% 12,7% 

WIG Chemia 10 778,1 -2,4% 15,3% 

WIG Dew 2 158,5 -0,3% 12,9% 

WIG Energia 2 242,4 1,8% -7,0% 

WIG IT 2 324,4 -0,6% 16,7% 

WIG Media 5 088,3 1,6% 12,7% 

WIG Paliwa 7 414,3 -0,5% -7,3% 

WIG Spoż 3 655,9 -0,3% 8,1% 

WIG Surowce 3 772,4 -1,7% 10,2% 

WIG Telco 703,3 -0,3% 13,4% 

DAX 12 282,6 -0,2% 16,3% 

CAC40 5 557,7 -0,2% 17,5% 

BUX 43 053,9 -1,2% 10,0% 

S&P500 2 926,2 0,0% 16,7% 

DJIA 26 462,1 -0,5% 13,4% 

Nasdaq Comp 8 118,7 0,2% 22,4% 

Bovespa 96 552,0 1,6% 9,9% 

Nikkei225 22 257,2 -0,2% 11,2% 

S&P/ASX 200 6 381,3 0,0% 13,0% 

Złoto 1 277,9 0,2% -0,3% 

Miedź 6 448,0 0,6% 8,1% 

Ropa WTI 65,2 -1,0% 39,0% 

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

USD/PLN 3,85 0,1% 2,9% 

CHF/PLN 3,78 0,1% -0,9% 

EUR/USD 1,11 -0,2% -2,8% 

USD/JPY 111,6 -0,3% 1,8% 
 

FW20 

 Wartość  Zmiana 

Kurs otwarcia 2 373   -2 -0,08% 

Kurs zamknięcia 2 354   -18 -0,76% 

Kurs min. 2 348   -10 -0,42% 

Kurs max. 2 374   -9 -0,38% 

Wolumen obrotu 10 145   -1 611 -13,70% 

Otwarte pozycje 55 454   -296 -0,53% 
 

Indeksy GPW 

Indeks Open Low High Close 1D Obrót 

WIG20 2 372,75 2 347,21 2 372,75 2 358,76 -0,6% 557 

WIG30 2 718,38 2 696,55 2 718,38 2 707,91 -0,5% 592 

MWIG40 4 178,56 11 926,74 12 023,34 4 175,74 -0,2% 89 

SWIG80 11 993,42 4 161,67 4 183,67 11 980,99 -0,1% 16 

WIG-PL 61 761,34 61 712,20 61 908,34 61 908,34 -0,5% 668 

WIG 60 894,97 60 465,99 60 897,52 60 680,62 -0,5% 670 

 

WIG20     

 Close MC 1D YTD  

Alior 59,00 7 703 -1,6% 11,0% 

CCC 230,20 9 477 3,2% 19,1% 

CD Projekt 209,90 20 176 -0,6% 44,2% 

Cyfrowy P. 26,14 16 718 -1,1% 15,9% 

Dino 124,90 12 245 -1,2% 30,3% 

JSW 60,10 7 056 0,8% -10,6% 

KGHM 104,70 20 940 -2,3% 17,8% 

Lotos 86,44 15 980 0,1% -2,3% 

LPP 8 495,00 15 736 -0,7% 8,2% 

mBANK 433,20 18 340 -2,0% 2,1% 

Orange 5,05 6 627 0,9% 5,4% 

Pekao 114,30 30 000 -1,7% 4,9% 

PGE 9,85 18 417 3,2% -1,5% 

PGNIG 5,90 34 063 -0,7% -14,7% 

PKN Orlen 100,80 43 113 -0,5% -6,8% 

PKOBP 39,48 49 350 -0,7% 0,0% 

Play 25,12 6 378 0,2% 20,8% 

PZU 41,96 36 233 -0,1% -4,4% 

Santander Polska 394,80 40 304 -1,2% 10,2% 

Tauron 1,79 3 137 1,0% -18,3% 

 

 
 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK 

 Grupa Azoty: Wyniki za 4Q’18 bliskie oczekiwaniom, konsolidacja bardzo dużego 
długu Compo (536 mln PLN) [komentarz BDM]; 

 Grupa Azoty: Szacunkowa EBITDA w 1Q’19 (607 mln PLN) wyraźnie powyżej 
oczekiwań [komentarz BDM]; 

 Puławy: Wyniki za 4Q’18 25% powyżej naszych oczekiwań, wyższa gotówka netto 
(484 mln PLN) [komentarz BDM]; 

 Puławy: Szacunkowa EBITDA w 1Q’19 (268 mln PLN) wyraźnie powyżej 

oczekiwań [komentarz BDM]; 

 Police: Wyniki za 4Q’18 wyraźnie poniżej oczekiwań, słaby wynik na bieli 
tytanowej [komentarz BDM]; 

 Police: Szacunkowa EBITDA za 1Q’19 wyraźnie powyżej oczekiwań [komentarz 
BDM]; 

 Boryszew: Wyniki za 4Q’18 [tabela BDM]; 

 Wojas: Spółka opublikowała wyniki za 4Q’18 [tabela BDM]; 

 Dębica: Spółka miała 89,7 mln PLN zysku netto w 2018 roku; 

 PKN Orlen: Spółka nie oczekuje utrzymania się wysokich marż w detalu z 1Q’19; 

 Mirbud: Spółka miała 24,6 mln PLN zysku netto w 2018 roku; 

 PKP Cargo: PKP Cargo, Greenbrier i ARP chcą uruchomić produkcję taboru 
towarowego; 

 Grupa Kęty: Spółka spodziewa się dobrego 2Q’19, podtrzymuje prognozę; 

 Asseco SEE: Spółka szacuje, że w 1Q’19 miała około 35,4 mln PLN EBITDA; 

  WYKRES DNIA 
 
Na czwartkowej sesji akcje Elektrobudowy spadły o 23,8%, przecena była 
spowodowana słabymi szacunkowymi wynikami za 2018 rok ( strata netto grupy 
wyniosła 72 mln PLN). 
 
Elektrobudowa- daily 

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

 Close MC 1D YTD   Close MC 1D YTD  

11 bit 
studios 

367,00 839 -0,5% 50,4% GTC 9,13 4 415 -0,4% 11,5% 

Amica 130,60 1 015 -4,7% 13,8% Handlowy 64,00 8 362 0,8% -7,4% 

Amrest 40,70 8 936 -0,7% 1,8% ING BSK 195,60 25 448 0,1% 8,7% 

Asseco PL 54,20 4 499 -1,6% 17,5% Inter Cars 220,00 3 117 0,5% 5,3% 

Azoty 38,50 3 819 -3,8% 23,5% Kernel 53,40 4 376 -0,4% 9,1% 

Benefit Sys. 918,00 2 624 -0,2% 8,8% Kęty 343,50 3 279 1,3% 4,4% 

Bogdanka 41,00 1 395 1,0% -20,1% Kruk  159,70 3 016 -1,1% 1,9% 

Boryszew 4,63 1 111 -0,3% -1,5% LC Corp 2,48 1 110 0,2% 1,2% 

Budimex 150,20 3 835 0,8% 32,2% Livechat 29,50 760 0,3% 16,4% 

CI Games 0,94 142 -8,2% 14,6% Mabion 80,00 1 098 -1,6% -7,6% 

Ciech 47,45 2 501 -1,1% 7,1% Millennium 9,65 11 701 1,4% 8,7% 

Comarch 188,50 1 533 -0,3% 24,0% Orbis 90,00 4 147 0,0% -0,2% 

Echo 3,90 1 609 -1,3% 20,0% PKP Cargo 47,80 2 141 3,9% 8,9% 

Enea 7,91 3 490 -1,1% -20,2% PlayWay 196,60 1 298 0,7% 45,6% 

Energa 7,85 3 248 0,1% -12,0% Polimex 2,74 648 -2,1% -2,5% 

Eurocash 22,92 3 190 0,0% 30,2% Stalprodukt 326,00 1 819 -2,0% 1,9% 

Famur 4,82 2 770 -0,3% -10,7% Trakcja 2,60 134 -2,8% -34,0% 

Forte 28,80 689 -1,9% 26,6% VRG 4,00 938 -3,6% -1,0% 

Getin 
Holding 

1,73 328 0,7% 154,4% Wawel 828,00 1 242 0,2% -0,7% 

GPW 41,50 1 742 0,0% 13,2% WP.PL 59,60 1 727 2,4% 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 
  
Grupa Azoty Spółka opublikowała raport za 2018 rok. 

 

Wybrane dane finansowe [mln PLN] 

 4Q'17 4Q'18 zmiana r/r 4Q'18P BDM różnica  2017 2018 zmiana r/r 

Przychody 2 551,7 2 797,3 9,6% 2 815,5 -0,6%  9 617,5 9 999,0 4,0% 

Wynik brutto na sprzedaży 537,4 465,6 -13,4% 564,7 -17,6%  2 159,8 1 592,5 -26,3% 

EBITDA 217,3 191,4 -11,9% 200,5 -4,5%  1 186,9 764,4 -35,6% 

EBITDA Adj. 267,9 197,5 -26,3% 200,5 -1,5%  1 261,3 777,3 -38,4% 

EBIT 54,5 10,9 -80,1% 26,8 -59,5%  597,2 81,0 -86,4% 

Zysk brutto 28,6 -0,5 - 9,0 -  576,4 40,4 -93,0% 

Zysk netto 33,4 -8,3 - 2,6 -  456,7 9,8 -97,9% 

          

Marża zysku brutto ze sprzedaży 21,1% 16,6%  20,1%   22,5% 15,9%  

Marża EBITDA 8,5% 6,8%  7,1%   12,3% 7,6%  

Marża EBIT 2,1% 0,4%  1,0%   6,2% 0,8%  

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

          

P/E 12m  391,3        

EV/EBITDA adj. 12m  7,8        

Źródło: BDM, spółka 

 

BDM: wyniki bliskie naszym oczekiwaniom na poziomie EBITDA (skorygowana 197,5 mln PLN vs 200,5 mln 
PLN w prognozie). W one-offs uwzględniamy 6,1 mln PLN odpisu na instalacji w Chorzowie, aczkolwiek 
saldo PDO wyniosło -18,9 mln PLN. W strukturze wyników nieco lepszy wynik w nawozach (66 mln PLN), 
tworzywach (40 mln PLN), słabszy w chemii (tylko 34 mln PLN EBITDA). Wysoki CFO na poziomie 502 mln 
PLN przy CAPEX 327 mln PLN (1,1 mld PLN w całym roku, ok. 70 mln PLN mniej od oczekiwań).  

W 4Q’18 spółka wydała 973 mln PLN na przejęcie spółki Goat TopCo (Compo Expert) i (co najciekawsze) 
skonsolidowała… 536 mln PLN długu netto czyli ok. 125 mln EUR (w swoich szacunkach przyjmowaliśmy 
80 mln EUR długu netto, rok wcześniej (na 30.09.2017) wg. sprawozdań spółka miała 94,2 mln EUR długu 
netto. Tym samym kluczowy parametr oceny transakcji (EV/EBITDA) sięga 12x EBITDA (było 10x). Spółka 
nie chwali się wynikami operacyjnymi Compo. Podaje jedynie, że od przejęcia przychody wyniosły 109,5 mln 
PLN a wynik netto -7,8 mln PLN. Gdyby spółka była konsolidowana cały 2018 rok przychody wyniosłyby 1,49 
mld PLN a strata netto 11,1 mln PLN. 

Na koniec 2018 roku skonsolidowany dług netto Grupy rośnie do 2,24 mld PLN (2,93x EBITDA 12m) i jest o 
ok. 200 mln PLN wyższy od naszych oczekiwań (812 mln PLN po 3Q’18) wskutek większego długu Compo.  
Konferencja z zarządem we wtorek 30.04.19 (12:00 GPW). 

  
Grupa Azoty Spółka opublikowała szacunkowe dane za 1Q’19 

 
BDM: szacunki wyraźnie (+30%) lepsze od naszych oczekiwań i konsensusu. Wyższe przychody świadczą 
zapewne o dobrych cenach sprzedaży nawozów w 1Q’19 (w 2-3Q’18 spółka straciła na tym ok. 150 mln PLN 
EBITDA). 
 

Wybrane dane finansowe [mln PLN] 

 1Q'18 1Q'19 szac. zmiana r/r 1Q'19P BDM różnica 1Q'19P konsens. różnica 

Przychody 2 497,1 3 365 34,8% 2 942,4 14,4% 2 990,0 12,5% 

EBITDA 403,2 607 50,5% 465,6 30,4% 493,3 23,0% 

Zysk netto 171,9 323 87,9% 195,4 65,3% 224,8 43,7% 

        

Marża EBITDA 16,1% 18,0%  15,8%  16,5%  

Marża netto 6,9% 9,6%  6,6%  7,5%  

Źródło: BDM, spółka, PAP 
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Puławy Spółka opublikowała szacunkowe dane za 1Q’19 
 
BDM: szacunki wyraźnie (+38%) lepsze od naszych oczekiwań. Wyższe przychody świadczą zapewne o 
dobrych cenach sprzedaży nawozów w 1Q’19. 
 

Wybrane dane finansowe [mln PLN] 

 1Q'18 1Q'19 szac. zmiana r/r 1Q'19P BDM różnica 

Przychody 910,5 1 068,7 17,4% 944,6 13,1% 

EBITDA 158,8 268,4 69,0% 194,3 38,1% 

Zysk netto 92,6 168,1 81,6% 114,0 47,4% 

      

Marża EBITDA 17,4% 25,1%  20,6%  

Marża netto 10,2% 15,7%  12,1%  

Źródło: BDM, spółka, 
  
Puławy Spółka opublikowała raport za 2018 rok. 

 

Wybrane dane finansowe [mln PLN] 

 4Q'17 4Q'18 zmiana r/r 4Q'18P BDM różnica  2017 2018 zmiana r/r 

Przychody 901,8 979,9 8,7% 930,9 5,3%  3 490,9 3 577,9 2,5% 

Wynik brutto na sprzedaży 207,2 143,6 -30,7% 173,8 -17,4%  819,6 551,5 -32,7% 

EBITDA 133,1 69,0 -48,2% 59,8 15,3%  498,1 270,6 -45,7% 

EBITDA Adj. 132,0 75,1 -43,1% 59,8 25,5%  520,1 283,4 -45,5% 

EBIT 81,5 13,6 -83,4% 7,8 74,4%  301,8 57,3 -81,0% 

Zysk brutto 75,3 12,5 -83,4% 10,9 15,0%  308,8 76,0 -75,4% 

Zysk netto 64,9 1,4 -97,9% 8,8 -84,2%  259,8 57,3 -78,0% 

          

Marża zysku brutto ze sprzedaży 23,0% 14,7%  18,7%   23,5% 15,4%  

Marża EBITDA 14,8% 7,0%  6,4%   14,3% 7,6%  

Marża EBIT 9,0% 1,4%  0,8%   8,6% 1,6%  

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

          

P/E 12m  33,6        

EV/EBITDA adj. 12m  5,1        

Źródło: BDM, spółka 

 

BDM: Wyniki za 4Q’18 25% lepsze na poziomie skorygowanej EBITDA (odpis w Chorzowie na 6,1 mln PLN). 
Koszty SG&A mniejsze o ok. 13 mln PLN od oczekiwań. PDO ujemne 6,7 mln PLN (gł. odpis w Chorzowie). 
CFO na poziomie 145 mln PLN, a CAPEX 147 mln PLN (478 mln PLN w całym roku, 20 mln PLN więcej od 
naszych oczekiwań). Gotówka netto na poziomie 484 mln PLN z 515 mln PLN po 3Q’18 (oczekiwaliśmy 416 
mln PLN gotówki). 
Konferencja z zarządem we wtorek 30.04.19 (12:00 GPW) 

  
Police Spółka opublikowała raport za 2018 rok. 

 

Wybrane dane finansowe [mln PLN] 

 4Q'17 4Q'18 zmiana r/r 4Q'18P BDM różnica  2017 2018 zmiana r/r 

Przychody 718,4 623,9 -13,1% 705,9 -11,6%  2 599,6 2 421,3 -6,9% 

Wynik brutto na sprzedaży 120,7 70,2 -41,8% 106,8 -34,2%  471,6 289,9 -38,5% 

EBITDA 8,8 22,6 156,6% 35,4 -36,3%  230,5 122,0 -47,1% 

EBITDA Adj. 49,7 22,6 -54,7% 35,4 -36,3%  266,8 122,0 -54,3% 

EBIT -18,3 -6,1 - 7,2 -  128,4 8,2 -93,6% 

Zysk brutto -24,6 -7,2 - 6,3 -  126,6 -41,1 - 

Zysk netto -13,1 1,8 - 5,1 -  109,0 -29,5 - 

          

Marża zysku brutto ze sprzedaży 16,8% 11,3%  15,1%   18,1% 12,0%  

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

Marża EBIT -2,6% -1,0%  1,0%   4,9% 0,3%  

Marża zysku netto -1,8% 0,3%  0,7%   4,2% -1,2%  

          

P/E 12m  -        

EV/EBITDA adj. 12m  11,0        

Źródło: BDM, spółka 

 

BDM: wyniki za 4Q’18 bardzo słabe, ponad 30% (13 mln PLN) słabsze od naszych oczekiwań na poziomie 
EBITDA. Źródło rozczarowań to tylko 8,6 mln PLN EBITDA w bieli tytanowej vs >23 mln PLN rok temu. Saldo 
PDO -2,9 mln PLN, wysoki CFO 80 mln PLN, a CAPEX 92,7 mln PLN (211 mln PLN, 11 mln PLN wyższy od 
naszych oczekiwań). W rezultacie dług netto rośnie do 230 mln PLN z 205 mln PLN po 3Q’18 i jest niższy 
od naszych oczekiwań (275 mln PLN- lepszy CFO). 
Konferencja z zarządem we wtorek 30.04.19 (12:00 GPW) 
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Police Spółka opublikowała szacunkowe dane za 1Q’19 

 
BDM: szacunki wyraźnie (+34%) lepsze od naszych oczekiwań. Wyższe przychody świadczą zapewne o 
dobrych cenach sprzedaży nawozów w 1Q’19. 

 

Wybrane dane finansowe [mln PLN] 

 1Q'18 1Q'19 szac. zmiana r/r 1Q'19P BDM różnica 

Przychody 615,0 726,7 18,2% 668,8 8,7% 

EBITDA 68,3 89,7 31,3% 67,0 33,9% 

Zysk netto 34,0 48,6 43,1% 29,5 64,5% 

      

Marża EBITDA 11,1% 12,3%  10,0%  

Marża netto 5,5% 6,7%  4,4%  

Źródło: BDM, spółka, 
  
Boryszew Spółka opublikowała raport za 2018 rok.  

 

Wybrane dane finansowe [mln PLN] 

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

Przychody 1 600,2 1 413,3 -11,7%  6 290,3 6 099,6 -3,0% 

EBITDA 76,2 67,3 -11,7%  469,2 378,5 -19,3% 

      Motoryzacja 37,5 12,7 -66,0%  186,1 73,0 -60,8% 

      Metale 50,1 50,5 0,8%  266,5 276,9 3,9% 

      Wyroby chemiczne 3,9 4,1 6,9%  24,5 14,7 -40,2% 

      Handel+pozostałe -14,2 12,9   -7,8 41,0  

      Holding+wyłączenia -1,1 -13,0   -0,1 -27,0  

EBIT 43,3 29,3 -32,3%  335,4 229,6 -31,6% 

Zysk netto j. dom -12,5 -27,1   173,0 71,4 -58,8% 

        

Marża EBITDA 4,8% 4,8%   7,5% 6,2%  

Marża EBIT 2,3% 0,9%   3,0% 1,2%  

Marża netto -0,8% -1,9%   2,8% 1,2%  

        

P/E 12m  15,6      

EV/EBITDA 12m  6,0      

EV/EBITDA skoryg 12m.  5,3      

Źródło: BDM, spółka 

 

BDM: konferencja z zarządem dziś o 10:00 (Warszawa, Foksal 6). 
  
Wojas Spółka opublikowała wyniki za 4Q’18. 

 
Wojas – wyniki 4Q’18 [mln PLN] 

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

Przychody 75,3 78,0 3,6% 78,0 0,0% 

Wynik brutto ze sprzedaży 34,3 33,7 -1,8% 33,8 -0,4% 

EBITDA 8,2 8,3 1,1% 8,6 -3,9% 

EBIT 6,6 6,8 - 7,1 -4,7% 

Wynik brutto 20,7 6,5 - 6,8 -4,2% 

Wynik netto 16,7 5,0 - 5,5 -9,0% 

        

marża brutto ze sprzedaży 45,5% 43,2%  43,3%   

marża EBITDA 10,9% 10,6%  11,0%   

marża EBIT 8,7% 8,7%  9,1%   

marża netto 22,2% 6,5%   7,1%   

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 
  
Dębica Spółka w 2018 roku miała 1,9 mld PLN przychodów, 99,6 mln PLN EBIT, oraz 89,7 mln PLN zysku netto. 

Rok temu było to odpowiednio: 1,9 mld PLN, 122,4 mld PLN, oraz 119,6 mln PLN. 
  
Kruk Spółka w 1Q’19 miała 305,7 mln PLN przychodów, 136,4 mln PLN EBITDA, oraz 97,8 mln PLN zysku netto. 

Konsensus wynosił odpowiednio: 313,0 mln PLN, 133,8 mln PLN, oraz 86,6 mln PLN zysku netto. 
  
Getin Noble Bank Strata netto grupy w 2018 roku wyniosła 453,4 mln PLN wobec 572,9 mln PLN straty w 2017 roku. W 4Q’18 

strata netto wyniosła 275,6 mln zł. 
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Mirbud Spółka w 2018 roku miała 1,1 mld PLN przychodów, 51,0 mln PLN EBIT, oraz 26,6 mln PLN zysku netto. 

Rok temu było to odpowiednio: 859,9 mln PLN, 47,9 mln PLN, oraz 22,8 mln PLN zysku netto. 
  
Budimex Spółka w 1Q’19 miała ok. 1,4 mld PLN przychodów, 68,7 mln PLN EBITDA, oraz 28,5 mln PLN zysku netto. 

Rok temu było to odpowiednio: 1,3 mld PLN, 95,6 mln PLN, oraz 63,3 mln PLN zysku netto. 
  
Wawel Spółka w 1Q’19 miała 142,3 mln PLN przychodów, 20,8 mln PLN EBIT, oraz 17,2 mln PLN zysku netto. Rok 

temu było to odpowiednio: 159,3 mln PLN, 32,0 mln PLN, oraz 26,2 mln PLN zysku netto. 
  
11 BIT Akcjonariusze spółki zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r. 
  
ABC Data W związku z weryfikacją sprawozdań finansowych ABC Daty zmniejszony został odpis z tytułu 

przeszacowania aktywów przeznaczonych do zbycia z prawie 15 mln PLN do 5,5 mln PLN. W związku z tym 
szacowana skonsolidowana strata netto za 2018 rok wyniesie 69,5 mln PLN, a nie jak informowano 
wcześniej 78,9 mln PLN. 

  
PZU Akcjonariusze PZU zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 2,4 mld PLN, tj. 2,8 PLN na akcję z zysku 

za 2018 r., wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne, zaplanowane na 24 maja. 
Akcjonariusze zdecydują także o przeniesieniu na kapitał zapasowy zysku z lat ubiegłych wynikający z 
rozliczenia nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku BPH SA przez Alior Bank SA w kwocie 
19,6 mln. Proponowany dzień wypłaty dywidendy to 14 sierpnia, a termin wypłaty dywidendy to 5 września 
br. 

  
Asseco SEE Spółka szacuje, że w 1Q’19 miała 20,6 mln PLN EBIT (wzrost o 57% w porównaniu do analogicznego 

kwartału ubiegłego roku, 35,4 mln PLN EBITDA (wzrost o 48% r/r), oraz 17,7 mln PLN zysku netto ( wzrost 
o 57% r/r). 

  
Asseco BS Spółka w 1Q’19 miała 63,9 mln PLN przychodów (3,5% więcej r/r), 18,9 mln PLN EBIT (5,5% więcej r/r), 

25,0 mln PLN EBITDA (11,8% więcej r/r), oraz 15,4 mln PLN zysku netto (4,8% więcej r/r). 
  
Elektrociepłownia 
Będzin 

Spółka w 2018 roku miała 207,1 mln PLN przychodów, 22,8 mln PLN EBIT, oraz 2,8 mln PLN zysku netto. 
Rok temu było to odpowiednio: 204,7 mln PLN, 39,8 mln PLN, oraz 14,3 mln PLN zysku netto. 

  
XTB Dom Maklerski miał wstępnie 0,7 mln PLN zysku netto w 1Q’19 wobec 59,5 mln PLN zysku rok wcześniej. 

Przychody sięgnęły 40,9 mln PLN wobec 113,7 mln PLN rok wcześniej. 
  
Mostostal Zabrze Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali na walnym zgromadzeniu, że zysk netto spółki za rok 

obrotowy 2018 w kwocie 1,5 mln PLN zostanie przeznaczony na wypłatę dla akcjonariuszy, ale zostaje w 
całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. 

  
Konsorcjum Stali  Spółka odnotowała wstępnie 1,4 mln PLN zysku netto w 1Q’19 (spadek o 10 mln PLN r/r), przy 423,7 mln 

PLN przychodów (spadek o 35,2 mln PLN r/r). 
  
CD Projekt Akcjonariusze spółki zdecydują 23 maja br. o wypłacie łącznej kwoty 100,9 mln PLN z zysku za ub.r. do 

podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, co oznacza wypłatę w wysokości ok. 1,1 PLN na 
jedną akcję, wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne, zaplanowane na 23 maja. Proponowany dzień 
dywidendy to 31 maja 2019 roku, a dzień wypłaty dywidendy - 13 czerwca 2019 roku. 

  
DGA Zarząd DGA proponuje, by spółka wypłaciła z zysku za 2018 rok dywidendę w wysokości 405,3 tys. PLN, 

czyli 0,4 PLN na akcję. Proponowany dzień prawa do dywidendy to 25 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy 
to 5 lipca 2019 r. 

  
PCC Exol Zarząd PCC Exol chce, aby na dywidendę z zysku za 2018 rok trafiło 15,5 mln PLN, co oznacza kwotę ok. 

0,1 zł na akcję. Proponowany dzień dywidendy to 14 maja, a jej wypłata miałaby nastąpić 23 maja 2019 roku. 
  
LC Corp Zarząd Spółki zakłada wypłatę dywidendy w 2019 roku na poziomie znajdującym się w górnych widełkach 

przedziału 25-75% skorygowanego skonsolidowanego zysku netto. 
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PKO Bank w związku z wejściem PSD2 - chce mocniej zdywersyfikować obszary przychodów. Bank zmienia się 

w kierunku firmy technologicznej z licencją bankową i naturalnym jest, że zamierza współpracować z 
największymi graczami technologicznymi na świecie, takimi jak Google, Microsoft, Amazon, Facebook, IBM 
czy Apple. Bank planuje kolejne nowości w ofercie, w tym roku chce m.in. przeprowadzić pilotaż usługi "Talk 
to IKO" - bankowego asystenta głosowego. 

Dodano, że choć wiarygodność sektora bankowego w Polsce jest wysoka, to nie uchroni ona banków przed 
konkurencją ze strony dużych światowych graczy technologicznych. "Firmy z grupy GAFA często 
postrzegane są jako zagrożenie dla banków. My zamiast z nimi walczyć, staramy się szukać przestrzeni do 
współpracy. Weszliśmy już np. w Apple Pay. Baza klientów korzystających z tej usługi jest duża, ale jej 
wzrost nie zagraża naszym pozostałym usługom. Szukamy kolejnych partnerstw oraz sami inicjujemy ważne 
projekty takie jak. np. Chmura krajowa" - podkreślił wiceprezes. 

Bank planuje rozszerzenie zakresu wykorzystania technologii blockchain, tym razem o przekazywanie 
dokumentów spersonalizowanych. W związku z dyrektywą PSD2, są technologicznie gotowi na 
współtworzenie nowych modeli biznesowych, agregując dane ze wszystkich banków. W ramach oferty 
chmurowej przygotowują dedykowane produkty, które pomogą w cyfryzacji ich klientów. 

Wiceprezes poinformował, że transformacja technologiczna w banku potrwa jeszcze kilka lat, a jej szczyt 
przypadnie na początek 2020 r. 

  
Ursus Konsorcjum Ursus Bus i Ursusa otrzymało wezwanie do realizacji pozostałej części umowy na dostawę 

autobusów elektrycznych do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze i zapłaty ok. 7,2 mln PLN 
brutto kary umownej. 

  
Ursus Mimo nie dojścia do skutku umowy sprzedaży udziałów spółki zależnej Ursus Bus na rzecz PG Energy 

Capital Management, Ursus nadal prowadzi z innymi potencjalnymi zainteresowanymi rozmowy w sprawie 
sprzedaży Ursus Bus. Jedynym ograniczeniem w zbyciu udziałów spółki Ursus Bus jest dla Ursusa zgoda 
sędziego-komisarza, która dodatkowo może zostać zaskarżona przez wierzycieli. 

  
Ursus Spółka została poproszona o złożenie do 29 kwietnia br. całej dokumentacji wymaganej do podpisania 

umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych 
pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego. Jak wskazano, to nie jedyna szansa dla Ursusa na środki 
z NCBR. 
 
Ursus liczy na dokończenie wstrzymanego ostatnio projektu tanzańskiego, a także na dalszy rozwój 
działalności w Afryce, bo jest to szansa dla spółki na wygenerowanie przychodów, które pozwolą jej spłacić 
ok. 150 mln PLN zadłużenia. 
 
Oprócz tego, spółka ma też podpisany kontrakt na Zambię o wartości 100 mln USD, w ramach kontraktu 
międzyrządowego (formuła government to government - G2G), ale spodziewa się, że polski rząd może nie 
podpisać tej umowy, zatem wykonanie tego kontraktu byłoby możliwe jedynie w formule komercyjnej. 

  
Lotos Czasowe wstrzymanie przez PERN dostaw ropy naftowej typu REBCO nie ma żadnego wpływu na 

dostępność ani jakość paliw sprzedawanych na stacjach sieci Lotos - poinformowała Grupa Lotos. 
Zapewniła, że paliwa te spełniają wszystkie wymogi i standardy jakościowe. 

Dodano, że 19 kwietnia PERN S.A. - operator polskiego odcinka rurociągu "Przyjaźń" - otrzymał informację 
od białoruskiego Gomeltransneft o "zaobserwowanym zwiększeniu stężeń chlorków organicznych w ropie 
dostarczanej na Białoruś z Rosji". "Przekroczenie norm wystąpiło również w przypadku ropy transportowanej 
do Polski. Poziom zanieczyszczenia może spowodować fizyczne uszkodzenia instalacji rafineryjnych. 
Dlatego podjęto decyzję o wstrzymaniu odbioru ropy. 

Ministerstwo Energii wskazało, że wstrzymanie odbioru ropy naftowej z Rosji w punkcie Adamowo będzie 
się utrzymywało "do czasu wyjaśnienia przyczyn awarii i oczyszczenia systemu przesyłowego w Polsce". W 
przypadku przedłużającego się braku dostaw surowca dla polskich rafinerii ropa zostanie sprowadzona 
alternatywną drogą, tj. przez Naftoport w Gdańsku. 

Strona rosyjska przyznała, że doszło do obniżenia jakości przesyłanego surowca, jednak jest to w jej ocenie 
wyłącznie "kwestia techniczna". Rosyjskie ministerstwo energetyki, na które powołała się agencja Interfax 
informowało, że problem "nie jest związany z kwestiami omawianymi z partnerami białoruskimi w dziedzinie 
średnio- i długoterminowych relacji w sferze naftowo-gazowej". 
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PGE 4Mobility podpisało umowę inwestycyjną z PGE Nowa Energia. Przedmiotem umowy jest określenie zasad 

i sposobu współpracy w zakresie objęcia przez inwestora wszystkich akcji serii G spółki, a także zasad i 
sposobu dalszego finansowania współpracy związanej z rozwojem działalności spółki w zakresie usług car-
sharing. Inwestor zobowiązał się objąć 1,8 mln akcji spółki serii G o wartości nominalnej 0,1 PLN każda, w 
zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w łącznej wysokości 15,0 mln PLN, tj. po cenie emisyjnej w 
wysokości 8 PLN za jedną akcję na warunkach określonych w umowie. 

  
Tauron Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przyłączył do sieci energetycznej blisko 2,5 

tys. odnawialnych źródeł energii (OZE) o mocy blisko 35 MW w 1Q’19 tj. o ponad dwa razy więcej niż w 
analogicznym okresie ubiegłego roku. 
 
Spośród wszystkich przyłączonych w pierwszym kwartale mikroinstalacji, zdecydowana większość została 
wykonana w technologii fotowoltaicznej. Oprócz tego przyłączone zostały dwie elektrownie wiatrowe i jedna 
wodna. 

  
PKN Orlen PKN Orlen nie spodziewa się, że 2Q’19 utrzymają się wysokie marże w segmencie detalu z 1Q’19. 

"Wysokie marże detaliczne to przede wszystkim efekt stycznia, gdy utrzymywały się dobre warunki na rynku 
niemieckim. Począwszy od stycznia, marże w detalu zaczęły się normalizować i nie należy oczekiwać, że 
mogą się utrzymać na tak wysokim poziomie w drugim kwartale" – oceniają przedstawiciele spółki. 

PKN Orlen zrealizował 598 mln PLN nakładów inwestycyjnych w 1Q’19. Koncern podtrzymuje planowany 
capex na poziomie 5 mld PLN w tym roku. 

PKN Orlen planuje w 2019 roku otwarcie około 25 nowych stacji paliw w Polsce, planuje też rozwój sieci 
detalicznej za granicą. 

Należący do PKN Orlen blok gazowo-parowy (CCGT) we Włocławku jest już na etapie prac stabilizacyjnych 
i rozruchowych po naprawie gwarancyjnej, realizowanej przez konsorcjum General Electric i SNC-Lavalin 
Polska. 

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, umowa dotycząca pozyskania partnera przy budowie morskiej 
farmy wiatrowej mogłaby zostać podpisana w 2020 roku. Przedstawiciele spółki nie chcieli ujawnić, ile firm 
może znaleźć się na krótkiej liście. "Nie liczba potencjalnych partnerów ma znaczenie, a ich jakość, potencjał 
i doświadczenie w tego rodzaju projektach". 

  
PKN Orlen Orlen ma sygnały, że jakość ropy naftowej płynącej z Białorusi przez rurociąg "Przyjaźń" zaczęła się 

znacząco poprawiać. W opinii płockiego koncernu, przerwa w dostawach może potrwać około jednego do 
dwóch tygodni. 

  
Atende Zarząd spółki zarekomenduje WZ spółki przeznaczenie na dywidendę 8,0 mln PLN z zysku za 2018 r., czyli 

około 0,2 PLN na akcję. Pozostała część zysku, w wysokości 2,7 mln PLN, ma zostać przeznaczona na 
kapitał zapasowy. Rekomendowany dzień dywidendy to 2 lipca, a termin jej wypłaty to 18 lipca 2019 r. 
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PKP Cargo PKP Cargo i Agencja Rozwoju Przemysłu podpisały list intencyjny, w którym zadeklarowano zainteresowanie 

podjęciem wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie uruchomienia działalności polegającej na 
produkcji i naprawach wagonów do przewozów towarowych na potrzeby PKP Cargo. Strony podejmą 
działania w celu wyboru lokalizacji wspólnego przedsięwzięcia na obszarze południowo-wschodniej Polski. 

Prezes Warsewicz poinformował, że według wstępnych planów inwestycja ma być zlokalizowana na 
Podkarpaciu, a jedną z analizowanych możliwości jest wykorzystanie do produkcji upadłej fabryki wagonów 
w Gniewczynie. 

"Jeśli wariant w Gniewczynie się powiedzie, korzystając z pomocy Grupy Greenbier, chcemy dokonać oceny 
technicznej fabryki. PKP Cargo może zapewnić minimalny portfel zamówień gwarantujący osiągnięcie progu 
rentowności (BEP). Greenbrier gwarantuje dostęp do know – how, a ARP do finansowania. Mamy więc 
instrumenty do tego, aby uruchomienie produkcji było sprawą szybką i racjonalną. Chcielibyśmy, aby 
produkcja ruszyła najpóźniej w 2020 roku" - powiedział. 

"PKP Cargo stoi przed koniecznością dużej wymiany wagonów. Regulacja unijna dotycząca cichych wagonów 
zobowiązuje nas do wymiany blisko 80% naszych wagonów w komunikacji krajowej do 2036 roku. W 
przeciągu najbliższych 17 lat czeka nas wymiana tysięcy wagonów. Do wymiany skłania nas także kwestia 
ekonomii - nowe wagony są bardziej ładowne, mają lepsze parametry techniczne (np. nacisk na oś) i rzadziej 
się psują" - dodał. 

Linia produkcyjna miała być zbudowana w należącym do PKP CargoTabor Zakładzie Napraw Taboru w 
Szczecinie. W pierwszej fazie projektu produkowane miały być tzw. węglarki, czyli wagony do przewozu 
towarów masowych, a po osiągnięciu zakładanych mocy produkcyjnych, także inne typy wagonów. Docelowo 
w Szczecinie miało powstawać około 500 wagonów rocznie, a przy produkcji zatrudnionych miało zostać 
około 150 osób. Projekt nie doszedł jednak do skutku. PKP Cargo na koniec 2018 roku miało ponad 61 tys. 
wagonów towarowych.  

Warsewicz poinformował w czwartek, że samo PKP Cargo planuje powołać spółkę PKP Cargo Terminale w 
celu konsolidacji terminali przeładunkowych należących do grupy. "Efektem konsolidacji ma być optymalizacja 
kosztów i lepsza oferta dla klientów. Jesteśmy otwarci na współpracę z partnerami branżowymi, takimi jak OT 
Logistics. Nie prowadzimy w tej chwili żadnych rozmów na ten temat, ale w każdej chwili możemy siąść do 
stołu" - powiedział. 

  
Grupa Kęty Grupa spodziewa się dobrego 2Q’19 i podtrzymuje prognozę na cały rok. "Drugi kwartał zapowiada się 

przyzwoicie. Inwestycje, których się podjęliśmy realizowane są w terminie lub przed terminem" - powiedział 
prezes Mańko. 

W Segmencie Wyrobów Wyciskanych grupa prognozuje wzrost przychodów o 5-10% w 2Q’19 pomimo 
sygnałów osłabienia koniunktury na rynkach eksportowych. W segmencie zakończono inwestycję w prasę 
do stopów twardych. Realizowana jest inwestycja w anodownię, dla której uzyskano pozytywną decyzję 
środowiskową. W fazie prac projektowych jest natomiast w blok kogeneracyjny o mocy 2 MW na paliwo 
gazowe, który zapewni energię elektryczną i ciepło, potrzebne m.in. przez cały rok w anodowni. 

"Segment Systemów Aluminiowych odnotował udany 1Q’19, a 2Q’19 zapowiada się równie owoce, w 
kwietniu wzrost wyniesie ok. 20%. To znaczy, że możemy śmiało patrzeć w przyszłość, jeśli chodzi o wyniki 
naszego segmentu" - powiedział członek zarządu Tomasz Grela. 

Prognozowany wzrost przychodów segmentu - spółki zależnej Aluprof - w 2Q’19 to 10-15%. Aluprof 
zakończył I fazę badań systemów standardowych na rynek USA i Kanady, a w ciągu najbliższych 3-4 
miesięcy powinien zakończyć wszystkie trzy fazy, co pozwoli dopuścić produkty na rynek amerykański i 
kanadyjski. 

Z kolei rekordowy kwartał z ponad 200 mln PLN sprzedaży ma za sobą Segment Opakowań Giętkich. 
"Możemy na pewno powiedzieć, że podtrzymujemy prognozy na ten rok" - podsumował członek zarządu 
Adam Piela. 

Grupa Kęty podała w lutym, że prognozuje wypracowanie 261 mln PLN zysku netto w 2019 r., 3,2 mld PLN 
skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, a także 488 mln PLN EBITDA oraz 344 mln PLN EBIT w tym 
roku. Wydatki inwestycyjne mają sięgnąć 284 mln PLN. 

  
Grupa Kęty Spółka podtrzymuje, że w 2Q’19 zakończy przegląd opcji strategicznych i zaprezentuje stanowisko zarządu 

w tej sprawie. 
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Oragne Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przyznał Orange Polska 12,5 mln PLN dopłaty związanej ze 

świadczeniem usługi powszechnej w 2010 roku. Jak podał UKE w komunikacie, konieczność ponownego 
rozpoznania sprawy wynikała z prawomocnego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Warszawie. W orzeczeniu tym sąd, w części odmawiającej przyznania dopłaty, podważył rozstrzygnięcie 
przyjęte w decyzji Prezesa UKE z 2012 r. oraz nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. 
 
Dopłata dotyczy usług udzielania informacji o numerach telefonicznych oraz udostępniania spisów 
abonentów za rok 2010. 

  
Oragne Wszyscy klienci, którzy mieszkają w zasięgu Orange Światłowodu, mogą już korzystać z internetu o 

prędkości 1Gb/s. 
  
Benefit Systems Spółka przyjęła założenia programu umów wspólników z osobami kluczowymi w celu rozwoju spółek z 

Segmentu Zagranica, czyli Benefit Systems International (BSI), Benefit Systems Greece MIKE (BS Grecja), 
Benefit Systems d.o.o. (BS Chorwacja) Benefit Systems Bułgaria EOOD (BS Bułgaria) oraz nowych spółek 
w przypadku wejścia na nowe rynki zagraniczne, w ramach którego kluczowe osoby zostaną 
mniejszościowymi wspólnikami poszczególnych spółek, podał Benefit. 

  
Rynek energii Ustawa zamrażająca ceny energii zniszczyła rynek, a odbudowa zaufania potrwa latami - ocenił prezes URE 

Maciej Bando. Zaapelował, by kwestię interwencji na rynku pozostawiać regulatorom. 
 
Odnosząc się do przepisów zamrażających ceny energii, prezes URE Maciej Bando powiedział podczas 
konferencji energetycznej Europower: "Nie potrafię powiedzieć, co będzie z tym galimatiasem. (...) To koniec 
rynku. Cofnęliśmy się o 30 lat, to całe lata liberalizacji rynku, uwalniania cen i budowania prywatnych 
podmiotów, które są aktywne na rynku po stronie wytwórczej i obrotu".  
 
"Moim zdaniem tego nie da się szybko odwrócić, czyli w rok czy dwa. Zniszczyć rynek można bardzo szybko, 
ale zbudowanie rynku wymaga ogromnej pracy, czasu, ale przede wszystkim wymaga odbudowy zaufania. 
To co się stało, to podważenie zaufania do stabilności reguł, na których funkcjonuje rynek. To największa 
szkoda dla całego sektora elektroenergetycznego, ale nie tylko, bo w tej branży są inwestorzy z wielu krajów" 
- dodał prezes.  
 
Wskazał, że regulacje dot. cen energii były procedowane w przyśpieszonym trybie, bez konsultacji. 
Zauważył, że już na tamtym etapie pojawiały się głosy ekspertów, że przepisy mogą być w pewnym stopniu 
sprzeczne z regulacjami unijnymi.  
 
"O ile gospodarstwa domowe prawdopodobnie się obronią, to nie wiem, jak mogą być obronione pozostałe 
podmioty. Zupełnie nie wyobrażam sobie, jak mogłaby wyglądać nowelizacja i późniejsze rozporządzenia. 
Trwogą napawa mnie fakt, że tygodnie mijają, firmy ponoszą straty. Szczególnie żal mi małych i średnich 
firm obrotu, które w sposób dość brutalny są wypychane z rynku" - powiedział Bando.  
 
Prezes UOKiK Marek Niechciał zauważył, że potencjalnie problemem ustawy jest kwestia pomocy 
publicznej. Wskazał, że ustawa o cenach energii nie przewiduje też nietypowych sytuacji odbiorców, jak np. 
zmiana dostawcy.  
 
Piotr Zawistowski, prezes Towarowej Giełdy Energii, ocenił, że w związku ze zmianą przepisów rynkowi 
towarzyszy niepewność. "Zmieniono zasady gry. (...) Nie wiemy też, jakie reguły będą w 2020 roku, a rynek 
potrzebuje stabilności działania" - powiedział. Wskazał jednocześnie, że od początku roku nie widać spadku 
obrotów energią na TGE.  
 
Prezes Bando ocenił, że ustawa o cenach energii jest przykładem braku zaufania ze strony państwa do 
regulatorów.  

  
Neuca Abrasco Limited, akcjonariusz Neuki chce, by akcjonariusze na WZ spółki głosowali w sprawie skupu do 200 

tys. akcji własnych, na co przeznaczone ma być 63 mln PLN. 
  
Yolo Spółka przyjęła strategię rozwoju na lata 2019-2021, która zakłada osiągnięcie trwałej rentowności na 

poziomie operacyjnym i netto oraz zwiększenie skali działalności. 

W przypadku realizacji założeń operacyjnych, YOLO powinno osiągnąć skumulowany zysk netto na 
przełomie 3Q/4Q’19. W kolejnych latach, tj. 2020 i 2021, spółka będzie trwale rentowna, a generowany zysk 
netto będzie rosnąć wraz z rosnącą skalą działalności YOLO. 

Spółka zakłada ograniczenie źródeł finansowania w latach 2019-21 do prywatnych emisji obligacji i nie 
zakłada pozyskania finansowania bankowego. W latach 2019-20 spółka planuje nowe emisje obligacji o 
łącznej wartości 14 mln PLN w celu pozyskania finansowania. Jedna z tych emisji o wartości 1,5 mln PLN 
miała miejsce w lutym. 
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Spółka szacuje, że w latach 2019-21 koszty stałe wyniosą 5,7-6,1 mln PLN w skali roku, a spółka udzieli 
pożyczek konsumenckich dla nowo pozyskanych klientów na łączną kwotę prawie 100 mln PLN. 

  
Aplisens Zarząd spółki rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2018 roku na dywidendę trafiło 3,9 mln PLN, co daje 

0,3 PLN dywidendy na akcję. 
  
PZ Cormay Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozwiązała podpisaną w 2016 roku z PZ Cormay umowę o 

dofinansowanie. Spółka wezwana została do zwrotu otrzymanej dotacji w kwocie 3,1 mln PLN wraz z 
odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych. 

Przewidując powyższy scenariusz jako prawdopodobny, spółka dokonała w opublikowanych już 
sprawozdaniach finansowych za 2018 rok reklasyfikacji kwoty przyznanej dotacji z pozycji zobowiązań 
długoterminowych +Przychody przyszłych okresów - otrzymane dotacje+ na pozycję zobowiązań 
krótkoterminowych +Rezerwy pozostałe+, jako prawdopodobną kwotę podlegającą zwrotowi. 

Dodatkowo wartość rezerw została zwiększona o kwotę odsetek, które spółka musiałaby zapłacić, w 
przypadku zwrotu dotacji, obliczone za okres od momentu przyznania dotacji do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

  
Orco Property Akcjonariusze spółki zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o zmianie nazwy spółki z Orco 

Property Group na CPI FIM. 
Ponadto poinformowano, że akcjonariusze postanowili w pełni przekształcić statut spółki, bez zmiany 
przedmiotu działalności spółki i autoryzowanego kapitału spółki, aby dostosować się do ostatnich zmian w 
luksemburskim prawie spółek i odzwierciedlić te zmiany. 

  
Mabion Artur Chabowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Mabionu z dniem 30 czerwca. W rezygnacji 

nie wskazano powodów jej złożenia. Spółka podała, że do końca czerwca przedstawi docelową strukturę 
zarządu wraz z podziałem kompetencji. 

  
Hydrotor  Zarząd Hydrotoru rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę 2,1 PLN brutto dywidendy na akcję za 2018 

rok. Łącznie na ten cel miałoby trafić ok. 5,0 mln PLN. Proponowanym dniem dywidendy jest 14 sierpnia, a 
dniem jej wypłaty 6 września 2019 r. 

  
PHZ Baltona Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona rozpoznało składnik wartości niematerialnych pod nazwą 

prawa do zawarcia umowy (w związku z ugodą z Flemingo z ubr.) o wartości 95,0 mln PLN. Operacja będzie 
miała wpływ na wynik finansowy za 2018 rok ze względu na ujęcie retrospektywne w 4Q’18 odpisów 
amortyzacyjnych w łącznej kwocie ok. 3,3 mln PLN. 

  
Serinus Spółka rozpoczęła przemysłową produkcję gazu w zakładzie przetwarzania gazu w Moftinu w Rumunii. 
  
Marvipol Marvipol Logistics (spółka zależna Marvipol Development) oraz PG Dutch Holding I zawarły z Savills 

Investment Management (spółką działającą na rachunek Savills IM European Logistics Fund 2) 
przyrzeczoną umowę sprzedaży wszystkich udziałów w spółce PDC Industrial Center 81, która zrealizowała 
projekt magazynowy pod nazwą "Panattoni Park Konotopa II" zlokalizowany w miejscowości Konotopa, w 
gminie Ożarów Mazowiecki, podał Marvipol Development. Wcześniej spółka podała, że wstępna cena 
sprzedaży udziałów posiadanych przez Marvipol Logistics wynosi ok. 2,0 mln EUR, co stanowi równowartość 
ok. 8,6 mln PLN. 

 
 

 

Echo Investment Bank Pekao udzielił Echo Investment 87 mln EUR kredytu na budowę Biur przy Willi i Biur przy Warzelni - 
dwóch biurowców powstających w kompleksie Browarów Warszawskich. 

  
Celon Pharma Glenmark Arzmeimittel, partner dystrybucyjny Celon Pharma, ma zakaz wprowadzania do obrotu na terenie 

Szwecji, Danii oraz Niemiec różnych wersji inhalatora leku Salmex. 
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