
 

 

 
BIULETYN PORANNY 

wtorek, 30 kwietnia 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. 

 
 

Redaktor wydania: Krzysztof Tkocz 

KOMENTARZ PORANNY 

Sezon wyników czas zacząć…i zakończyć 
Zbliżająca się majówka spowodowała, że zarówno obroty, jak i ruchy na 
indeksach w Warszawie nie były zbyt duże. Blue chipy spadły o 0,2% (ze 
szczególnym negatywnym wskazaniem na CCC, które rozczarowało szacunkami 
wyników za 1Q’19), a mWIG40 o 0,4%. Na plus sesję mogą zaliczyć podmioty z 
sWIG80. Lepsze nastroje panowały na większych europejskich giełdach (DAX 
+0,1%, FTSE +0,3%) oraz w USA, gdzie notujemy kolejne rekordy. Z danych 
makro ciekawszy dziś wydaje się jedynie wstępny odczyt PKB dla strefy Euro, z 
kolei jutro czeka nas ogłoszenie decyzji FOMC ws. stóp procentowych oraz 
późniejsza konferencja prasowa, która powinna być zdecydowanie ciekawsza 
(pojawiają się głosy, że o ile nie należy się spodziewać podwyżek stóp, o tyle 
może dojść do obniżek w kolejnych miesiącach). Uwagę przykuwają także 
rozmowy na linii USA-Chiny, dziś do Pekinu lecą S. Mnuchin i R. Lighthizer, a 
także sezon publikacji raportów za 1Q’19 w USA. U nas także pojawi się wysyp 
sprawozdań finansowych, ale większość z nich dotyczy jeszcze 4Q'18/2018, co 
niestety nie świadczy zbyt dobrze o naszym rynku. Pojedyncze podmioty starają 
się jednak publikować raporty za 1Q’19 (dzisiaj m.in. mBank czy Lotos) bądź 
szacunkowe dane. Mając przed sobą zbliżającą się „majówkę” nie spodziewam 
się, żeby dzisiejsza sesja w Warszawie była porywająca i wniosła coś więcej do 
ogólnego obrazu (mocniejszej reakcji na dzisiejszy wysyp raportów.oczekuję po 
długim weekendzie). 

Adrian Górniak  
 

Notowania: poniedziałek, 29 kwietnia 2019 

 grudnia 208  Wartość Zmiana 

1D YTD 

WIG20  2 368,1 -0,2% 4,0% 

WIG30 2 719,2 -0,2% 5,3% 

mWIG40 4 182,4 -0,4% 7,0% 

sWIG80 11 989,2 0,1% 13,4% 

WIG  60 865,5 -0,2% 5,5% 

WIG Banki 7 927,7 0,4% 6,4% 

WIG Bud 2 138,9 -0,7% 11,7% 

WIG Chemia 11 296,1 0,2% 20,8% 

WIG Dew 2 171,4 -0,2% 13,6% 

WIG Energia 2 229,9 0,4% -7,5% 

WIG IT 2 329,2 0,6% 16,9% 

WIG Media 5 047,7 -0,1% 11,8% 

WIG Paliwa 7 282,8 -0,8% -8,9% 

WIG Spoż 3 598,7 -0,5% 6,4% 

WIG Surowce 3 778,4 -0,3% 10,4% 

WIG Telco 703,3 -1,3% 13,4% 

DAX 12 328,0 0,1% 16,8% 

CAC40 5 581,0 0,2% 18,0% 

BUX 42 469,8 -1,4% 8,5% 

S&P500 2 943,0 0,1% 17,4% 

DJIA 26 554,4 0,0% 13,8% 

Nasdaq Comp 8 161,9 0,2% 23,0% 

Bovespa 96 187,8 -0,1% 9,4% 

Nikkei225 22 258,7 -0,2% 11,2% 

S&P/ASX 200 6 332,2 -0,4% 12,1% 

Złoto 1 279,1 -0,7% -0,2% 

Miedź 6 400,0 0,5% 7,3% 

Ropa WTI 63,5 0,3% 35,3% 

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

USD/PLN 3,84 -0,4% 2,5% 

CHF/PLN 3,77 -0,4% -1,2% 

EUR/USD 1,12 0,3% -2,4% 

USD/JPY 111,8 0,2% 2,0% 
 

FW20 

 Wartość  Zmiana 

Kurs otwarcia 2 375   20 0,85% 

Kurs zamknięcia 2 371   -2 -0,08% 

Kurs min. 2 357   5 0,21% 

Kurs max. 2 382   9 0,38% 

Wolumen obrotu 6 984   -1 240 -15,08% 

Otwarte pozycje 55 256   -1 0,00% 
 

Indeksy GPW 

Indeks Open Low High Close 1D Obrót 

WIG20 2 377,34 2 354,99 2 378,36 2 368,08 -0,2% 422 

WIG30 2 727,92 2 706,41 2 729,10 2 719,18 -0,2% 461 

MWIG40 4 210,16 11 952,75 11 992,72 4 182,43 -0,4% 65 

SWIG80 11 972,47 4 176,89 4 212,27 11 989,24 0,1% 10 

WIG-PL 62 010,03 61 934,41 62 108,24 62 108,24 -0,2% 502 

WIG 61 049,56 60 632,21 61 069,77 60 865,49 -0,2% 507 

 

WIG20     

 Close MC 1D YTD  

Alior 59,05 7 709 0,2% 11,1% 

CCC 206,40 8 497 -10,6% 6,8% 

CD Projekt 212,50 20 426 0,4% 45,9% 

Cyfrowy P. 26,50 16 948 -0,8% 17,5% 

Dino 126,00 12 353 -0,8% 31,5% 

JSW 58,90 6 916 -0,8% -12,4% 

KGHM 105,45 21 090 -0,2% 18,6% 

Lotos 84,88 15 692 -2,1% -4,1% 

LPP 8 695,00 16 107 1,6% 10,8% 

mBANK 448,60 18 992 1,4% 5,8% 

Orange 4,95 6 496 -2,4% 3,3% 

Pekao 117,15 30 748 0,6% 7,5% 

PGE 9,81 18 350 0,7% -1,9% 

PGNIG 5,72 33 052 -2,4% -17,2% 

PKN Orlen 99,44 42 531 0,2% -8,1% 

PKOBP 40,16 50 200 0,4% 1,7% 

Play 24,84 6 307 -1,3% 19,4% 

PZU 42,68 36 855 0,8% -2,8% 

Santander Polska 402,00 41 039 0,6% 12,2% 

Tauron 1,77 3 109 0,1% -19,0% 

 

 
 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK 

 PGNiG: Spółka w 1Q’19 miała wstępnie ok. 1,1 mld PLN zysku netto; 

 Lotos: Oczyszczona EBITDA LIFO w 1Q’19 wyniosła 632 mln PLN, 
zgodnie z szacunkami; 

 Orange Polska: Spółka miała 2 mln PLN straty netto w 1Q’19; 

 Idea Bank: Bank miał w 2018 roku 1,9 mld PLN straty netto po 
odpisach; 

 GPW: Spółka miała 24,5 mln PLN zysku netto w 1Q’19, powyżej 
konsensusu; 

 mBank: Zysk netto grupy w 1Q’19 lekko powyżej oczekiwań; 

 Comarch: Spółka miała w 2018 roku 30,6 mln PLN zysku netto; 

 Indykpol: Spółka w 2018 roku miała 94,9 mln PLN zysku netto, 109,4 
mln PLN EBITDA; 

 IMS: Spółka w 2018 roku miała 9,3 mln PLN zysku netto; 

 Vivid Games: Spółka miała 5,5 mln PLN straty netto w 2018 roku; 

 Eko Export: Spółka odpisze udziały w OMS z wpływem na wynik ok. -
17,6 mln PLN; 

 Torpol: Oferta konsorcjum Torpolu najkorzystniejsza w przetargu 
Elektrowni Ostrołęka; 

 
WYKRES DNIA 
 
Akcje CCC straciły na wczorajszej sesji około 10,7%. Spadek ten było spowodowany 
szacunkowymi wynikami spółki za 1Q’19 (155,5 mln starty netto, czyli o ponad 40 mln 
PLN więcej, niż zakładał rynek). 
 
CCC- daily 

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

 Close MC 1D YTD   Close MC 1D YTD  

11 bit 
studios 

375,00 858 -1,4% 53,7% GTC 8,91 4 308 -1,3% 8,8% 

Amica 131,80 1 025 1,4% 14,8% Handlowy 63,10 8 245 0,3% -8,7% 

Amrest 40,70 8 936 -1,8% 1,8% ING BSK 197,00 25 630 1,3% 9,4% 

Asseco PL 53,90 4 474 0,1% 16,9% Inter Cars 219,00 3 103 0,0% 4,8% 

Azoty 42,26 4 192 1,2% 35,5% Kernel 53,20 4 359 -0,4% 8,7% 

Benefit Sys. 908,00 2 596 -0,4% 7,6% Kęty 344,50 3 288 -1,3% 4,7% 

Bogdanka 40,00 1 361 -2,3% -22,0% Kruk  168,70 3 186 -1,3% 7,7% 

Boryszew 4,65 1 115 0,0% -1,2% LC Corp 2,55 1 141 0,2% 4,1% 

Budimex 147,40 3 763 -1,7% 29,8% Livechat 30,70 791 3,0% 21,1% 

CI Games 1,12 169 12,0% 36,6% Mabion 77,80 1 067 0,4% -10,2% 

Ciech 47,30 2 493 -1,5% 6,8% Millennium 9,65 11 701 -0,9% 8,7% 

Comarch 190,00 1 545 1,6% 25,0% Orbis 88,00 4 055 -2,2% -2,4% 

Echo 3,92 1 618 0,1% 20,6% PKP Cargo 45,45 2 036 -2,5% 3,5% 

Enea 7,84 3 461 0,0% -20,8% PlayWay 194,00 1 280 -0,6% 43,7% 

Energa 7,72 3 197 0,1% -13,4% Polimex 2,77 655 0,4% -1,4% 

Eurocash 22,42 3 120 -2,1% 27,4% Stalprodukt 346,00 1 931 4,4% 8,1% 

Famur 4,84 2 779 0,5% -10,5% Trakcja 2,61 134 0,8% -33,8% 

Forte 28,05 671 -1,1% 23,3% VRG 3,97 931 -0,5% -1,7% 

Getin 
Holding 

1,73 328 -2,0% 154,4% Wawel 750,00 1 125 -2,6% -10,1% 

GPW 41,50 1 742 -0,8% 13,2% WP.PL 59,20 1 715 0,0% 12,1% 
 

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 
  
PGNiG Spółka w 1Q’19 miała wstępnie około 2,2 mld PLN EBITDA, oraz 1,1 mld PLN zysku netto. Rok temu było 

to odpowiednio: 2,7 mld PLN, oraz 1,6 mld PLN zysku netto. 
  
Lotos Spółka w 1Q’19 miała 6,7 mld PLN przychodów, 632 mln PLN oczyszczonej EBITDA LIFO, oraz 172,5 mln 

PLN zysku netto. Rok temu było to odpowiednio: 539,9 mln PLN oczyszczonej EBITDA LIFO, oraz 320,8 
mln PLN zysku netto. 

  
Orange Polska Spółka w 1Q’19 miała 2,7 mld PLN przychodów, 71 mln PLN EBIT, oraz 2 mln PLN straty netto. Rok temu 

było to odpowiednio: 2,7 mld PLN, 33 mln PLN (MSR 17), oraz 50 mln PLN straty netto. 
  
GPW Spółka w 1Q’19 miała 84,2 mln PLN przychodów, 38,6 mln PLN EBITDA, oraz 24,5 mln PLN zysku netto. 

Konsensus wynosił odpowiednio: 82,1 mln PLN, 36,6 mln PLN, oraz 23,0 mln PLN zysku netto. 
  
mBank Zysk netto grupy w 1Q’19 spadł do 164 mln PLN z 412,6 mln PLN rok wcześniej. Zysk banku okazał się 

2,9% powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 159,4 mln PLN. 
  
Santander Bank 
Polska 

Zysk netto banku w 1Q’19 spadł do 350,7 mln PLN z 440,9 mln PLN rok wcześniej. Zysk banku okazał się 
2,3% powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 343,0 mln PLN. 

  
Idea Bank Bank zanotował na koniec 2018 roku skonsolidowaną stratę netto w wysokości 1,9 mld PLN, na którą złożyły 

się głównie czynniki jednorazowe, w tym odpisy i rezerwy. Potencjalni inwestorzy prowadzą due diligence 
banku. 

  
Comarch Zysk netto grupy w 2018 roku wyniósł 30,6 mln PLN. Wcześniej, w raporcie za 4Q’18 spółka podała 51,7 

mln PLN zysku netto w ubiegłym roku. EBIT osiągnął w ubiegłym roku wartość 87,5 mln PLN. Wcześniej, w 
raporcie za 4Q’18 spółka podała, że EBIT wyniósł 112 mln PLN. 

EBITDA wyniosła w 2018 roku 152,7 mln PLN. W raporcie za 4Q’18, że EBITDA w ubiegłym roku wyniosła 
176,8 mln PLN. W całym 2018 roku grupa miała 1,4 mld PLN przychodów wobec 1,1 mld PLN rok wcześniej. 

  
Indykpol Spółka w 2018 roku miała 891,5 mln PLN przychodów, 109,4 mln PLN EBIT, oraz 94,9 mln PLN zysku netto. 

Rok temu było to odpowiednio: 870,5 mln PLN, 11,1 mln PLN, oraz 7,6 mln PLN. 
  
Indykpol Akcjonariusze spółki zdecydują o podziale zysku netto za 2018 r. tak, że na kapitał rezerwowy na nabywanie 

akcji w celu ich umorzenia przeznaczona zostanie kwota 31 mln PLN, a na kapitał zapasowy 43,5 mln PLN, 
co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 28 maja. 

  
IMS Spółka w 2018 roku miała 52,7 mln PLN przychodów, 16,5 mln PLN EBITDA, oraz 9,3 mln PLN zysku netto. 

Rok temu było to odpowiednio: 48,1 mln PLN, 13,5 mln PLN, oraz 7,9 mln PLN zysku netto. 
  
IMS Akcjonariusze IMS zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 27 maja br., o wypłacie dywidendy z 

zysku za 2018 r., w wysokości nie większej niż 6,0 mln PLN tj. 19 gr na akcję, wynika z projektów uchwał na 
ZWZ. Dzień dywidendy ma być ustalony na 3 czerwca 2019 roku, a termin wypłaty dywidendy ZWZ spółki 
ma ustalić na 17 czerwca 2019 roku. 

  
Lotos Zarząd Grupy Lotos rekomenduje 554,6 mln PLN z zysku netto za 2018 rok na wypłatę dywidendy, co daje 

3 PLN na akcję. Proponowanym dniem dywidendy jest 12 września, a jej wypłata miałaby nastąpić 27 
września. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku spółki i wypłaty dywidendy podejmie zwyczajne 
walne zgromadzenie Lotosu. 

  
Vivid Games Spółka w 2018 roku miała 17,5 mln PLN przychodów, -4,4 mln PLN EBIT, oraz 5,5 mln PLN straty netto. Rok 

temu było to odpowiednio: 17,6 mln PLN, 0,8 mln PLN EBIT, oraz 8,3 mln PLN straty netto. 
  
Bioton Spółka, uwzględniając uwagi audytora i zastosowując MSSF 15 "Przychody z umów z klientami", zmniejszy 

przychody na poziomie jednostkowym oraz skonsolidowanym za rok 2018 o kwotę 20,9 mln PLN, a co za 
tym idzie - dojdzie również do zmniejszenia poszczególnych poziomów osiąganych marż. Jednocześnie 
powstaną przychody przyszłych okresów w kwocie 40,9 mln PLN, które będą rozpoznane w czasie trwania 
kontraktów tj. przez okres 10 i 15 lat od dat umów. 

  
Selena FM Spółka zamierza wypłacić z zysku netto za 2018 rok 0,3 PLN dywidendy na akcję. Zgodnie z propozycją 

zarządu na dywidendę trafiłoby łącznie 6,8 mln PLN. Zysk netto Seleny w 2018 roku wyniósł 30,5 mln PLN. 

Na kapitał zapasowy spółka chce przeznaczyć 23,7 mln PLN. Proponowany dzień ustalenia prawa do 
dywidendy to 3 czerwca, natomiast dzień wypłaty dywidendy to 7 czerwca. 
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Arctic Paper Akcjonariusze Arctic Paper zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 maja, o przeznaczeniu 
całego zysku za 2018 r., w kwocie 19,5 mln PLN, na kapitał zapasowy. 

  
Monnari Trade Akcjonariusze spółki zdecydują 24 maja br. na walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy z zysku 

za 2018 r. Zwyczajne walne zgromadzenie Monnari Trade postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w 
roku obrotowym 2018 w kwocie 7,5 mln PLN na kapitał zapasowy spółki. 

  
Benefit Systems Spółka prognozuje spadek zysku brutto o 30-40% w 2019 roku. Spółka podała, że skonsolidowany zysk 

operacyjny Benefit Systems może być w 2019 roku niższy o 5-10%.  
  
TXM Spółka złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości z przyczyn formalnych. Zarząd spółki podkreśla, że działanie 

to ma charakter formalno-techniczny i jest przekonany, że restrukturyzacja pozwoli usprawnić 
funkcjonowanie sieci oraz zapewnić stabilizację jej sytuacji finansowej w przyszłości. Założenia 
restrukturyzacji spółki opierają się na eliminacji nierentownych obszarów działalności, czyli operacji 
zagranicznych i wybranych sklepów w Polsce, a także na lepszym dopasowaniu oferty do potrzeb 
docelowych klientów. W obszarze restrukturyzacji finansowej spółka będzie dążyła do zawarcia układu z 
wierzycielami. 

  
PlayWay Zarząd spółki rekomenduje, by z zysku netto za 2018 rok spółka wypłaciła 16,4 mln PLN dywidendy, co daje 

ok. 2,5 PLN na akcję. Spółka analizuje też możliwość wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2019 
rok. Decyzja o rekomendacji wysokości dywidendy została podjęta po analizie obecnej sytuacji finansowej 
PlayWay, przyszłych inwestycji i zakładanych przychodów. 

Jednocześnie zarząd analizuje możliwość wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 
2019 r. m.in. z uwagi na fakt otrzymania dywidendy z zysku za 2018 r. od spółki zależnej Frozen District w 
kwocie 15,2 mln PLN. 

  
PHN Rada nadzorcza PHN odwołała ze składu zarządu Piotra Staronia, pełniącego dotychczas funkcję członka 

zarządu ds. finansowych. 
  
Torpol Oferta konsorcjum Torpolu (lider) i Zakładów Automatyki Kombud została wybrana jako najkorzystniejsza w 

zorganizowanym przez Elektrownię Ostrołęka postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia 
publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na przebudowę układu infrastruktury kolejowej dla obsługi 
Elektrowni Ostrołęka C. Cena oferty złożonej przez konsorcjum wynosi ok. 219,9 mln PLN brutto (tj. ok. 178,8 
mln PLN netto). 

  
Śnieżka Rada nadzorcza Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka wybrała członków zarządu FFiL Śnieżka na VIII kadencję: 

Piotra Mikruta na prezesa zarządu, Witolda Waśko na członka zarządu - dyrektora ds. ekonomicznych, 
Joannę Wróbel-Lipę na członka zarządu - dyrektora ds. handlowych. 

Wszyscy nowo powołani członkowie zarządu wchodzili w skład zarządu poprzedniej kadencji. Piotr Mikrut 
wyznaczył Joannę Wróbel-Lipę oraz Witolda Waśko do pełnienia funkcji wiceprezesów zarządu. 

  
Grupa Azoty/ 
Lotos 

Spółki z Grupy Azoty, tj. Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police i PDH Polska (spółka celowa 
Grupy Azoty i Grupy Azoty Police realizująca projekt Polimery Police) oraz Grupa Lotos podpisały list 
intencyjny dotyczący rozpoczęcia i prowadzenia rozmów w sprawie potencjalnego udziału Grupy Lotos w 
finansowaniu projektu Polimery Police, podały spółki w osobnych komunikatach. Prowadzone na podstawie 
listu intencyjnego rozmowy mają dotyczyć objęcia przez Grupę Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym 
PDH i wniesienia wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy PDH do 500 mln PLN. 

Strony przystępują do rozmów dotyczących ustalenia wszystkich istotnych elementów udziału Grupy Lotos 
w finansowaniu projektu Polimery Police. Rozmowy mają trwać nie dłużej niż do 31 października 2019 roku. 

  
Trakcja AB Kauno Tiltai, należąca do grupy kapitałowej Trakcja PRKiI zawarła umowę sprzedaży na rzecz SPV-39 

UAB wszystkich 100% udziałów w spółce UAB Pletros investicijos, podał Trakcja. Łączna kwota transakcji 
wynosi 2,97 mln EUR (tj. ok. 12,8 mln PLN). 

Do warunków koniecznych do realizacji umowy należy uzyskanie wymaganych zgód od banków i instytucji 
publicznych. Przekazanie praw własności nastąpi po spełnieniu warunków umowy, nie później niż do 
31.08.2019 r. 

  
Eko Export Spółka podjęła decyzję o utworzeniu odpisu na udziałach w spółce Omega Minerals Trading and Investments 

z siedzibą w Szwajcarii (OMS) z wpływem na wyniki skonsolidowane i jednostkowe w wysokości -17,6 mln 
PLN. 
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ABC Data Roseville Investments - podmiot zależny ALSO Holding - wzywający do sprzedaży akcji ABC Data uzyskał 
bezwarunkową zgodę organu antymonopolowego w Serbii, podały MCI Venture Projects VI, Roseville 
Investments oraz Santander Biuro Maklerskie. 

  
Silvair Spółka przedłuża negocjacje z OSRAM GmbH dotyczące zawarcia jednej lub kilku umów w sprawie 

współpracy technicznej i handlowej w regionie EMEA. Strony nie określiły terminu finalizacji negocjacji. 
  
PKP Cargo Przewozy PKP Cargo wzrosły według masy przewiezionych ładunków o 10,9% m/m w marcu 2019 r. Grupa 

w okresie styczeń-marzec 2019 roku przewiozła 26 mln ton towarów, co oznacza spadek r/r o 3,2%. 
  
PCC Rokita Zarząd spółki podjął uchwałę o dokonaniu przydziału wszystkich oferowanych obligacji serii FA, zgodnie z 

harmonogramem emisji obligacji emitowanych w ramach VI Programu Emisji Obligacji. W ramach publicznej 
oferty oferowanych było łącznie 220 tys. obligacji serii FA po cenie emisyjnej równej 100 zł. 
 
Złożono 985 zapisów na 618,3 tys. obligacji serii FA. Inwestorom przydzielono łącznie 220 tys. obligacji serii 
FA. Średnia stopa alokacji w wyniosła 35,6%. Średnia stopa redukcji wyniosła 64,4%. 

  
Vistal Gdynia Vistal Gdynia w restrukturyzacji został zaakceptowany przez inwestora tj. Statens Vegvesen jako wykonawca 

konstrukcji i montażu dwóch obiektów mostowych w Norwegii, podała spółka. Oznacza to, że warunek został 
spełniony i umowa weszła w życie. 

  
Echo Investment Echo Investment rozpoczęło budowę Fuzji - miastotwórczego projektu na terenie dawnej fabryki Karola 

Scheiblera przy ul. Tymienieckiego w Łodzi, podała spółka. W I etapie powstaną dwa budynki mieszkalne, 
w których znajdą się 274 lokale o powierzchniach od 29 m2 do 111 m2 z możliwością łączenia. 

  
Getin Holding Holding w skonsolidowanym sprawozdaniu za 2018 rok ujmie odpis wartości swojej jednostki zależnej - firmy 

M.W. Trade, w wysokości 9,8 mln PLN. Spółka opublikuje skonsolidowane sprawozdanie za 2018 rok we 
wtorek, 30 kwietnia. 

  
Orange Polska Spółka zawarła z Tokajami Limited i Wellchosen Investments Limited przedwstępną umowę nabycia 100% 

udziałów spółki informatycznej BlueSoft za ok. 200 mln PLN. Nabycie zostanie sfinansowane ze środków 
własnych oraz dostępnych źródeł finansowania. 

  
Open Finance Sprzedaż kredytów zrealizowana za pośrednictwem Open Finance spadła o 2% w skali roku do 2,5 mld PLN 

na koniec 1Q’19. Prawie 2,1mld PLN z tego stanowiły kredyty hipoteczne, których sprzedaż spadła o 1% r/r. 
  
Immobile W odpowiedzi na wezwanie Grupy Immobile 17 kwietnia złożono zapisy na co najmniej 6,1 mln akcji Atremu, 

stanowiących co najmniej 66% kapitału i głosów na WZ. Spełnił się w ten sposób jeden z warunków 
wezwania - podał pośredniczący w wezwaniu Santander BM. Zapisy w wezwaniu zostały wydłużone do 29 
kwietnia. 

  
Neuca Akcjonariusze Neuki zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 7,4 PLN na akcję. Łącznie na ten cel 

trafić ma 33,1 mln PLN z kapitału zapasowego - wynika z uchwał WZ spółki. Dzień dywidendy ustalono na 
15 maja, a jej wypłata ma nastąpić 22 maja. 

  
Neuca Spółka skupi do 200 tys. akcji własnych w celu umorzenia za maksymalnie 63 mln PLN. Skup ma potrwać 

do 2020 r., a cena maksymalna za nabywaną akcję wynieść ma 315 PLN. 
  
Awbud Wszczęto dochodzenia w związku ze sporządzeniem nierzetelnych sprawozdań finansowych za lata 

obrotowe 2016-2017. 15 lutego br. Awbud złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa 
przez byłego członka zarządu w związku ze sporządzeniem nierzetelnych sprawozdań finansowych Awbudu 
za lata obrotowe 2016-2017. 

  
OT Logistics Spółka rozpoczęła proces spełniania warunków zawartych w umowie wspólnych warunków zadłużenia 

grupy, podpisanej z konsorcjum banków kredytujących grupę, oraz wdrożenia warunków wstępnych założeń 
dot. restrukturyzacji finansowej grupy poprzez zawarcie dokumentów restrukturyzacji pomiędzy spółką, 
wybranymi spółkami z grupy oraz głównymi wierzycielami finansowymi grupy, tj. BNP Paribas Bank Polska 
(w tym jako następcą prawnym Raiffeisen Bank Polska), mBankiem oraz Santander Bank Polska jako 
kredytodawcami oraz mBankiem jako agentem oraz agentem zabezpieczenia, Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego, obligatariuszem obligacji serii G wyemitowanych przez spółkę (obligacje G), oraz 
administratorami zabezpieczeń obligatariuszy obligacji serii H, które spółka ma zamiar wyemitować, podało 
OT Logistics. 

  
Makarony Polskie Akcjonariusze spółki zdecydują podczas WZ o upoważnieniu zarządu do nabycia nie więcej 1,8 mln akcji 

własnych po cenie z przedziału 6-8,5 PLN.  
  
PZ Cormay Orphee, spółka zależna PZ Cormay, negocjuje ostateczne warunki potencjalnej transakcji oraz treść 

dokumentów transakcyjnych z podmiotem zainteresowanym nabyciem całego pakietu posiadanych przez 
Orphee udziałów w spółce Diesse Diagnostica Senese z siedzibą w Mediolanie. 
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APS Energia Akcjonariusze APS Energia zdecydowali o wypłacie ok 0,1 dywidendy na akcję. Dniem dywidendy będzie 
10 maja, a jej wypłata nastąpi 20 maja. 

  
PKO BP PKO BP wypełnia lukę w finansowaniu inwestycji gospodarstw domowych w mikroinstalacje fotowoltaiczne 

poprawiające jakość środowiska, w którym żyjemy - mówi, cytowana w poniedziałkowym komunikacie banku 
PKO BP minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. 

  
Sfinks Zarząd Sfinks Polska zdecydował o ponownym przeprowadzeniu emisji od 2 do 6 mln nowych akcji serii P. 

Umowy o objęciu akcji serii P powinny zostać zawarte w terminie ustalonym odrębnie przez zarząd spółki, 
nie później niż do 26 czerwca. 

  
Atlanta Poland Akcjonariusze Atlanta Poland zdecydują o przeznaczeniu 6,1 mln PLN z kapitału zapasowego na wypłatę 

dywidendy, co daje 1 PLN na akcję - wynika z uchwał na WZ spółki, które odbędzie się 27 maja. 
Proponowany dzień dywidendy to 7 czerwca, jej wypłata ma nastąpić 19 czerwca. 

  
J.W. Construction Holding otrzymał oświadczenie o wykonaniu uprawnienia osobistego przysługującego akcjonariuszowi 

posiadającemu więcej niż 50% akcji spółki o odwołaniu z dniem 30 kwietnia 2019 r. Piotra Suprynowicza z 
zarządu spółki, podało JWCH. Piotr Suprynowicz pełnił funkcję członka zarządu, głównego inżyniera 
budowy. 

  
Unibep Unibep zawarł umowę na generalne wykonawstwo inwestycji mieszkalno-usługowej w Warszawie przy ulicy 

Wileńskiej dla Bouygues Immobilier Polska za ok. 67 mln PLN netto. 
  
Echo Investment Galeria Młociny, centrum handlowo-rozrywkowe realizowane przez EPP i Echo Investment w Warszawie, 

zostanie otwarte 23 maja br., podało Echo. Centrum będzie miało 225 tys. m2 powierzchni całkowitej, 82 tys. 
m2 powierzchni najmu, z czego 76 tys. m2 przeznaczonych na handel oraz gastronomię, 6 tys. m2 
powierzchni biurowej, ponad 200 sklepów, w tym kilkadziesiąt lokali z jedzeniem, największe w Polsce, 
ponad siedmiometrowe witryny sklepowe, 10-ekranowy nowoczesny multipleks z komfortowymi, 
rozkładanymi fotelami, parkiet i przestrzeń sceniczną o powierzchni 200 m2 oraz 2 500 m2 tarasu pełnego 
zieleni, 2 000 miejsc parkingowych oraz 20 stanowisk do pracy w strefie co-workingowej. 

  
Braster Akcjonariusze spółki zdecydowali o emisji akcji serii L i serii M. Emisja obejmować będzie nie więcej niż 13,2 

mln akcje serii L. Celem tego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L 
posiadaczom obligacji serii od B1 do B8. 

Akcjonariusze zdecydowali także o emisji nie więcej niż ok. 4,6  mln akcji serii M, a celem tego warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii M posiadaczom warrantów 
subskrypcyjnych serii G. 
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