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Redaktor wydania: Krystian Brymora 

KOMENTARZ PORANNY 

Rynki łapią drugi oddech 

Wtorkowa sesja przyniosła na większości rynków „drugi oddech”. Zarówno 
w Europie, jak i za oceanem główne indeksy zakończyły dzień nad kreską – 
DAX wzrósł o 1,0%, FTSE o 1,3%,S&P500 o 0,8%. Na tym tle niestety 
niezbyt dobrze wypadł warszawski parkiet, bowiem WIG20 spadł o 0,4%, a 
indeks szerokiego rynku stracił 0,3%. Odczyty w dzisiejszy kalendarium 
makro zaczęliśmy m.in. od danych dot. produkcji przemysłowej w Chinach, 
w ciągu poznamy również wstępny odczyt KB edla Polski za 1Q’19, a po 
południu garść danych dot. amerykańskiego przemysłu. Dla inwestorów 
najważniejsze jednak są kolejne doniesienia dot. rozmów na linii USA-Chiny. 
Z ostatnich doniesień wynika, że prezydent Trump spotka z Xi Jingpinigiem 
na czerwcowym szczycie G20 (podobnie jak z Władimirem Putinem). Z 
wypowiedzi Trumpa, że najbliższe tygodnie dadzą odpowiedź czy 
negocjacje handlowe były udane. W kraju rozkręca się sezon publikacji 
kwartalnych za 1Q’19, a dziś poznaliśmy już sprawozdania takich spółek jak 
PKO BP, LC Corp, GTC czy Agora. Poranne nastroje są zdecydowanie 
pozytywne, zyskują kontrakty zarówno na DAX (+0,4%), amerykańskie 
indeksy (na S&P500 +0,3%) oraz na indeksy azjatyckie (na SCI +1,7%), co 
tym samym powinno oznaczać wzrostowe otwarcie także u nas. 

Adrian Górniak 

 

 

Notowania: wtorek, 14 maja 2019 

 grudnia 208  Wartość Zmiana 

1D YTD 

WIG20  2 163,9 -0,4% -4,9% 

WIG30 2 494,0 -0,4% -3,4% 

mWIG40 3 917,9 0,0% 0,2% 

sWIG80 11 646,0 -0,2% 10,2% 

WIG  56 209,1 -0,3% -2,6% 

WIG Banki 7 247,0 -0,9% -2,8% 

WIG Bud 2 078,5 1,6% 8,5% 

WIG Chemia 9 803,6 -1,1% 4,8% 

WIG Dew 2 115,1 1,5% 10,6% 

WIG Energia 2 085,1 -0,2% -13,5% 

WIG IT 2 245,1 0,7% 12,7% 

WIG Media 4 935,3 0,3% 9,4% 

WIG Paliwa 6 474,6 -0,6% -19,0% 

WIG Spoż 3 472,8 2,4% 2,6% 

WIG Surowce 3 288,1 0,0% -4,0% 

WIG Telco 679,2 -0,5% 9,6% 

DAX 11 991,6 1,0% 13,6% 

CAC40 5 341,4 1,5% 12,9% 

BUX 40 084,6 -1,1% 2,4% 

S&P500 2 834,4 0,8% 13,1% 

DJIA 25 532,1 0,8% 9,5% 

Nasdaq Comp 7 734,5 1,1% 16,6% 

Bovespa 92 092,4 0,4% 4,8% 

Nikkei225 21 129,5 0,3% 5,6% 

S&P/ASX 200 6 291,3 0,8% 11,4% 

Złoto 1 295,9 -0,3% 1,1% 

Miedź 6 011,0 -1,9% 0,8% 

Ropa WTI 61,8 1,2% 31,6% 

EUR/PLN 4,31 0,0% 0,4% 

USD/PLN 3,84 0,2% 2,6% 

CHF/PLN 3,81 -0,1% -0,1% 

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

USD/JPY 109,7 0,5% 0,0% 
 

FW20 

 Wartość  Zmiana 

Kurs otwarcia 2 185   -1 -0,05% 

Kurs zamknięcia 2 166   -4 -0,18% 

Kurs min. 2 161   9 0,42% 

Kurs max. 2 194   -4 -0,18% 

Wolumen obrotu 16 577   42 0,25% 

Otwarte pozycje 48 887   -283 -0,58% 
 

Indeksy GPW 

Indeks Open Low High Close 1D Obrót 

WIG20 2 184,39 2 162,40 2 192,53 2 163,94 -0,4% 637 

WIG30 2 517,73 2 491,63 2 525,17 2 493,95 -0,4% 681 

MWIG40 3 920,06 11 619,09 11 706,85 3 917,87 0,0% 89 

SWIG80 11 693,87 3 905,24 3 936,59 11 645,99 -0,2% 14 

WIG-PL 57 645,25 57 324,23 57 645,25 57 324,23 -0,3% 745 

WIG 56 632,77 56 143,17 56 788,76 56 209,08 -0,3% 748 

 

WIG20     

 Close MC 1D YTD  

Alior 52,75 6 887 0,2% -0,8% 

CCC 178,80 7 361 -2,1% -7,5% 

CD Projekt 209,40 20 128 1,3% 43,8% 

Cyfrowy P. 24,92 15 937 -2,2% 10,5% 

Dino 127,50 12 500 0,2% 33,0% 

JSW 48,90 5 741 -0,7% -27,3% 

KGHM 92,32 18 464 0,1% 3,9% 

Lotos 71,12 13 148 -2,1% -19,6% 

LPP 7 760,00 14 375 -1,5% -1,1% 

mBANK 389,60 16 494 -1,2% -8,2% 

Orange 4,67 6 126 -0,3% -2,5% 

Pekao 103,15 27 074 -1,6% -5,4% 

PGE 8,71 16 289 -0,6% -12,9% 

PGNIG 5,51 31 839 -0,6% -20,3% 

PKN Orlen 87,24 37 313 -0,2% -19,3% 

PKOBP 37,66 47 075 -0,5% -4,6% 

Play 24,88 6 317 3,7% 19,6% 

PZU 40,06 34 593 0,2% -8,7% 

Santander Polska 368,20 37 589 0,1% 2,8% 

Tauron 1,71 2 997 0,9% -21,9% 

 

 
 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK 

 PKO BP: wyniki 1Q’19 lepsze od konsensusu dzięki niższemu saldu rezerw; 
 GTC: Wyniki 1Q’19 zbieżne z konsensusem [komentarz BDM]; 
 CEZ: EBITDA w 1Q’19 +10% r/r; 
 PKP Cargo: Szacunkowa EBITDA wg MSSF16 w 1Q’19 wyniosła 258 mln 

PLN (oczekiwaliśmy 246 mln PLN) [komentarz BDM]; 
 Agora: Wyniki 1Q’19 lekko powyżej konsensusu [komentarz BDM]; 
 Polimex: Słabe wyniki 1Q’19, strata na poziomie wyniku na sprzedaży 

[komentarz BDM]; 
 Erbud: Duży wzrost przychodów i spadek marży brutto ze sprzedaży r/r w 

1Q’19  [komentarz BDM]; 
 Polwax: wyniki za 1Q’19 zgodne z szacunkami [tabela BDM]; 
 Rawlplug: EBITDA w 1Q’19 +22% r/r [tabela BDM] 
 LC Corp, Lokum: Wyniki za 1Q’19 [tabele BDM]; 
 BIK/Mennica/Otmuchów: wyniki za 1Q’19; 
 PZU: „chcemy znacząco ograniczyć w portfelu udział lokat, w przypadku 

których zmiany wyceny rynkowej odnoszone są w P&L- T. Kulik; 
 Cyfrowy Polsat: spółka liczy na utrzymanie EBITDA na ubiegłorocznym 

poziomie; 
 Decora: Przewodniczący RN nabył w dniach 10-13 maja łącznie 7159 akcji 

spółki [tabela BDM]; 
 Selena FM: Quercus TFI proponuje wypłatę przez Selenę FM 0,60 PLN/akcję 

dywidendy [komentarz BDM]; 
 

WYKRES DNIA 
 
Za nami pierwszy, „prawdziwy” debiut giełdowy w tym roku (3 poprzednie to 
przeniesienie akcji z NC). Notowania BoomBit zakończyły dzień blisko 15-procentowym 
wzrostem przy obrotach 8,4 mln PLN. 
 
BoomBit- intraday 

 
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 -0,1% 60,7% GTC 8,79 4 250 2,0% 7,3% 

Amica 129,40 1 006 -0,5% 12,7% Handlowy 54,10 7 069 -3,0% -21,7% 

Amrest 37,50 8 233 -1,6% -6,3% ING BSK 190,00 24 719 -1,0% 5,6% 

Asseco PL 51,50 4 275 0,7% 11,7% Inter Cars 193,00 2 734 -1,3% -7,7% 

Azoty 34,20 3 392 -2,0% 9,7% Kernel 51,50 4 220 3,5% 5,2% 

Benefit Sys. 520,00 1 487 -4,1% -38,4% Kęty 344,00 3 284 2,7% 4,6% 

Bogdanka 38,70 1 316 0,8% -24,6% Kruk  161,00 3 041 0,6% 2,7% 

Boryszew 4,36 1 046 -2,2% -7,2% LC Corp 2,47 1 105 2,3% 0,8% 

Budimex 143,80 3 671 5,1% 26,6% Livechat 30,50 785 0,0% 20,3% 

CI Games 1,14 173 1,2% 39,5% Mabion 72,00 988 1,3% -16,9% 

Ciech 42,80 2 256 -0,7% -3,4% Millennium 8,82 10 700 -2,5% -0,6% 

Comarch 187,00 1 521 2,2% 23,0% Orbis 92,00 4 239 0,0% 2,0% 

Echo 3,60 1 486 2,9% 10,8% PKP Cargo 42,90 1 921 -0,2% -2,3% 

Enea 8,25 3 642 1,6% -16,7% PlayWay 184,60 1 218 1,1% 36,7% 

Energa 7,45 3 085 -0,6% -16,4% Polimex 2,41 570 0,4% -14,2% 

Eurocash 19,97 2 779 -2,5% 13,5% Stalprodukt 266,00 1 484 -4,0% -16,9% 

Famur 4,73 2 719 3,1% -12,4% Trakcja 2,43 125 1,7% -38,3% 

Forte 27,70 663 2,0% 21,8% VRG 4,00 938 0,3% -1,0% 

Getin 
Holding 

1,26 239 4,5% 85,3% Wawel 716,00 1 074 3,8% -14,1% 

GPW 38,10 1 599 -2,6% 4,0% WP.PL 58,00 1 681 0,3% 9,8% 
 

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 
 

PKO BP Bank opublikował raport za 1Q’19 
 
Wybrane dane finansowe [mln PLN] 

15.05.2019 1Q'18 1Q'19 zmiana r/r 1Q'19 konsens. różnica 

Wynik odsetkowy 2 212 2 455 11,0% 2 444,6 0% 

Wynik z prowizji 737 746 1,2% 742,9 0% 

Koszty ogółem 1 575 1 685 7,0% 1 684,2 0% 

Saldo rezerw -333 -332 -0,3% -349,0 -5% 

Zysk netto 757 862 13,9% 829,1 4% 

Źródło: spółka, PAP 

 
PKO Bank Polski planuje aktualizację celów finansowych strategii na lata 2016-2020 w 2H’19. Wskaźnik ROE 
wyniósł 10,1% w 1Q’19 (wobec 10% w 2018 r.), podczas gdy strategiczny cel na 2020 r. to powyżej 10%. 
Wskaźnik koszty/ dochody (C/I) wyniósł 44,1% (wobec 44,2% w 2018 r.) - cel na 2020 r to poniżej 45%. Koszt 
ryzyka wyniósł 0,57% (wobec 0,59% w 2018 r.) - cel strategiczny na 2020 r. to 0,75-0,85%. 

  
GTC Spółka opublikowała wyniki za 1Q’19. 

 

GTC – wyniki 1Q’19 [mln EUR] 

  1Q'18 1Q'19 zmiana r/r 1Q'19P BDM odchylenie 1Q'19kons odchylenie 

Przychody 39,5 39,5 0,0% 43,2 -8,6% 40,0 -1,4% 

Wynik brutto na sprzedaży 27,5 29,6 7,6% 33,3 -11,3% - - 

EBITDA 37,0 31,4 -15,2% 30,4 3,4% - - 

EBITDA adj. 24,5 24,7 0,7% 30,4 -18,7% - - 

EBIT 36,9 31,3 -15,3% 30,4 3,0% 32,3 -3,2% 

EBIT adj. 24,4 24,6 0,7% 30,4 -19,2% - - 

Zysk brutto  29,9 23,3 -22,2% 21,8 6,9% - - 

Zysk netto  24,3 19,7 -18,7% 17,7 11,9% 20,4 -3,2% 

          
Rewaluacja 12,5 6,7 -46,4% 0,0 - - - 

          
Marża zysku brutto ze sprzedaży 69,6% 74,9%  77,2%   -  
Marża EBITDA adj 62,1% 62,6%  70,3%   -  
Marża EBIT adj 61,8% 62,2%  70,3%   -  
Marża zysku netto 61,6% 50,0%   40,9%   51,0%   

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 

 

BDM: 

 Grupa wypracowała w 1Q’19 ok. 39,5 mln EUR przychodów, czyli bez zmian r/r. Należy jednak zauważyć, 
że w 1Q’18 spółka wykazał 3,6 mln EUR wpływów z działalności mieszkaniowej.  

 Marża brutto dewelopera poprawiła się do 74,9%, co jest efektem wykazania tylko obrotów z działalności 
komercyjnej. 

 Raportowana EBITDA grupy wyniosła 31,4 mln EUR (spadek w ujęciu r/r o 15%), co jest pochodną 
znacznie niższego wpływu rewaluacji niż przed rokiem (6,7 mln EUR vs 12,5 mln EUR). Po oczyszczeniu 
EBITDA byłaby płaska. Naszą uwagę zwracają istotnie wyższe niż rok wcześniej koszty zarządu, które 
wyniosły ponad 4,5 mln EUR (vs 1,4 mln EUR przed rokiem; efekt wzrostu kosztów z tyt. transakcji 
opartych na płatnościach w formie akcji). 

 W prezentacji spółka podała, że FFO I wzrósł o 16% r/r do 18 mln EUR, z kolei wartość EPRA NAV wzrosła 
do 1,19 mld EUR, co daje na 1 akcję 2,47 EUR. Wskaźnik LTV netto ukształtował się na poziomie 45%. 

 Wskaźnik wynajęcia powierzchni oferowanych przez GTC wzrósł do 95%, co jest najlepszym poziomem 
od ’09. W okresie 2019-20 planowane jest rozpoczęcie budowy kolejnych 6 inwestycji. 

  
GTC WZA podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 178,9 PLN czyli 0,37 PLN/akcję (rok temu 0,37 

PLN/akcję)..Dniem dywidendy jest 22 maja a dniem wypłaty 11 czerwca. 
  
CEZ W 1Q’19 CEZ odnotował 8,3 mld CZK skonsolidowanego zysku netto wobec 7,3 mld CZK zysku rok 

wcześniej,. „EBITDA sięgnęła 19,3 mld CZK, co oznacza wzrost o 10% r/r. Zysk netto wzrósł o 14% do 8,3 
mld CZK, zaś zysk netto skorygowany o wydarzenia nie związane z normalna działalnością biznesową sięgnął 
8,8 mld CZK, tj. wzrósł o 1,5 mld CZK r/r. Wzrost zysków jest związany w wyższymi cenami sprzedawanej 
energii elektrycznej oraz większymi wolumenami energii generowanej w elektrowniach jądrowych”. 
 
Zarząd CEZ zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę 12,9 mld CZK w formie dywidendy, co oznacza, że na 
jedną akcję przypadną 24 CZK brutto- CEO. (33 CZK/akcje rok temu).. 
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PKP Cargo Spółka opublikowała wstępne wyniki za 1Q’19 

 
PKP Cargo – wstępne skonsolidowane wyniki 1Q’19 [mln PLN] 

  1Q'18 1Q'19 wstępne zmiana r/r 1Q'19P BDM odchylenie 
Przychody ze sprzedaży 1 205 1 270 5,4% 1 240 2,4% 

EBITDA 200 227 13,3% 220 3,2% 

EBITDA MSSF16 - 258 - 246 4,9% 

EBITDA skoryg 223 - - 220 - 

EBITDA skoryg MSSF 16 - - - 246 - 

EBIT 63 87 37,5% 68 27,9% 

Zysk (strata) brutto 50 - - 57 - 

Zysk (strata) netto 36 53 48,8% 46 15,2% 

      
Marża EBITDA 16,6% 17,9%  17,7%  
Marża EBITDA MSSF16 - 20,3%  19,8%  
Marża EBIT 5,2% 6,9%  5,5%  
Marża zysku netto 3,0% 4,2%   3,7%   

Źródło: DM BDM S.A.,  spółka 
 

BDM: Wyniki nieco powyżej naszych założeń (jeżeli nie ma w nich jakiś one-offów). EBITDA wg MSSF16 
wyniosła 258 mln PLN – oczekiwaliśmy 246 mln PLN. 

 Przychody wyniosły 1,27 mld PLN (zakładaliśmy 1,24 mld PLN) – więcej r/r, pomimo spadku 
przewiezionej masy (28,6 mln ton, spadek o -2,8% r/r).  

 Pełny raport zostanie opublikowany 23 maja.  
  
Agora Spółka opublikowała wyniki za 1Q’19. 

 

Agora – wyniki 1Q’19 [mln PLN] 

  1Q'18 1Q'19 zmiana r/r 1Q'19 MSSF16 1Q'19P BDM odchylenie 1Q'19 kons. PAP odchylenie 

Przychody 278,0 308,4 10,9% 308,4 308,1 0,1% 300,6 2,6% 

EBITDA 36,4 20,7 -43,2% 37,9 23,5 -12,1% 19,7 4,9% 

EBIT 13,1 -0,8 - 0,5 0,7 - - - 

Wynik netto 9,7 -1,4 - -3,4 -1,0 - - - 

           
Marża EBITDA  13,1% 6,7%  12,3% 7,6%   6,6%  
Marża EBIT 4,7% -  0,2% 0,2%   -  
Marża zysku netto 3,5% -   - -   -   

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 

 

BDM: 

 Dane bez MSSF16: Grupa wypracowała 308,4 mln PLN przychodów, co oznacza wzrost o 11% r/r 
(głównie jest to efekt wzrostu sprzedaży biletów w kinach o 16% r/r oraz zwiększenia sprzedaży barowej 
o 29%; in minus dołożyły się usługi reklamowe, z których obroty spadły o 8% r/r).   

 EBITDA grupy obniżyła się o 43% r/r do 20,7 mln PLN (+5% vs konsensus) i jest to efekt przede 
wszystkim zdarzeń jednorazowych (w 1Q’18 ok. 14 mln PLN zysku ze sprzedaży nieruchomości). Strata 
netto wyniosła 1,4 mln PLN. 

 W ujęciu segmentowym obszar Film i Książka wypracował 158 mln PLN przychodów i 23,2 mln PLN 
EBIT. Segment prasy osiągnął 46,4 mln PLN obrotów i poniósł 2,1 mln PLN straty operacyjnej. Reklama 
zewnętrzna zanotowała 35,9 mln PLN wpływów i 1,1 mln PLN EBIT. Dywizja Internet miała 37,6 mln PLN 
przychodów oraz 1,4 mln PLN EBIT. W części radiowej zanotowano 22,1 mln PLN obrotów i 1 mln PLN 
EBIT, z kolei w Druku ok. 15,8 mln PLN przychodów i 8,1 mln PLN straty EBIT. 

 Dane z MSSF16: Raportowana EBITDA grupy wyniosła 38 mln PLN, z kolei strata netto była bliska 3,4 
mln PLN. W efekcie wdrożenia standardu  spółka ujęła zob. z tyt. leasingu w wys. 477,1 mln PLN. 

  
Agora Zarząd Agory podjął rekomenduje przeznaczenie kwoty 23,4 mln PLN na wypłatę dywidendy, co daje 0,5 PLN 

na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi w części z zysku netto za 2018 rok, a w części z kapitału zapasowego 
spółki. "Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 12 lipca 2019 r., a dzień wypłaty dywidendy to 
1 sierpnia 2019 r.". 
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Polwax Spółka opublikowała raport za 1Q’19 (szacunki 30.04.2019). "(…) Głównym czynnikiem, który miał wpływ na 

funkcjonowanie Polwax S.A. w obszarze produkcyjnym i handlowym było obniżenie skali dostaw mas 
zniczowych do jednego z kluczowych odbiorców, ze względu na zmianę jego strategii zakupowej. Klient 
wdrożył program dywersyfikacji źródeł dostaw, co skutkowało znaczącym obniżeniem kupowanego 
wolumenu". 
 
Wybrane dane finansowe [mln PLN] 

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

Przychody 49,3 40,3 -18,2% 40,3  37,2 8,5% 

Wynik brutto na sprzedaży 6,7 -3,2 -   3,4 - 

EBITDA 2,9 -1,7 - -1,7  -0,2 - 

EBIT 1,7 -2,9 -   -1,4 - 

Zysk brutto 1,7 -3,0 -   -1,7 - 

Zysk netto 1,4 -2,5 - -2,5  -1,4 - 

        

Marża zysku brutto ze sprzedaży 13,6% -8,0%    9,2%  

Marża EBITDA 5,8% -4,1%  -4,2%  -0,4%  

Marża EBIT 3,4% -7,2%    -3,7%  

Marża zysku netto 2,8% -6,1%  -6,2%  -3,7%  

        

P/E 12m  4,9      

EV/EBITDA 12m  5,1      

Źródło: BDM, spółka 

  
Polimex Spółka opublikowała wyniki za 1Q’19 

 
Polimex –wyniki 1Q’19 [mln PLN] 

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

Przychody ze sprzedaży 544,6 589,4 537,7 749,4 348,3 462,1 387,4 439,2 352,9 1,3% 

Zysk brutto ze sprzedaży 48,8 54,7 18,7 38,7 28,9 3,9 10,8 37,6 11,7 -59,5% 

Zysk na sprzedaży 26,9 32,0 -4,8 18,0 4,0 -16,6 -13,5 15,4 -12,4 - 

EBITDA 33,2 42,0 12,7 -137,2 11,5 -5,4 7,2 48,9 -3,1 - 

EBITDA skoryg 33,4 38,3 4,0 25,0 10,6 -9,9 -6,8 22,1 -4,0 - 

EBIT 26,8 35,7 3,8 -144,2 4,8 -12,1 0,5 42,2 -11,5 - 

Zysk (strata) brutto 22,5 26,1 -1,6 -154,2 -1,6 -15,8 -7,8 40,5 -18,0 - 

Zysk (strata) netto 16,3 18,4 -3,6 -168,5 -1,1 -19,9 11,1 26,0 -17,9 - 

           
Marża zysku brutto ze sprzedaży 9,0% 9,3% 3,5% 5,2% 8,3% 0,9% 2,8% 8,6% 3,3%  
Marża EBITDA 6,1% 7,1% 2,4% -18,3% 3,3% -1,2% 1,8% 11,1% -0,9%  
Marża EBIT 4,9% 6,1% 0,7% -19,2% 1,4% -2,6% 0,1% 9,6% -3,3%  
Marża zysku netto 3,0% 3,1% -0,7% -22,5% -0,3% -4,3% 2,9% 5,9% -5,1%   

Źródło: DM BDM S.A.,  spółka 
 

Polimex –wyniki wg segmentów [mln PLN] 

  1Q'16 2Q'16 3Q'16 4Q'16 1Q'17 2Q'17 3Q'17 4Q'17 1Q'18 2Q'18 3Q'18 4Q'18 1Q'19 

Przychody 642,0 630,0 769,1 627,2 544,6 589,4 537,7 749,4 348,3 462,1 387,4 439,1 352,9 

Produkcja 86,8 104,5 114,6 128,8 169,2 150,4 147,9 189,8 165,7 185,8 163,6 163,8 169,4 

Przemysł 3,6 0,1 6,3 3,2 3,5 3,0 11,6 5,3 7,2 20,4 21,3 16,8 4,6 

Energetyka 480,2 410,4 581,8 432,0 324,7 369,3 324,9 498,3 127,8 176,8 132,2 202,9 140,3 

Petrochemia 60,9 91,9 66,6 55,4 43,6 61,1 48,5 52,7 45,6 78,0 68,3 54,8 36,3 

Infrastruktura 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pozostałe/Wyłączenia 10,0 23,1 0,0 7,8 3,7 5,5 4,8 3,2 2,0 1,1 2,0 0,8 2,4 

                            

EBIT 37,6 -81,0 19,0 -3,5 26,8 35,7 3,8 -144,2 4,8 -12,1 0,5 42,2 -11,5 

Produkcja 18,6 13,5 9,9 4,8 21,0 13,5 19,9 -0,6 8,8 12,6 6,3 3,5 6,5 

Przemysł -0,7 0,7 1,6 -1,8 -2,0 3,8 1,5 30,2 -0,2 5,8 1,5 5,1 4,9 

Energetyka 24,6 -83,7 6,4 -7,7 12,6 23,0 -13,9 -169,9 1,5 -30,4 -26,0 18,6 -12,7 

Petrochemia 2,2 -10,9 -4,4 -5,1 1,3 2,9 1,6 3,0 -1,1 2,7 11,2 4,4 -2,9 

Infrastruktura -1,8 5,9 -0,2 12,6 -0,4 -2,6 0,1 0,5 2,2 -0,6 8,4 5,7 -1,2 

Pozostałe/Wyłączenia* -5,4 -6,5 5,7 -6,3 -5,6 -4,9 -5,3 -7,4 -6,4 -2,2 -0,7 4,9 5,3 

Źródło: DM BDM S.A.,  spółka 
 

 

BDM: Słabe wyniki 1Q’19 

 Marża brutto (przy zbliżonych przychodach spadła do 3,3% z 8,3% rok wcześniej). 

 Na poziomie wyniku na sprzedaży spółka ma -12,4 mln PLN straty.  

 Największa strata w segmencie energetycznym (-12,7 mln PLN na poziomie EBIT). 

 Ujemny CF operacyjny (-26,1 mln PLN vs +85,6 mln PLN rok temu) 

 Portfel 2,44 mld PLN (w tym 0,93 mld PLN na 2019) – przy czym uwzględnia on też kontrakty, w których 
nastąpił dopiero wybór (lub wstępny wybór) oferty spółki (wcześniej spółka prezentowała jako portfel 
wartość kontraktów zawartych – po 4Q’18 było to 1,54 mld PLN).  
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Rawlplug Spółka opublikowała raport za 1Q’19 

 
Wybrane dane finansowe [mln PLN] 

 1Q'18 1Q'19 zmiana r/r  2018 1Q'19 LTM 

Przychody 178,2 208,5 17,0%  775,5 805,8 

Zysk brutto 58,7 68,9 17,5%  264,2 274,5 

EBITDA 19,7 24,0 21,9%  88,6 93,0 

EBIT 13,6 16,3 20,0%  61,3 64,0 

Zysk netto 7,5 10,1 34,1%  34,4 37,0 

       

Marża brutto ze sprzedaży 32,9% 33,1%     

Marża EBITDA 11,1% 11,5%     

Marża EBIT 7,6% 7,8%     

Marża netto 4,2% 4,8%     

       

P/E 12m  7,6     

EV/EBITDA 12m  6,2     

Źródło: BDM, spółka 
  
LC Corp Spółka opublikowała wyniki za 1Q’19. 

 

LC Corp – wyniki 1Q’19 [mln PLN] 

  1Q'18 1Q'19 zmiana r/r 1Q'19 kons. PAP odchylenie 

Przychody 258,1 420,7 63,0% 409,6 2,7% 

Wynik brutto ze sprzedaży 98,9 161,2 63,0% - - 

Akt.wartości akt.trwałych 21,1 -7,6 - - - 

EBITDA 109,4 144,5 32,1% - - 

EBIT 109,1 143,6 31,6% 116,4 23,3% 

Wynik brutto 96,2 134,6 40,0% - - 

Wynik netto 78,3 108,9 39,1% 87,9 23,9% 

        

marża brutto ze sprzedaży 38,3% 38,3%  -   

marża EBITDA 42,4% 34,3%  -   

marża EBIT 42,3% 34,1%  28,4%   

marża netto 30,4% 25,9%   21,5%   

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 

  
Lokum Spółka opublikowała wyniki za 1Q’19. 

 

Lokum – wyniki 1Q’19 [mln PLN] 

  1Q'18 1Q'19 zmiana r/r 

Przychody 9,4 71,2 661,0% 

Wynik brutto ze sprzedaży 3,3 30,9 828,2% 

EBITDA -1,5 26,8 - 

EBIT -1,9 26,4 - 

Wynik brutto -3,7 24,2 - 

Wynik netto -3,1 20,2 - 

    
marża brutto ze sprzedaży 35,6% 43,5%  
marża EBITDA -16,5% 37,6%  
marża EBIT -20,0% 37,1%  
marża netto -32,6% 28,4%   

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 

  
BIK W 1Q’19 spółka miała 2,7 mln PLN EBIT vs 2,5 mln PLN przed rokiem. Zysk z wyceny nieruchomości -0,05 

mln PLN vs +95 mln PLN rok temu. Zysk z okazyjnego nabycia +1,46 mln PLN vs 0 mln PLN przed rokiem. 
  
Mennica W 1Q’19 spółka miła 4,33 mln PLN EBIT vs 15,3 mln PLN przed rokiem, 4,1 mln PLN straty netto vs 10,95 

mln PLN przed rokiem przychodach 172,4 mln PLN (428,1 mln PLN przed rokiem). 
  
ZPC Otmuchów W 1Q’19 spółka miała 0,26 mln PLN straty EBIT vs 0,24 mln PLN zysku rok wcześniej, 0,22 mln PLN straty 

netto vs 0,18 mln PLN straty rok wcześniej przy przychodach 39,17 mln PLN (36,83 mln PLN przed rokiem). 
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Erbud Spółka opublikowała wyniki za 1Q’19 

 
Erbud –wyniki 1Q’19 [mln PLN] 

  1Q'18 1Q'19 zmiana r/r 1Q'19P BDM odch 1Q'19P kons PAP odch 

Przychody ze sprzedaży 432,4 601,0 39,0% 469,2 28,1% 461,8 30,1% 

Zysk brutto ze sprzedaży 24,6 27,6 11,9% 25,5 8,1% - - 

Zysk na sprzedaży 1,7 2,2 31,4% 2,4 -8,8% - - 

EBITDA 7,7 10,2 31,7% 6,2 64,0% 6,3 61,4% 

EBIT 4,9 5,8 16,8% 3,1 86,3% 2,5 131,0% 

Zysk (strata) brutto 7,1 3,4 -52,4% 1,6 110,8% - - 

Zysk (strata) netto 4,5 1,8 -59,2% 1,1 65,4% 1,4 29,9% 

        
Marża zysku brutto ze sprzedaży 5,7% 4,6%  5,4%  -  
Marża EBITDA 1,8% 1,7%  1,3%  1,4%  
Marża EBIT 1,1% 1,0%  0,7%  0,5%  
Marża zysku netto 1,0% 0,3%   0,2%   0,3%   

Źródło: DM BDM S.A.,  spółka 
 

BDM: Duży wzrost przychodów i spadek marży brutto ze sprzedaży r/r w 1Q’19   

 Przychody wyniosły 601 mln PLN (rekordowy w historii 1Q, +39% r/r). Największy wzrost w segmencie 
kubaturowym.  

 Marża brutto spadła do 4,6% z 5,7% rok wcześniej (marża także niższa niż w 4Q’18, kiedy wyniosła 
5,3%). Marża w kubaturze jedynie 2,7% (vs 4,1% rok temu).  

 Pomimo tak dużego wzrostu przychodów, wynik na sprzedaży lekko poniżej naszych założeń. 

 Wynik EBIT wsparty przez saldo pozostałej działalności operacyjnej (na poziomie podobnym jak rok 
temu) 

 Ujemne saldo finansowe (rok temu było dodatnie) oraz wysoka stopa podatkowa przekładają się na 
spadek wyniki netto r/r (1,8 mln PLN vs 4,5 mln PLN).  

 Ujemny CF operacyjny (-108 mln PLN vs -113 mln PLN rok temu) 
 

  
JSW JSW w przyszłym tygodniu spodziewa się uzyskać koncesję na eksploatację kolejnej części złoża węgla Bzie-

Dębina, gdzie trwają prace związane z budową nowej kopalni węgla koksowego - Artur Dyczko, pełnomocnik 
zarządu.  
 
JSW ma już koncesję na sąsiednie złoże Bzie-Dębina 2-Zachód. Nowa kopalnia ma docelowo dostarczać ok. 
2,5 mln ton węgla koksowego rocznie. 
 
Jak przypomniał we wtorek Artur Dyczko, strategia JSW zakłada zwiększenie wydobycia węgla w kopalniach 
spółki z ponad 15 mln ton w roku ubiegłym do 18 mln ton w roku 2030. Ok. 80 % wydobycia ma wówczas 
stanowić węgiel koksowy, w którym specjalizuje się JSW. 

  
PZU PZU ocenia, że dojście do poziomu 65 mld PLN aktywów pod zarządzaniem w 2020 roku nie będzie możliwe 

bez akwizycji- Paweł Surówka, CFO. PZU jeszcze w tym roku pokaże efekty współpracy z Goldman Sachs. 
Wartość aktywów pod zarządzaniem grupy PZU wyniosła 50,5 mld PLN na koniec marca. "Chcielibyśmy dojść 
do tego poziomu [65 mld PLN ] i uważamy, że on jest adekwatny dla grupy PZU. Równocześnie nie będziemy 
na siłę robili jakiejś transakcji, tylko po to, by dowieźć cel strategiczny". Dodał, że PZU rozważa zarówno zakup 
aktywów, jak i podmiotu zarządzającego aktywami - w Polsce lub w regionie. 
 
Prezes poinformował, że PZU poza akwizycjami planuje silny rozwój sprzedaży własnych produktów w 
segmencie zarządzania aktywami. W tym obszarze liczy na współpracę z Goldman Sachs, z którym w marcu 
podpisał umowę. "Nie opieramy się tylko na akwizycjach. Nastawiamy się także na sprzedaż organiczną. 
Współpraca z Goldman Sachs ma charakter dystrybucyjny. Pracujemy nad tym, żeby otwierać coraz więcej 
naszych własnych strategii dla naszych klientów. W tym momencie bardzo mocno pracujemy z naszymi 
partnerami. Myślę, że efekty tej współpracy pokażą się jeszcze w tym roku" - powiedział Surówka. 

Dochody z działalności inwestycyjnej (bez uwzględnienia kosztów odsetkowych) w 1Q’19 wyniosły 2.496 mln 
PLN, czyli były 7 % wyższe niż zakładał konsensus. "Nasz wynik inwestycyjny był bardzo dobry, zadziałała 
nasza strategia inwestycyjna, która starała się zmniejszać ryzyko, stawiać na strategie, które dają rentowność, 
a niekoniecznie przeszacowanie wartości". 

PZU chce, by na koniec 2019 roku zmiana wyceny rynkowej około 5% portfela inwestycyjnego grupy 
przechodziła bezpośrednio przez rachunek wyników - członek zarządu PZU SA Tomasz Kulik. "Na koniec 
roku chcemy znacząco ograniczyć w portfelu udział lokat, w przypadku których zmiany wyceny rynkowej 
odnoszone są na rachunek wyników. Zamiast tego, zmiany te będą odzwierciedlane w bilansie, w kapitałach 
własnych" - powiedział Kulik. "Około 5 proc. aktywów, to będą te aktywa, których zmiana wartości rynkowej 
będzie przechodziła bezpośrednio przez rachunek wyników. To nie znaczy, że my z portfela pozbędziemy się 
wszystkiego co jest wyceniane do rynku, bo nie sposób jest zbudować 40 mld PLN portfela w taki sposób". 
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Play Play rozpoczął proces przejścia na własną sieć w Trójmieście- Jean Marc Harion, prezes "Systematycznie 

wyłączamy roaming krajowy. W Trójmieście rozpoczęliśmy ten proces. Odbędzie się to również z korzyścią 
dla klientów, jak w Poznaniu, gdzie przeszliśmy na własną sieć od końca lutego z bardzo dobrym 
doświadczeniem użytkowników". Do końca 2021 roku ma mieć 9 500 działających stacji. Pozwoli to na 
wyłączenie roamingu krajowego i uniezależnienie się tym samym od pozostałych operatorów. 
 
Play ma ponad 11% pokrycia populacji siecią gotową na technologię 5G- Jean Marc Harion, prezes. "Mamy 
ponad 11% pokrycia populacji w zasięgu gotowym na 5G. Prędkość na tym obszarze jest nawet trzy razy 
większa od LTE. Nie płaci się tam za tę dodatkową prędkość, a 87% użytkowników jest zadowolonych z sieci 
gotowej na 5G". 
 
Play zakłada dalsze kontynuowanie obniżania poziomu zadłużenia, choć podkreśla, że należy brać pod uwagę 
potencjalny proces nabycia nowych częstotliwości- Jean Marc Harion, prezes "Wskaźnik dług netto/EBITDA 
obniżyliśmy poniżej 3x na koniec 1Q’19. Realizujemy to co mówiliśmy wcześniej, że będziemy systematycznie 
obniżać poziom zadłużenia". 

  
Przemysł, 
energetyka 

Program rekompensat dla przemysłu energochłonnego powinien się znaleźć w planie obrad rządu na 
przełomie półrocza - minister energii Krzysztof Tchórzewski. Wcześniej szefowa resortu przedsiębiorczości i 
technologii Jadwiga Emilewicz informowała, że jest polityczna decyzja, by od przyszłego roku przemysł 
energochłonny otrzymał rekompensaty. 
 
Rada Ministrów będzie mogła zająć się programem dla przemysłu energochłonnego na przełomie roku-  
minister energii Krzysztof Tchórzewski. "Program dla przemysłu energochłonnego jest na końcu przygotowań 
i powinien się znaleźć na obradach rządu na przełomie roku". 

  
Energetyka Prezes URE Maciej Bando poinformował, że w najbliższym czasie zakończone zostanie postępowanie w 

sprawie ewentualnych nadużyć na rynku energii, rozpoczęte w grudniu 2018 roku. "Na dniach zostanie 
zakończone postępowanie. Myślę, że będzie wstrząsem dla całego rynku, bo okaże się, że trzymanie i praw 
właścicielskich i praw regulacyjnych w jednym ręku doprowadza do zgubnych i tragicznych w skutkach sytuacji 
(...)". 

  
Energetyka, 
przemysł 

Dla 65 % odbiorców energii cena prądu pozostała na poziomie z 2018 roku, a pozostali czekają na 
rozporządzenie do ustawy zamrażającej ceny prądu - ME w odpowiedzi na interpelację poselską. 

  
Energetyka Rozmowy z KE idą w stronę dostosowania ustawy o cenach energii do regulacji dotyczącej usługi świadczonej 

w ogólnym interesie gospodarczym, tzw. usługi powszechnej - wiceminister energii Tomasz Dąbrowski. To 
oznacza, że tym rozwiązaniem objęci byliby odbiorcy indywidualni, mikro i małe przedsiębiorstwa, a większe 
firmy mogłyby skorzystać z pomocy de minimis. "Widać pewne oznaki, że ustawa będzie musiała być 
znowelizowana. Ocieramy się o kwestię pomocy publicznej i oddziaływania na rynek po stronie cen 
detalicznych. (…) Rozważania idą w tę stronę, by to dostosować do regulacji związanych z świadczeniem 
usługi o ogólnym charakterze ekonomicznym, czyli tzw. usługi powszechnej. To pozwoli na zapewnienie 
pełnej zgodności tych regulacji z regulacjami unijnymi i ochronę odbiorców przed skutkami wzrostu cen". 

  
PGE Szósty blok elektrowni Opole rozpoczął we wtorek produkcję energii elektrycznej, zgodnie z zaostrzonymi 

wymogami środowiskowymi. Koszt budowy 5 i 6 bloku elektrowni o łącznej mocy 1800 MW to ponad 11,6 mld 
PLN. PGE podkreśla, że to jedna z najważniejszych jej inwestycji. 

  
Neuca Neuca podtrzymuje prognozę wzrostu rynku hurtu aptecznego w 2019 roku w przedziale 3-4 % i oczekuje 

wzrostu przychodów w kolejnych kwartałach tego roku. "Nasz udział utrzymuje się na poziomie około 29 % W 
tamtym roku sezon był długi - zaczął się w październiku i skończył w marcu. W tym roku sezon zaczął się trochę 
później, ale przedłuża się - myślę, że jeszcze w maju będzie kontynuacja zachorowań". 
 
Neuca po wynikach pierwszego kwartału podtrzymuje cel poprawy zysku netto r/r w 2019 r., przy 
prognozowanym wzroście rynku hurtu aptecznego o 3-4%. Spółka planuje wdrożenie kilkunastu nowych 
produktów własnych, które zostaną wpisane na listy refundacyjne jeszcze w tym kwartale- CEO. "Mamy 
rekordowe wyniki na poziomie zysku, wypłacamy największą w historii dywidendę. To jest bardzo dobry okres 
dla naszej firmy i daje doskonałe perspektywy na przyszłość. Umacniamy pozycję rynkową. Jesteśmy mocno 
zdeterminowani i to nas przekonuje do słuszności naszej strategii". 

  
Górnictwo WK Na skutek "histerii importowej" na polskim rynku jest obecnie co najmniej 8 mln ton węgla energetycznego za 

dużo w stosunku do zapotrzebowania odbiorców - wiceprezes Węglokoksu Tomasz Heryszek. Jego zdaniem 
wielkość importu węgla w kolejnych latach zmaleje. 
 
W 1Q’19 - jak ocenił wiceprezes Węglokoksu - polskie kopalnie wyprodukowały ok. 14,5-15,5 mln ton węgla, 
w tym ok. 12,5 mln ton węgla energetycznego. Obecny poziom zapasów tego surowca to ok. 2-2,5 mln ton 
wobec ok. 13,5 mln ton w rekordowym pod tym względem 2015 roku. 

  
Famur, JSW Famur podpisał umowę z JSW na dostawę do KWK Knurów-Szczygłowice kompleksu ścianowego wraz z 

niezbędnym wyposażeniem. Wartość zawartej umowy wynosi 123,72 mln PLN netto. 
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Inpro Zarząd Inpro zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 10,01 mln PLN z zysku netto za 2018 r. na 

dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 PLN na akcję. Jako dzień dywidendy zarząd spółki proponuje 
ustalić datę 16 sierpnia 2019 roku, zaś jako dzień wypłaty 30 sierpnia 2019 roku. 

  
Cyfrowy Polsat Cyfrowy Polsat liczy na utrzymanie wyniku EBITDA w tym roku na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, 

CFO Katarzyna Ostap-Tomann. "Byłabym bardzo zadowolona, gdyby w 2019 udało się utrzymać wynik 
EBITDA poprzedniego roku". Według jej słów, chodzi m.in. o czynniki kosztowe jak wzrost kosztów energii 
elektrycznej, przeszacowanie "złych" długów, które sprzedają się obecnie trudniej niż rok temu jeszcze przed 
aferą GetBack, a także inwestycja marketingowa w produkty. W 2018 roku grupa zanotowała 3,698 mld PLN 
na poziomie EBITDA. 
 
Nowy prezes Cyfrowego Polsatu Mirosław Błaszczyk zadeklarował, że liczy, iż grupa będzie rozwijać "tak jak 
do tej pory". Grupa ma nowe pomysły na rozwój, ale wymagają one analizy. "Chciałbym, żeby rozwijało się jak 
do tej pory, z jasną strategią i ofertą, jakiej klienci oczekują. Musimy dbać o to, co zostało osiągnięte. Budując 
dalej całą naszą infrastrukturę [musimy pamiętać, że] najważniejszy zawsze jest klient - to jest nasze główne 
zadanie. Z urządzeniami nic nie można zrobić, jeśli nie ma kontentu. Kontent i usługi dodane to jedna z naszych 
specjalności. Następne lata będziemy rozwijać się w tej konfiguracji współpracy - to grupa będzie rozwijać się 
bardzo dobrze". 

  
Selena FM Quercus TFI proponuje wypłatę przez Selenę FM dywidendy w kwocie 0,60 PLN/akcję (13,7 mln PLN, 45% 

skonsolidowanego zysku netto za 2018 rok). W uzasadnienie akcjonariusz wskazał, że spółka ma za sobą 
bardzo dobry rok pod względem wyników finansowych, a propozycja mieści się w widełkach 25-50% 
skonsolidowanego zysku netto (polityka dywidendowa).  
 
BDM: WZA zwołane jest na 27 maja. Wcześniej RN pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu zakładający 
wypłatę na poziomie 0,30 PLN/akcję.  

  
Simple Walne zgromadzenie Simple zdecydowało o wypłacie z zysku za 2018 r. 0,4 PLN dywidendy na akcję (rok 

temu 0,22 PLN/akcję). Dniem dywidendy będzie 31 maja. Wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach: 
pierwsza transza w wysokości 0,25 PLN zostanie wypłacona 10 czerwca, a druga transza w wysokości 0,15 
PLN trafi do akcjonariuszy 30 sierpnia. 

  
WP.PL Walne zgromadzenie Wirtualnej Polski Holding przegłosowało wypłatę 1 PLN dywidendy na akcję z zysku za 

2018 rok oraz zysków z lat ubiegłych (rok temu 0,96 PLN). Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 7 czerwca, 
a jej wypłata nastąpi 17 czerwca. 

  
Oponeo W 1QH’19 Oponeo.pl odnotowało 3,6 mln PLN skonsolidowanej straty netto wobec 4,78 mln PLN straty rok 

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 160,2 mln PLN wobec 125,05 mln PLN rok 
wcześniej.  
 
"W 1Q’19 Grupa Oponeo.pl sprzedała w sumie 603,6 tys. opon, czyli o 24% więcej niż w analogicznym okresie 
roku poprzedniego. Odnotowano także wzrost w zakresie sprzedaży felg. W 1Q’19 Grupa Oponeo.pl 
sprzedała 24,3 tys. felg (zarówno aluminiowych jak i stalowych), tj. o 25% więcej r/r. Dynamiczny wzrost 
sprzedaży krajowej jest efektem m.in. znaczącej pozycji rynkowej oraz szybkiego wzrostu udziału handlu e-
commerce w sprzedaży ogólnobranżowej. Analitycy rokują, że w 2019 roku wartość handlu internetowego w 
Polsce wyniesie około 50 mld PLN. W ostatnich latach jego wartość przyrastała w tempie kilkunastu procent 
rocznie". 

  
TFI, GPW Saldo wpłat i umorzeń funduszy wyniosło w kwietniu’19 wyniosło -245 mln PLN – IZFiA. "Wyhamowały 

odkupienia z funduszy akcyjnych. Wprawdzie klienci wypłacali środki z funduszy uniwersalnych i indeksowych 
(-171 mln), to nabywali udziały w funduszach małych i średnich spółek (16 mln) oraz sektorowych (129 mln)". 

  
Unimot W !Q’19 Unimot odnotował 16,22 mln PLN skonsolidowanego zysku netto wobec 1,7 mln PLN straty rok 

wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 18,42 mln PLN wobec 5,49 mln PLN straty rok 
wcześniej. „Skonsolidowana EBITDA skorygowana, czyli oczyszczona o wpływ wyceny zapasu 
obowiązkowego oleju napędowego i przesunięcie w czasie kosztów związanych z wykonaniem NCW i 
utrzymywaniem zapasów obowiązkowych paliw, ukształtowała się na poziomie 11,1 mln PLN (wzrost o 88,5% 
r/r)”. 
 
Unimot podtrzymuje prognozę skonsolidowanej EBITDA w wysokości 34 mln PLN w 2019 r.- prezes Adam 
Sikorski. "Na kolejne kwartały tego roku także patrzymy optymistycznie. W każdym z biznesów będziemy 
kontynuować podejmowane inicjatywy strategiczne w celu wzrostu ich efektywności oraz dywersyfikacji 
przychodów i zysków grupy. Jednocześnie rozglądamy się po rynku w poszukiwaniu biznesów o wyższej 
marżowości lub będących komplementarnymi do obecnych. Co ważne, jesteśmy obecnie dużo lżejszą 
kosztowo organizacją, a to, w każdym kolejnym kwartale, powinno wyraźnie wspierać nasze wyniki. W 
związku z powyższym, podtrzymujemy prognozę skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2019 r. w 
wysokości 34 mln PLN". 
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PKN, Lotos PKN Orlen i Grupa Lotos spodziewają się, że w ciągu kilku - kilkunastu dni do rafinerii w Płocku zacznie płynąć 
rurociągiem Przyjaźń czysta ropa naftowa z Rosji - przedstawiciele spółek. "To jest w tej chwili najważniejsza 
sprawa. Potem będzie czas na rozmowy na temat cen za zanieczyszczoną ropę". 
 
"Musimy z PERN ustalić, gdzie zmagazynować zanieczyszczoną ropę. Istotne jest też, żeby rosyjscy dostawcy 
uznali, że dostarczyli nam ropę zanieczyszczoną. To, czy koszty za ropę będą niższe, to kwestia do rozmów 
na później" – Jarosław Kawula, Lotos. 

  
Konsorcjum Stali Konsorcjum Stali przyjęło plan inwestycyjny na lata 2019-2021, zakładający wydatki na jego realizację na 

poziomie ok. 38 mln PLN netto w latach 2019-2021 na rozwój oddziałów spółki na terenie nieruchomości 
położonej w Rzeszowie, nieruchomości położonej we Wrocławiu, nieruchomości położonej w Piekarach 
Śląskich oraz nieruchomości położonej w Warszawie, podało konsorcjum. 

  
Ronson Ronson Development podtrzymuje plany na 2019 rok, które zakładają sprzedaż i przekazanie klientom po około 

800 lokali. Deweloper zakłada, że w ciągu kilku tygodni wyłoni wykonawcę I etapu projektu Ursus Centralny. 

Wiceprezes Gutowski wskazał, że kluczowym projektem dla spółki - pod względem przyszłej sprzedaży - jest 
Ursus Centralny. Spółka uruchomiła w marcu przedsprzedaż 138 lokali w ramach tego projektu. Docelowo w 
ramach całej inwestycji powstać ma 1.600 mieszkań. Gutowski poinformował, że spółka ma podpisanych około 
40 płatnych umów rezerwacyjnych. 

  
Netia Zarząd Netii postanowił zarekomendować akcjonariuszom przeniesienie 188,99 mln PLN zysku netto za 2018 

r. w całości na kapitał zapasowy. 
  
BoomBit W ciągu pięciu dni od globalnej premiery gra Idle Coffee Corp wydana przez BoomBit została pobrana 1 mln 

razy - prezes Marcin Olejarz przy okazji debiutu spółki na rynku głównym GPW. Dodał, że spółka nie planuje 
w najbliższym czasie kolejnych emisji akcji 
 
Prezes Olejarz poinformował jednocześnie, że mimo pozyskania mniejszych od zakładanych środków z IPO 
(spółka sprzedała nowe akcje o wartości 25 mln PLN, wobec planowanych 46 mln PLN), BoomBit nie planuje 
w najbliższym czasie nowej emisji akcji. 

  
CDA (NC) Zarząd CDA zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 5,08 mln PLN z zysku za 2018 r., wynoszącego 

łącznie 5,39 mln PLN, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 PLN na akcję,  
  
Mo-Bruk Zarząd Mo-Bruk rekomenduje wypłacenie dywidendy w wysokości 2,71 PLN/akcję z zysku za 2018 r. 

Proponowanym dniem dywidendy jest 3 lipca, a terminem jej wypłaty 10 lipca 2019 r. 
  
Wawel Aviva OFE zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w spółce Wawel do 5,61 % (4,94% przed transakcją). 
  
Getin Noble Bank Moody's obniżył długoterminowy rating depozytów Getin Noble Banku do "Caa1" z "B2" bg 

 
  
Decora Przewodniczący RN (Włodzimierz Lesiński) nabył w dniach 10-13 maja łącznie 7159 akcji spółki. Według 

raportu kwartalnego (publikowanego 10 maja) posiadał on wcześniej 3,864 mln akcji (+ M. Lesińska posiadała 
0,019 mln akcji) 
 
Zakupy akcji Decory przez W. Lesińskiego od początku 2019 roku 

data ilość [szt] cena [PLN] data ilość [szt] cena [PLN] 

02.01.2019 358 15,00 18.02.2019 200 15,00 

09.01.2019 6 701 15,00 19.02.2019 48 15,00 

31.01.2019 3 111 13,77 20.02.2019 4 734 15,00 

02.02.2019 4 743 14,77 21.02.2019 2 098 15,00 

04.02.2019 462 15,00 22.02.2019 810 15,00 

06.02.2019 10 242 15,00 25.02.2019 8 535 15,00 

07.02.2019 165 15,00 26.02.2019 584 15,00 

08.02.2019 53 15,00 29.03.2019 2 025 15,96 

11.02.2019 503 15,00 01.04.2019 1 759 16,00 

12.02.2019 300 15,00 02.04.2019 2 222 16,00 

13.02.2019 159 15,00 04.04.2019 1 184 16,00 

14.02.2019 1 677 15,00 10.05.2019 7 059 16,94 

15.02.2019 300 15,00 13.05.2019 100 16,80 

Źródło: DM BDM S.A.,  spółka 

  
Wittchen WZA Wittchen zdecydowało o wypłacie z zysku za 2018 r. 18,18 mln PLN na dywidendę, co oznacza 1 zł na 

akcję. Dniem dywidendy będzie 14 czerwca, a jej wypłata nastąpi 25 czerwca 2019 roku. 
  
BAH BAH złożył wniosek od UOKiK ws. przejęcia kontroli nad SsangYong Motors Polska. Wniosek wpłynął 13 

maja, sprawa jest w toku. W ub. tygodniu BAH podał, że podpisał list intencyjny ze spółką SsangYong Motors 
Middle Europe N.V. z siedzibą w Belgii, w którym strony uzgodniły najbardziej istotne warunki potencjalnej 
transakcji sprzedaży 100% udziałów SsangYong Polska (SS1) na rzecz BAH. 
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Dębica, Oponeo W 1Q’19 sprzedaż opon do aut osobowych spadła o 6 % r/r- PZPM. Z danych PZPO wynika, że spadek 

sprzedaży odnotowano w segmencie opon przemysłowych o 6 % i rolniczych - o 18 %. 
  
PGNiG Wydobycie gazu na koncesjach w Norwegii w 2024 roku powinno wzrosnąć do 1,4 mld m3- Piotr Woźniak, 

CEO (Parkiet). 
  
Celon Pharma Celon Pharma chce generować wzrost w eksporcie –CEO (Parkiet). 
  
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP 

 


