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Redaktor wydania: Krystian Brymora 

KOMENTARZ PORANNY 

Blue chipy dalej nie mogą się otrząsnąć 

Początek tygodnia dla GPW niestety nie był zbyt udany. Blue chipy straciły 
0,4%, spadając do 2176 pkt., z kolei w całym maju WIG20 spadł o prawie 
7%. Jeszcze gorzej wypadły mniejsze podmioty – mWIG40 stracił 0,5%, a 
sWIG80 ok. 0,6%. Tak słabej postawie rodzimego parkietu trudno się dziwić, 
bowiem DAX spadł o 1,6%, a FTSE o 0,8%. Lepszy nastrojów nie mieli 
inwestorzy w USA. DJIA stracił 0,2%, S&P500 ok. 07,%, a Nasdaq aż 1,5% 
(część producentów półprzewodników oraz Alphabet poinformowały o 
zawieszeniu współpracy z Huawei i jest to kolejny akt wojny handlowej na 
linii USA-Chiny)! Dzisiejsze kalendarium makro nie będzie zbyt bogate –z 
krajowych danych czeka nas publikacje danych dot. płac i zatrudnienia, 
natomiast zagranicą swoje „pięć minut” będą mieli lokali szefowie FED oraz 
członkowie zarządu ECB. Bieżący tydzień będzie wypełniony dużą liczbą 
kwartalnych sprawozdań i być może to pozwoli nam znaleźć jakiś punkt 
zaczepienia. Póki co WIG20 znajduje się pośrodku ważnego przedziału 
2150-2200 pkt. i ewentualne wybicie w którąś ze stron może nakreślić dalszy 
kierunek blue chipów. 

Adrian Górniak 

 

 

Notowania: poniedziałek, 20 maja 2019 

 grudnia 208  Wartość Zmiana 

1D YTD 

WIG20  2 175,5 -0,4% -4,4% 

WIG30 2 499,9 -0,4% -3,2% 

mWIG40 3 874,8 -0,5% -0,9% 

sWIG80 11 551,3 -0,6% 9,3% 

WIG  56 317,4 -0,4% -2,4% 

WIG Banki 7 234,1 0,0% -2,9% 

WIG Bud 2 020,0 -0,4% 5,5% 

WIG Chemia 9 724,0 0,3% 4,0% 

WIG Dew 2 106,7 -0,6% 10,2% 

WIG Energia 2 055,0 -1,9% -14,8% 

WIG IT 2 261,2 0,3% 13,5% 

WIG Media 4 852,5 -1,8% 7,5% 

WIG Paliwa 6 834,2 -1,0% -14,6% 

WIG Spoż 3 417,3 -0,5% 1,0% 

WIG Surowce 3 389,6 -0,7% -1,0% 

WIG Telco 687,4 1,2% 10,9% 

DAX 12 041,3 -1,6% 14,0% 

CAC40 5 358,6 -1,4% 13,3% 

BUX 39 630,7 -0,6% 1,3% 

S&P500 2 840,2 -0,7% 13,3% 

DJIA 25 679,9 -0,3% 10,1% 

Nasdaq Comp 7 702,4 -1,5% 16,1% 

Bovespa 91 946,2 2,2% 4,6% 

Nikkei225 21 271,3 -0,1% 6,3% 

S&P/ASX 200 6 486,8 0,2% 14,9% 

Złoto 1 276,2 0,0% -0,4% 

Miedź 6 056,0 -0,7% 1,5% 

Ropa WTI 63,1 0,5% 34,5% 

EUR/PLN 4,30 -0,2% 0,2% 

USD/PLN 3,85 -0,2% 2,8% 

CHF/PLN 3,82 0,0% 0,2% 

EUR/USD 1,12 0,1% -2,5% 

USD/JPY 110,0 -0,1% 0,3% 
 

FW20 

 Wartość  Zmiana 

Kurs otwarcia 2 182   2 0,09% 

Kurs zamknięcia 2 175   -7 -0,32% 

Kurs min. 2 155   -8 -0,37% 

Kurs max. 2 186   1 0,05% 

Wolumen obrotu 12 025   -534 -4,25% 

Otwarte pozycje 47 710   250 0,53% 
 

Indeksy GPW 

Indeks Open Low High Close 1D Obrót 

WIG20 2 186,97 2 159,78 2 189,10 2 175,51 -0,4% 485 

WIG30 2 511,73 2 481,77 2 512,98 2 499,91 -0,4% 502 

MWIG40 3 898,76 11 514,12 11 614,81 3 874,83 -0,5% 51 

SWIG80 11 592,79 3 863,58 3 904,91 11 551,33 -0,6% 13 

WIG-PL 57 468,74 57 237,34 57 468,74 57 446,42 -0,4% 553 

WIG 56 631,27 55 999,93 56 653,96 56 317,39 -0,4% 556 

 

WIG20     

 Close MC 1D YTD  

Alior 52,20 6 815 -0,4% -1,8% 

CCC 159,70 6 575 -3,7% -17,4% 

CD Projekt 206,30 19 830 -2,3% 41,7% 

Cyfrowy P. 24,78 15 848 1,2% 9,8% 

Dino 117,50 11 520 4,3% 22,6% 

JSW 53,50 6 282 0,2% -20,5% 

KGHM 94,10 18 820 -0,8% 5,9% 

Lotos 80,10 14 808 0,1% -9,5% 

LPP 7 535,00 13 958 -1,1% -4,0% 

mBANK 382,80 16 207 -0,7% -9,8% 

Orange 4,67 6 123 -0,4% -2,6% 

Pekao 102,25 26 838 -1,7% -6,2% 

PGE 8,60 16 076 -1,8% -14,0% 

PGNIG 5,56 32 099 -2,7% -19,6% 

PKN Orlen 92,26 39 460 -0,7% -14,7% 

PKOBP 37,60 47 000 0,0% -4,7% 

Play 26,68 6 774 3,2% 28,3% 

PZU 39,95 34 498 0,4% -9,0% 

Santander Polska 374,80 38 263 3,0% 4,6% 

Tauron 1,65 2 892 -4,1% -24,7% 

 

 
 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK 

 VRG: wyniki 1Q’19 zbieżne z konsensusem [komentarz BDM]; 

 AB: wyniki za 3Q’18/19 zbieżne z konsensusem; 

 CAR/RAF/RBW/NWG/AST/KST/PGM/ATM: wyniki za 1Q’19; 

 PKO BP: bank celuje w 5 mld PLN zysku netto, wycena 
niedowartościowana- CEO (Parkiet); 

 WP: spółka nadal zainteresowana akwizycjami za granicą, w 
szczególności w e-commerce- CEO; 

 Comarch: obecny backlog kilkanaście procent wyższy r/r- CFO; 

 CI Games: uchwała zarządu co do emisji 12 mln akcji serii H; 

 Pozbud: spółka złamała kowenanty w 1Q’19; 

 PGNiG: zarząd rekomenduje 0,18 PLN dywidendy (0,11 PLN ponad 
zaliczkę w 12.18); 

 FMF/WWL/LAB: rekomendacje zarządów co do dywidendy; 

 PBKM/Police: zarządy rekomendują przeznaczenie całego zysku na 
kapitał zapasowy; 

 R22: spółka pracuje nad przejęciami spółek w Europie Centralnej- CEO; 

 Feerum: spółka prowadzi dalsze rozmowy na rynku ukraińskim, 
zainteresowana dalszym rozwojem w Afryce- CEO; 

 ABC Data: zapisy w wezwaniu przedłużone do 13.06; 
 

WYKRES DNIA 
 
Po bardzo słabym maju WIG20 znalazł się w gronie najgorszych indeksów giełdowych 
świata po względem stopy zwrotu YTD, obok takich „tuzów” jak indeksy giełd w 
Mongolii, Tunezji czy Pakistanie. MSCI EM zyskuje blisko 3%, SPX 13%. Tymczasem 
WIG 20 -4,4% (-6,6% w USD) YTD. 
 
Najlepsze i najgorsze indeksy giełdowe YTD* 

 
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.*- w walutach lokalnych 
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mWIG40          

 Close MC 1D YTD   Close MC 1D YTD  

11 bit 
studios 

399,00 913 0,3% 63,5% GTC 8,70 4 207 -0,3% 6,2% 

Amica 130,00 1 011 0,0% 13,2% Handlowy 52,40 6 847 -0,4% -24,2% 

Amrest 37,50 8 233 -2,3% -6,3% ING BSK 192,20 25 005 -0,9% 6,8% 

Asseco PL 49,06 4 072 0,6% 6,4% Inter Cars 195,00 2 763 -2,5% -6,7% 

Azoty 34,84 3 456 2,5% 11,7% Kernel 50,00 4 097 -1,2% 2,1% 

Benefit Sys. 532,00 1 521 -2,2% -37,0% Kęty 340,00 3 245 -0,9% 3,3% 

Bogdanka 38,50 1 310 -1,2% -25,0% Kruk  161,40 3 055 -1,5% 3,0% 

Boryszew 4,07 976 -3,3% -13,5% LC Corp 2,54 1 137 -0,4% 3,7% 

Budimex 137,60 3 513 0,1% 21,1% Livechat 29,70 765 -1,0% 17,2% 

CI Games 1,05 159 -2,6% 28,0% Mabion 73,10 1 003 -0,4% -15,6% 

Ciech 42,00 2 213 -1,4% -5,2% Millennium 8,74 10 597 0,2% -1,5% 

Comarch 191,00 1 553 1,3% 25,7% Orbis 92,00 4 239 0,0% 2,0% 

Echo 3,63 1 498 -2,7% 11,7% PKP Cargo 44,70 2 002 4,0% 1,8% 

Enea 8,08 3 567 -1,0% -18,4% PlayWay 177,60 1 172 -3,3% 31,6% 

Energa 7,44 3 079 -1,4% -16,6% Polimex 2,08 492 -7,1% -26,0% 

Eurocash 18,63 2 593 2,2% 5,9% Stalprodukt 234,00 1 306 1,7% -26,9% 

Famur 4,67 2 684 -0,6% -13,5% Trakcja 2,05 105 -9,3% -48,0% 

Forte 28,20 675 -1,1% 24,0% VRG 3,68 862 -2,6% -9,0% 

Getin 
Holding 

1,12 213 -3,4% 64,7% Wawel 722,00 1 083 1,1% -13,4% 

GPW 39,30 1 649 2,2% 7,2% WP.PL 56,00 1 623 -3,1% 6,1% 
 

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 
 

VRG Spółka opublikowała wyniki za 1Q’19. 
 
VRG – wyniki 1Q’19 [mln PLN] 

  1Q'18 1Q'19 zmiana r/r 1Q'19 MSSF 16 1Q'19P BDM zmiana r/r 1Q'19 kons. PAP zmiana r/r 

Przychody 160,6 214,4 33,5% 214,4 213,3 0,5% 214,1 0,2% 

Wynik brutto na sprzedaży 77,8 105,0 35,0% 105,0 104,6 0,4% - - 

EBITDA 6,1 4,4 -27,7% 24,8 4,3 2,7% 4,6 -4,3% 

EBIT 1,9 -1,1 - -1,2 -1,8 - 0,1 - 

Zysk brutto 0,4 -3,0 - -4,0 -4,4 - - - 

Zysk netto 0,1 -1,2 - -2,4 -3,5 - -1,8 - 

           
Marża zysku brutto ze sprzedaży 48,5% 49,0%  49,0% 49,0%   -  
Marża EBITDA 3,8% 2,1%  11,6% 2,0%   2,1%  
Marża EBIT 1,2% -  - -   0,0%  
Marża zysku netto 0,1% -   - -   -   

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 
 

BDM: 

 Dane bez MSSF 16: Grupa wypracowała w 1Q’19 ok. 214,4 mln PLN przychodów (+33,5% r/r), 
realizując jednocześnie 49,0% marży brutto (+0,5 p.p. r/r). EBITDA spółki obniżyła się o 28% r/r do 4,4 
mln PLN i była zgodna z konsensusem (sezonowo jest to najsłabszy kwartał). Strata netto wyniosła 1,2 
mln PLN. 

 Segment odzieżowy wypracował 141,6 mln PLN obrotów i wygenerował 3,6 mln PLN straty netto.  

 Część jubilerska osiągnęła72,8 mln PLN sprzedaży i 2,4 mln PLN zysku netto (vs 1,8 mln PLN przed 
rokiem). 

 W podziale na marki Vistula wygenerowała 58,2 mln PLN przychodów (+3% r/r) i 47,5% marży brutto 
(+0,4 p.p. r/r). Sieć obejmowała 152 sklepy (58 franczyzowych) o powierzchni 18,7 tys. mkw. 
Wólczanka zachowała obroty na podobnym poziomie jak przed rokiem, tj. 24,2 mln PLN i poprawiła 
rentowność brutto o 0,9 p.p. r/r do 52,1%. Wzrost sieci o 5% implikuje tym samym ujemną sprzedaż z 
mkw. Bytom osiągnął 38,8 mln PLN obrotów (+3% r/r), jednak w efekcie agresywniejszych wyprzedaży 
zmniejszył marżę brutto do 49,1% (-1,7 p.p. r/r). Deni Cler wykazała 10,9 mln PLN (+4% r/r) i poprawiła 
rentowność o 1,0 p.p. r/r do 53,1% 

 Na koniec kwartału powierzchnia handlowa sieci zwiększyła się do 42,4 tys. mkw. w części odzieżowej 
(+71% r/r; bez BTM +7% r/r), z kolei w segmencie jubilerskim wzrosła o 14% r/r do 10 tys. mkw. 

 Dane z MSSF 16: EBITDA VRG uwzględniająca przepisy MSSF 16 wyniosła 24,8 mln PLN. Strata netto 
była bliska 2,4 mln PLN. W bilansie grupa wykazała aktywo z tyt. prawa do użytkowania o wartości 285 
mln PLN. 

  
AB W 3Q’18/19 spółka miała 10,3 mln PLN zysku netto vs 10 mln PLN w konsensusie, 16,9 mln PLN EBIT 

(konsensus 16,9 mln PLN) przy 1 878,4 mln PLN przychodów ze sprzedaży (konsensus 1855,5 mln PLN). 
  
Inter Cars W 1Q’19 spółka miała 50,5 mln PLN zysku netto (43,3 mln PLN przed rokiem), 99,2 mln PLN EBITDA (81,1 

mln PLN przed rokiem) przy 1 998,1 mln PLN sprzedaży (1 650,0 mln PLN przed rokiem). 
  
Rafamet W 1Q’19 spółka miała 0,19 mln PLN zysku netto (0,42 mln PLN przed rokiem), 1,01 mln PLN EBIT (1,06 

mln PLN przed rokiem) przy 24,4 mln PLN sprzedaży (29,3 mln PLN przed rokiem). 
  
Rainbow Tours W 1Q’19 spółka miała 2,8 mln PLN zysku netto (3,1 mln PLN przed rokiem), 4,9 mln PLN EBIT (4,7 mln 

PLN przed rokiem) przy 246,0 mln PLN sprzedaży (252,2 mln PLN przed rokiem). 
  
Newag W 1Q’19 spółka miała 1,4 mln PLN straty netto (-2,6 mln PLN przed rokiem), 13,2 mln PLN EBITDA (9,25 

mln PLN przed rokiem) przy 141,5 mln PLN sprzedaży (119,5 mln PLN przed rokiem). 
  
Astarta W 1Q’19 EBITDA wyniosła 13,6 mln EUR vs 13,3 mln EUR przed rokiem (+2% r/r) przy przychodach 115,8 

mln EUR vs 90,6 mln EUR przed rokiem. 
  
Konsorcjum Stali W 1Q’19 spółka miała 43,0 mln PLN zysku netto (41,6 mln PLN przed rokiem), 58,1mln PLN EBIT (55,3 mln 

PLN przed rokiem) przy 1 829,3 mln PLN sprzedaży (1 532,7 mln PLN przed rokiem). 
  
PMPG W 1Q’19 PMPG Polskie Media odnotowały 1,27 mln PLN skonsolidowanej straty netto wobec 2,33 mln PLN 

zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 1,34 mln PLN wobec 2,78 mln PLN zysku rok wcześniej. 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,15 mln PLN wobec 11,44 mln PLN rok wcześniej. 

  
ATM W 1Q’19 ATM odnotował 0,81 mln PLN jednostkowego zysku netto wobec 0,42 mln PLN zysku rok 

wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 5,14 mln PLN wobec 2,02 mln PLN zysku rok wcześniej. Przychody ze 
sprzedaży sięgnęły 35,68 mln PLN wobec 33,47 mln PLN rok wcześniej. 
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ATM prognozuje, że przychody ze sprzedaży spółki w 2019 roku wyniosą 148 mln PLN, a EBITDA będzie 
na poziomie 58,5 mln PLN.. W 2018 roku EBITDA spółki wynosiła 48,1 mln PLN, a przychody 136,6 mln 
PLN. Spółka podała, że w prognozie pominięto wpływ wdrożenia MSSF 16 na jej wyniki, co ma na celu 
zachowanie porównywalności z wynikami przed 1 stycznia 2019 roku. 
 
AAW III akcjonariusz większościowy ATM, rozpoczął przegląd potencjalnych opcji strategicznych 
związanych z inwestycją w spółkę i wśród rozważanych opcji znajduje się sprzedaż wszystkich jej akcji na 
rzecz inwestora strategicznego lub inwestora finansowego. 

  
PKO BP Zastanawiamy się, jak dojść do 5 mld zł zysku netto. Zdaniem prezesa PKO BP wycena banku jest 

niedowartościowana, biorąc pod uwagę szacunki analityków- Parkiet 
  
Windykatorzy, 
Kruk 

Banki będą pozbywać się złych kredytów. Rynek sprzedaży niepracujących kredytów poprawił się i banki 
widzą szansę na więcej dobrych transakcji, bo korzystają na nich na wiele sposobów- Parkiet 
 
Windykatorzy. Rynek powoli wraca do normalności. W ostatnich latach rynek windykacji w Polsce 
zdominowany został przez jednego gracza. Mowa oczywiście o GetBacku, który na potęgę kupował długi 
sprzedawane przez banki, oferując przy tym ceny wyraźnie wyższe od konkurencji- Parkiet 

  
WP WP nadal jest zainteresowana realizacją akwizycji za granicą, szczególnie w segmencie e-commerce, nie 

wyklucza także przejęć na rynku krajowym w segmencie mediowym- prezes Jacek Świderski. "(....) Cały 
czas działamy. Mamy świadomość, że ta pierwsza nasza akwizycja musi być dobrze przemyślana, a 
chcielibyśmy przejąć wicelidera albo lidera na danym rynku. Jesteśmy pod tym względem bardzo 
selektywni. Chcemy dokonać akwizycji, ale przy obecnej koniunkturze trzeba przyznać, że wyceny są 
bardzo wysokie". Dodał, że spółka widzi pewne synergie w e-commerce, które mogą sprzyjać udanej 
transakcji za granicą. "W tej chwili trwa swoisty wyścig na tym rynku, aby zająć jak największe 'terytorium'". 
Spółka nie planuje natomiast kolejnych akwizycji w segmencie turystycznym, szczególnie off-line'owym. 
 
WP liczy, że jej nową usługą DAI (Dynamic Ad Insertion) będą zainteresowani nadawcy telewizyjni, gdyż 
znacząco zwiększa ona ich przychody reklamowe- CEO. Spółka zadowolona jest również z wyników, jakie 
osiągnęła w 1Q’19 w poszczególnych segmentach. 
 
"Liderem dynamiki wzrostu w I kw. 2019 r. w e-commerce pod względem sprzedaży była w naszej grupie 
spółka, którą zakupiliśmy w październiku ub.r., czyli Extradom.pl. Ten wzrost wyniósł 42% r/r. 
Wykorzystaliśmy nasze 'know how' z Wakacji.pl z działającego tam call center, co wpłynęło na poprawę 
wyników. Tam również zbliżamy się do dwucyfrowej wartości, jeżeli chodzi o poziom EBITDA. Na drugim 
miejscu był Totalmoney.pl" - CEO. Wiceprezes Elżbieta Bujniewicz-Belka dodała, że Extradom.pl zanotował 
w ubiegłym roku przychody na poziomie ok. 36 mln PLN. .W przypadku Nocowanie.pl prezes zwrócił uwagę, 
że firma systematycznie zwiększa swoje przychody. Poinformował również, że Homebook.pl zanotował 
słabszy początek roku pod względem przychodów. "Po maju i czerwcu widzimy już dwucyfrowe wzrosty 
więc jesteśmy spokojni o wyniki". 

  
Comarch Wartość całorocznego portfela zamówień Comarchu jest obecnie o "solidne" kilkanaście % wyższa rok do 

roku, podobnie jak kwartał wcześniej - wiceprezes Konrad Tarański. Dodał, że w 1Q’19 dynamika 
przychodów grupy była wyższa niż zwyżka portfela zamówień na cały rok ze względu na silny wzrost w 
sektorze publicznym, który, nie powtórzy się w kolejnych kwartałach. "Co więcej spodziewamy się spadku 
przychodów w tym obszarze". 
 
Wiceprezes poinformował podczas telekonferencji, że Comarch jest w trakcie zaawansowanych rozmów 
dotyczących inwestycji w centrum danych w USA. Obecnie spółka szacuje poziom nakładów na 5-10 mln 
USD.  
 
Trwają również przygotowania do realizacji centrum treningowego w miejscowości Rączna koło Krakowa - 
na ten cel może trafić 35-40 mln PLN. 
 
Comarch błysnął wynikami. Spółka miała rekordowy kwartał, a portfel zamówień napawa optymizmem. W 
planach są co najmniej dwie inwestycje- Puls Biznesu 

  
Mostostal 
Warszawa 

Mostostal Warszawa podpisał z GDDKiA umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Praszki w ciągu 
drogi krajowej 45. Wartość umowy to 171,5 mln PLN brutto. Termin realizacji kontraktu to 36 miesięcy, a 
maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat. 

  
PGE, Grupa Azoty GA Siarkopol podpisała list intencyjny w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej przez PGE EO. Instalacja o 

mocy 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh w najbardziej prawdopodobnym wariancie będzie produkowała 
czystą energię na własne potrzeby Grupy Azoty Siarkopol, a partnerzy nie wykluczają dalszego znaczącego 
rozwoju projektu, w formule wspólnego przedsięwzięcia. "Będzie to pierwsza w Polsce instalacja 
fotowoltaiczna zbudowana na potrzeby jednego odbiorcy przemysłowego. Dzięki umowie corporate PPA, 
czyli Power Purchase Agreements, umożliwiającej dokonywanie zakupów energii bezpośrednio od Grupy 
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PGE, Siarkopol uzyska dostęp do czystej i ekologicznej energii na bardzo korzystnych warunkach" – CEO 
PGE Henryk Baranowski. 

  
Esotiq Henderson Esotiq & Henderson miał ok. 14 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w kwietniu, co 

oznacza wzrost o ok. 7% r/r (narastająco +13% r/r). Szacunkowa marża brutto wyniosła około 63% i była 
niższa o około 3 p.p. w porównaniu z marżą zrealizowaną w marcu roku poprzedniego (narastająco 58%). 

  
PBKM Zarząd PBKM rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto na kapitał zapasowy. Rekomendacja zarządu 

wynika „z przewidywanego zapotrzebowania finansowego, wynikającego z prowadzonych i analizowanych 
inwestycji kapitałowych oraz planowanych w perspektywie do końca tego roku nakładów inwestycyjnych, 
związanych z rozwojem działalności operacyjnej oraz badawczej”. 

  
Famur Zarząd Famuru rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 206,9 mln PLN z zysku roku 2018 oraz zysku lat 

ubiegłych, co daje 0,36 PLN/akcję.. To ok. 100% skonsolidowanego zysku netto Famur za 2018 rok. 
  
Wawel Zarząd Wawel rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 37,49 mln PLN z zysku netto za 2018 r., co 

oznacza wypłatę w wysokości 25 PLN/akcję. To ok. 50% jednostkowego zysku netto z ubiegłego roku. 
  
Labo Print Zarząd Labo Print rekomenduje wypłatę 0,19 PLN dywidendy z zysku osiągniętego w 2018 roku. 

Proponowanym dniem dywidendy jest 27 czerwca 2019 roku, a jej wypłata ma nastąpić 15 lipca 2019 roku.  
Spółka nie wypłacała wcześniej dywidendy. 

  
GPW Akcjonariusze GPW zdecydują o wypłacie 3,18 PLN dywidendy na akcję za 2018 r.- projekty uchwał na 

WZA 17 czerwca. 
  
BAH ZWZ BAH podjęło uchwałę w sprawie dywidendy w kwocie 14,54 mln PLN z zysku osiągniętego w roku 

obrotowym 2018, podała spółka. Oznacza to wypłatę w wysokości 0,35 PLN na akcję, łącznie z zaliczkami 
w wysokości 0,26 PLN na akcję, które spółka już wypłaciła akcjonariuszom. Dzień dywidendy (0,09 PLN) 7 
czerwca, a dzień wypłaty 17 czerwca (0,04 PLN) i 6 września (0,05 PLN). 

  
Police, Grupa 
Azoty 

Zarząd GA Polic wnioskuje o przeznaczenie zysku netto osiągniętego w 2018 roku na powiększenie kapitału 
zapasowego spółki. W 2018 roku zysk netto spółki wyniósł 29,5 mln PLN. Za 2017 rok spółka wypłaciła 0,53 
PLN/akcję. 

  
PGNiG Zarząd PGNiG rekomenduje wypłatę dywidendy za 2018 rok w wysokości 0,18 PLN/akcję. W grudniu’18 

spółka wypłaciła zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy 0,07 PLN/akcję. Do wypłaty pozostanie więc 
0,11 PLN/akcję. Ponadto, zarząd PGNiG zaproponował, aby dzień dywidendy ustanowić na 26 lipca 2019 
roku, a dzień wypłaty dywidendy - na 7 sierpnia 2019 roku. Z zysku za 2017 rok spółka nie płaciła dywidendy. 

  
PGNiG PGNiG chce pozyskać od konsorcjum banków do 10 mld PLN kredytu odnawialnego, które zamierza 

wykorzystać między innymi na finansowanie bieżącej działalności oraz wydatków inwestycyjnych. 
  
R22 R22 pracuje nad przejęciami spółek w Europie Centralnej i spodziewa się, że finalizacja transakcji przejęcia 

dwóch spółek nastąpi w lipcu i wrześniu – konferencja prasowa. Grupa planuje także w najbliższym czasie 
ogłoszenie inwestycji w spółkę oferującą narzędzia dla e-commerce. Zdaniem prezesa, w dłuższej 
perspektywie bycie spółką, która oferuje tylko hosting i domeny jest niewystarczające dla jej rozwoju. 

Intencją R22 jest zgromadzenie wszystkich marek grupy pod jednym brandem. "Na jesieni zamierzamy 
zaprezentować brand, pod którym będziemy działać na rynku europejskim. Naszym celem jest to, aby do 
końca 2020 r. w całej Europie działać pod jednym brandem" – CEO 

"Podtrzymujemy deklarację podwojenia naszych wyników finansowych, osiągnięcia liczby 500 tys. klientów 
w ciągu dwóch najbliższych lat, podwojenia przychodów, podwojenia wyników. Jesteśmy na dobrej drodze, 
aby ten plan zrealizować" - CEO 

Członkowie zarządu podtrzymali deklarację chęci wypłaty dywidendy po roku obrotowym 2018/2019 - 
miałoby to nastąpić "po zatwierdzeniu wyników rocznych, czyli w okolicach października". 

  
JSW, Famur JSW zawarła z Primetech finalną umowę zakupu za 204 mln PLN 95,01 % akcji Przedsiębiorstwa Budowy 

Szybów (PBSz). 
  
CI Games Zarząd podjął uchwałę w sprawie emisji do 12 mln akcji serii H. Cena maksymalna została ustalona na 1,00 

PLN, a cena minimalna na 0,90 PLN. Spółka chce pozyskać od inwestorów około 11 mln PLN na zwiększenie 
skali działalności, w tym powiększenie wewnętrznego zespołu deweloperskiego, wsparcie budżetu 
marketingowego nadchodzących premier oraz dalsze poszerzenie oferty wydawniczej o nowe gry. Zarząd 
zaoferuje akcje serii H na zasadzie pierwszeństwa akcjonariuszom spółki spośród tych, którzy w terminie 
trzech dni od dnia powzięcia uchwały zarządu wykazali, że są jej akcjonariuszami. 
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Pozbud Pozbud naruszył w 1Q’19 kowenant finansowy, wynikający z umów kredytowych zawartych pomiędzy 

Pozbud T&R a PKO Bankiem Polskim. Zgodnie z zapisami obowiązujących umów, spółka zobowiązała się 
do utrzymania w okresie kredytowania, na dzień kończący każdy kwartał kalendarzowy, wskaźnika 
finansowego dług netto / EBITDA dla jednostkowych danych finansowych na poziomie nie wyższym niż 3,5, 
natomiast dla skonsolidowanych danych finansowych na poziomie nie wyższym niż 4,0. Spółka podkreśliła, 
że nastąpiło naruszenie zapisów umownych w związku z brakiem utrzymania poziomu wskaźnika dla 
jednostkowych danych finansowych. 

  
Elektrobudowa NN OFE zmniejszył zaangażowanie w akcjonariacie Elektrobudowy i ma 4,77 % głosów na WZ (5,04% 

przed zmianą). 
  
Asseco Poland, 
Comarch 

Oferta Asseco Poland o wartości 155,95 mln PLN brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu 
ARiMR na czteroletnie utrzymanie i rozwój systemów informatycznych. Najniżej oceniona w przetargu 
została oferta Comarchu o wartości 220,9 mln PLN. Budżet zamówienia wynosi 204 mln PLN brutto. 

  
ABC Data Zapisy w wezwaniu na akcje ABC Data zostały ponownie przedłużone, tym razem do 13 czerwca- Santander 

BM.. 21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, 
stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 PLN za sztukę (potem cenę podwyższono do 
1,44 PLN/akcję). 

  
PCM PKO Leasing zamierza dokonać zmiany ceny po której będą nabywane akcje Prime Car Management 

(PCM) od 23 maja br. do 20 PLN z 23,75 PLN. 
 
Przyjmowanie zapisów na akcje rozpoczęło się 13 maja 2019 r., a termin zakończenia przyjmowania 
zapisów przewidziano na 11 czerwca 2019 r. Jak informowano wcześniej, wezwanie zostanie 
przeprowadzone w dwóch fazach: od 13 do 22 maja, oraz od 23 maja do 11 czerwca,. 

  
Feerum Feerum, które realizuje obecnie kontrakty dla Epicentr K LLC na dostawy silosów zbożowych na Ukrainę o 

wartości blisko 210 mln PLN, prowadzi z tym podmiotem prace nad potencjalnymi, kolejnymi projektami - 
Daniel Janusz, CEO. Dodał, że Feerum negocjuje też kolejne kontrakty na rynku ukraińskim z kilkoma 
podmiotami o podobnej skali działalności.  
 
"Kontrakt z Epicentr K LLC i sposób jego finansowania, będący nowością na rynku ukraińskim i polskim, 
jest według mnie doskonałym rozwiązaniem. Gwarantujemy najlepsze warunki w Europie w stosunku do 
kontrahentów ukraińskich - długość finansowania, cenę oraz polisę KUKE, która pozwala ukraińskiemu 
kontrahentowi uzyskać kredyt na warunkach kredytu dostawcy. Uważam, że wyprzedzamy znacząco 
konkurencję, jeśli chodzi o formę finansowania oraz jakość oferowanych produktów"- CEO 
  
Umowa z Epicentr K jest finansowana w schemacie tzw. kredytu dostawcy. Korporacja Ubezpieczeń 
Kredytów Eksportowych ubezpieczyła ich realizację. Następnie Feerum podpisało umowę wykupu 
wierzytelności z bankiem BGK, w ramach rządowego programu finansowego wspierania eksportu.  
Prezes bardzo optymistycznie ocenia perspektywy rozwoju grupy na rynku ukraińskim.  
  
Feerum, które realizuje obecnie kontrakt na dostawę kompleksu silosów w Tanzanii, jest potencjalnie 
zainteresowane dalszym rozwojem w tym afrykańskim kraju oraz w Senegalu, Zambii i Rwandzie- Daniel 
Janusz, CEO. "Rynek afrykański jest dla nas interesujący w średnim terminie. Analizujemy obecnie nasze 
możliwości działań w kilku krajach. Nie ma przeciwskazań do dalszego rozwoju na tym rynku. Tym bardziej, 
że otrzymujemy także kolejne zapytania z regionu Afryki Subsaharyjskiej". "Tanzania pozostaje w tej chwili 
dla nas numerem jeden, choćby z tytułu naszego doświadczenia oraz kwestii logistycznych, czy też 
obecności polskiej ambasady. Premier Tanzanii podczas otwarcia naszej inwestycji mówił o potrzebie 
podwojenia ilości silosów, o ile pomyślnie zakończymy ten projekt. Interesują nas jednak także inne rynki 
afrykańskie. Potencjalne kierunki naszego zainteresowania to m.in. Senegal, Zambia i Rwanda. W 
perspektywie widzimy kilka kolejnych projektów wspartych finansowaniem w postaci kredytów 
komercyjnych" - dodał.   

  
PKN Orlen PKN Orlen. Grupa zwiększy zyski z produkcji propylenu. Jednym z obszarów działalności grupy PKN Orlen, 

z którym koncern wiąże duże nadzieje na wzrost sprzedaży i zysków, jest produkcja tworzyw sztucznych, w 
tym m.in. propylenu i polipropylenu- Parkiet 

  
WIG Ukraina Drogie marzenia o czarnoziemach. Zmiany na ukraińskiej scenie politycznej — odbędą się tam 

przyspieszone wybory parlamentarne — budzą nadzieje tamtejszych spółek, także tych z GPW, na zniesienie 
zakazu handlu ziemią. Analitycy studzą ich optymizm- Puls Biznesu 

  
Rynek apteczny, 
Neuca 

Rynek apteczny w Polsce wzrósł w kwietniu o 13,6 % r/r do 2,995 mld PLN - PEX PharmaSequence. Średnia 
cena detaliczna leku w kwietniu wyniosła 21,4 PLN i była o 2,5 % wyższa r/r. 
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