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KOMENTARZ PORANNY 

Postępy w rozmowach USA-Chiny paliwem dla rynków 
Wtorkowa sesja dla WIG20 zakończyła się wzrostem indeksu o 1,4%. 
Obroty na polskich blue chipach wyniosły około 699 mln PLN.  Największa 
zwyżkę zaliczyły takie spółki jak JSW 10,9%, PKN Orlen 4,7% oraz KGHM 
4,5%. Z drugiej strony znalazły się takie spółki jak Cyfrowy Polsat 1,8%, 
Orange 1,3% oraz Dino ze stratą 1,2%. Na europejskich parkietach 
notowania zakończyły się w kolorach zieleni, francuski CAC40 zyskał 1,0%, 
niemiecki DAX 0,6%, a brytyjski FTSE100 0,3%. Wczorajszy dzień na Wall 
Street można zaliczyć do udanych, Nasdaq Composite urósł o 2,0%, 
zarówno S&P500 jak i Dow Jones zakończyły dzień zwyżką 1,5%. Głównym 
bodźcem do wzrostów okazała się informacja o przeniesieniu części ceł na 
resztę importu z Chin z 1 września na 15 grudnia (m.in. telefony komórkowe, 
laptopy). Nie wyklucza się również, że pewna, jak dotąd nieokreślona grupa 
produktów może zostać całkowicie wyłączona. Dodatkowo rynki obiegła 
informacja o tym, że wrześniowe rozmowy na linii Waszyngton-Pekin mogą 
jednak dojść do skutku. Z kolei na rynkach azjatyckich Nikkei zakończył 
notowania 1,0% nad kreską, natomiast Shanghai Composite Index rośnie 
około 0,7%. Dzisiaj przed nami o 10:00 odczyt inflacji CPI z lipca w Polsce, 
oraz o tej samej godzinie poznamy wstępne PKB za 2Q’19 z naszego kraju. 
O 10:30 zostanie przestawiony odczyt inflacji CPI z lipca w Wielkiej Brytanii, 
a o 11:00 PKB za 2Q’19 ze Strefy Euro.  

 Krzysztof Tkocz 
 

Notowania: wtorek, 13 sierpnia 2019 

 grudnia 208  Wartość Zmiana 

1D YTD 

WIG20  2 140,2 1,4% -6,0% 

WIG30 2 454,1 1,4% -4,9% 

mWIG40 3 861,8 1,9% -1,2% 

sWIG80 11 694,9 0,0% 10,6% 

WIG  57 024,9 2,0% -1,2% 

WIG Banki 7 156,9 1,5% -4,0% 

WIG Bud 1 994,3 -0,2% 4,1% 

WIG Chemia 9 937,3 2,0% 6,3% 

WIG Dew 2 266,5 1,3% 18,6% 

WIG Energia 1 992,0 2,0% -17,4% 

WIG IT 2 488,7 2,2% 24,9% 

WIG Media 5 276,2 0,8% 16,9% 

WIG Paliwa 6 984,1 4,2% -12,7% 

WIG Spoż 3 347,4 1,6% -1,1% 

WIG Surowce 2 876,2 5,3% -16,0% 

WIG Telco 828,4 -0,8% 33,6% 

DAX 11 750,1 0,6% 11,3% 

CAC40 5 363,1 1,0% 13,4% 

BUX 40 722,4 -0,4% 4,0% 

S&P500 2 926,3 1,5% 16,7% 

DJIA 26 279,9 1,4% 12,7% 

Nasdaq Comp 8 016,4 1,9% 20,8% 

Bovespa 103 299,5 1,4% 17,5% 

Nikkei225 20 644,4 0,9% 3,1% 

S&P/ASX 200 6 595,9 0,4% 16,8% 

Złoto 1 502,2 -0,2% 17,2% 

Miedź 5 742,0 -0,2% -3,7% 

Ropa WTI 57,1 4,0% 19,4% 

EUR/PLN 4,33 0,1% 1,0% 

USD/PLN 3,88 0,4% 3,5% 

CHF/PLN 3,97 -0,1% 4,3% 

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

USD/JPY 106,6 1,2% -2,8% 
 

FW20 

 Wartość  Zmiana 

Kurs otwarcia 2 086   -40 -1,88% 

Kurs zamknięcia 2 142   48 2,29% 

Kurs min. 2 086   -2 -0,10% 

Kurs max. 2 158   30 1,41% 

Wolumen obrotu 23 514   7 723 48,91% 

Otwarte pozycje 50 994   -2 274 -4,27% 
 

Indeksy GPW 

Indeks Open Low High Close 1D Obrót 

WIG20 2 095,17 2 085,61 2 153,16 2 140,19 1,4% 705 

WIG30 2 401,92 2 395,45 2 468,29 2 454,08 1,4% 730 

MWIG40 3 789,68 11 685,42 11 770,26 3 861,78 1,9% 54 

SWIG80 11 709,96 3 773,83 3 872,38 11 694,86 0,0% 10 

WIG-PL 57 213,79 57 067,98 58 202,29 58 202,29 2,0% 774 

WIG 55 939,51 55 828,90 57 286,98 57 024,90 2,0% 777 

 

WIG20     

 Close MC 1D YTD  

Alior 43,32 5 656 1,9% -18,5% 

CCC 136,00 5 599 3,9% -29,6% 

CD Projekt 224,00 21 531 1,8% 53,8% 

Cyfrowy P. 28,28 18 086 -1,8% 25,4% 

Dino 134,30 13 167 -1,2% 40,1% 

JSW 36,70 4 309 10,9% -45,4% 

KGHM 82,88 16 576 4,5% -6,8% 

Lotos 83,58 15 452 3,4% -5,6% 

LPP 7 355,00 13 625 2,2% -6,3% 

mBANK 323,00 13 675 3,5% -23,9% 

Orange 6,30 8 268 -1,3% 31,5% 

Pekao 98,50 25 853 1,3% -9,6% 

PGE 8,15 15 242 1,6% -18,5% 

PGNIG 5,00 28 892 4,0% -27,6% 

PKN Orlen 93,46 39 974 4,7% -13,6% 

PKOBP 39,42 49 275 1,3% -0,1% 

Play 30,80 7 827 2,8% 48,1% 

PZU 38,09 32 892 -5,2% -13,2% 

Santander Polska 310,40 31 688 1,8% -13,3% 

Tauron 1,57 2 757 3,8% -28,2% 

 

 
 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK 

 

 PKO BP: Bank ocenia, że ROE’19 wzrośnie do 11%; w listopadzie 
przedstawi aktualizację celów finansowych do ’20; 

 Grupa Azoty, Police: Police szacują, że utracone korzyści po 
unieruchomieniu instalacji syntezy amoniaku i mocznika w VI-VIII 
wyniosły ok. 50 mln PLN; 

 AmRest: Spółka sprzeda 100% udziałów w PizzaPortal na rzecz Glovo 
za 30 mln EUR (+potencjalne earn-out’y); 

 Ronson: Deweloper podtrzymuje plan sprzedaży i przekazań po ok. 800 
lokali w ’19; 

 ZM Ropczyce: Spółka liczy, że zrealizuje w całości tegoroczny budżet; 

 BOŚ: Bank podtrzymuje, że w ’21 zysk netto przekroczy 180 mln PLN; 

 CEZ: Grupa podtrzymuje prognozę wyników na ‘19; 

 11bit Studios: Premiera cyfrowej wersji gry „Frostpunk” na Xbox One i 
PS4 ustalona na 11 października br.; 

 Sygnity, Mercor, Polenergia: Wyniki za 2Q’19 (kalendarzowy); 

 Mercor: Spółka pozyskała w lipcu zamówienia o wartości ok. 39 mln 
PLN [wykres BDM]; 

 BAH: Zarząd spółki zdecydował o zawieszeniu polityki dywidendowej. 

 WYKRES DNIA 
 

Walory BAH straciły na wczorajszej sesji ponad 17%, w reakcji na informacje o 
zawieszeniu na czas nieokreślony dotychczasowej polityki dywidendowej. 
Obecnie kurs spółki znajduje się na poziomie najniższym od stycznia’19. 

 

BAH - daily 

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

 Close MC 1D YTD   Close MC 1D YTD  

11 bit 
studios 

398,00 910 2,6% 63,1% GTC 9,44 4 584 3,9% 15,3% 

Amica 111,00 863 -0,9% -3,3% Handlowy 52,90 6 912 3,7% -23,4% 

Amrest 40,20 8 826 2,6% 0,5% ING BSK 191,80 24 953 0,9% 6,6% 

Asseco PL 56,00 4 648 1,7% 21,4% Inter Cars 197,00 2 791 3,1% -5,7% 

Azoty 40,60 4 027 1,5% 30,2% Kernel 48,90 4 007 2,5% -0,1% 

Benefit Sys. 644,00 1 841 10,3% -23,7% Kęty 315,00 3 012 0,2% -4,3% 

Bogdanka 36,45 1 240 1,3% -28,9% Kruk  177,80 3 366 0,6% 13,5% 

Boryszew 4,50 1 080 0,1% -4,3% LC Corp 2,65 1 186 0,0% 8,2% 

Budimex 127,60 3 258 0,3% 12,3% Livechat 36,40 937 1,5% 43,6% 

CI Games 0,93 141 -1,6% 13,4% Mabion 76,60 1 051 4,1% -11,5% 

Ciech 36,00 1 897 4,3% -18,7% Millennium 7,30 8 850 0,2% -17,8% 

Comarch 179,00 1 456 8,8% 17,8% Orbis 105,00 4 838 5,0% 16,4% 

Echo 4,43 1 826 3,1% 36,2% PKP Cargo 29,15 1 306 1,6% -33,6% 

Enea 8,25 3 640 2,2% -16,7% PlayWay 176,20 1 163 0,9% 30,5% 

Energa 7,11 2 942 3,9% -20,3% Polimex 2,43 574 1,9% -13,7% 

Eurocash 18,65 2 595 3,6% 6,0% Stalprodukt 205,00 1 144 4,3% -35,9% 

Famur 4,28 2 460 0,7% -20,7% Trakcja 2,28 117 2,2% -42,3% 

Forte 25,40 608 -2,1% 11,6% VRG 4,28 1 003 0,7% 5,9% 

Getin 
Holding 

1,07 203 0,4% 57,1% Wawel 656,00 984 -0,3% -21,3% 

GPW 39,50 1 658 -0,6% 7,8% WP.PL 62,80 1 821 1,6% 18,9% 
 

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 
  
PKO BP Bank ocenia, że wskaźnik ROE na koniec 2019 roku może wzrosnąć 11% – poinformował Rafał Kozłowski, 

wiceprezes banku. 

 

„Kolejne kwartały jeśli chodzi o biznes podstawowy będą podobne. Jeśli nie będzie jednorazowych zdarzeń, to 
wynik z biznesu podstawowego powinien być III kwartale podobny do wyniku z II kwartału” – powiedział Zbigniew 
Jagiełło, prezes banku. 
 
Bank spodziewa się, że kolejne kwartały przyniosą dalszy, niewielki wzrost marży odsetkowej netto - poinformował 
prezes Jagiełło. 

"Może jeden, może dwa punkty bazowe marża się poprawi w nadchodzących kwartałach, ale znaczna zmiana 
marży przy trendach, które widzimy jest niemożliwa" - powiedział Jagiełło. 

PKO BP planuje, że najwcześniej w listopadzie przedstawi aktualizację celów finansowych ze strategii na lata 
2016-2020 - poinformował prezes PKO BP na wtorkowej konferencji. 

PKO BP, przeciwko któremu toczy się 1,2 tys. postępowań sądowych dotyczących kredytów udzielonych w 
walucie obcej ocenia, że notowany w II kwartale wzrost spraw sądowych był "naturalny" - poinformowali we wtorek 
przedstawiciele banku. 

"Czujemy się dosyć komfortowo, jeśli chodzi o opinię rzecznika TSUE, czekamy na wyrok. Z punktu widzenia 
wielkości wolumenów i liczby klientów banku to wartości małe. Zdecydowana większość naszych klientów jest 
zadowolona z kredytów walutowych (…) nie odnotowujemy tutaj presji" - powiedział prezes Zbigniew Jagiełło. 

"Jeśli chodzi o liczby spraw frankowych to nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego w II kwartale. Wzrost liczby spraw 
frankowych jest naturalny - nie jest duży ani mały" - powiedział Rafał Kozłowski, wiceprezes banku. 

  
Grupa Azoty, 
Police 

Zakłady Chemiczne Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, szacują, że utracone korzyści z powodu czasowego 
unieruchomienia instalacji syntezy amoniaku oraz syntezy mocznika wyniosły w czerwcu 7 mln PLN, a w lipcu i 
sierpniu łącznie 43 mln PLN - poinformowały Police w komunikacie. Grupa Azoty szacuje skutki finansowe w ujęciu 
skonsolidowanym na -53,7 mln PLN. Police w związku z zaistniałym zdarzeniem zgłosiły szkodę w ramach polisy 
ubezpieczenia mienia oraz utraty zysku. 

  
AmRest AmRest podpisał umowę z Glovoapp23 w sprawie sprzedaży 100% udziałów w spółce Restaurant Partner 

Polska, prowadzącej platformę PizzaPortal, za 30 mln EUR plus 5 mln EUR kwoty warunkowej w formie „earn-
out” – podała spółka w komunikacie. Rozliczenie ceny sprzedaży może nastąpić częściowo w udziałach Glovo, 
a częściowo w gotówce. 

 
BDM: AmRest objął udziały w PizzaPortal w ’17 (początkowo 51% za 10 mln PLN). W ’18 spółka weszła w 
posiadanie 10% akcji w Glovo, płacąc za nie 25 mln EUR. 

  

Ronson Deweloper podtrzymuje plany, zakładające przekazanie klientom ok. 800 lokali i podobną skalę sprzedaży 
mieszkań w całym 2019 r., poinformował prezes Nir Netzer. 

"Podtrzymujemy nasze plany, zakładające przekazanie klientom w całym 2019 r. ok. 800 lokali. W I półroczu 
przekazaliśmy łącznie 434 lokale, zatem zrealizowaliśmy ponad połowę rocznego planu. Podobną skalę, ok. 800 
lokali chcemy w 2019 osiągnąć również pod względem sprzedaży" - powiedział Netzer na spotkaniu z 
dziennikarzami. 

Wiceprezes Andrzej Gutowski poinformował, że deweloper ma obecnie łącznie 897 lokali w ofercie. Jednocześnie 
w niemal wszystkich miastach gdzie spółka jest obecna planuje kolejne projekty. 

"Mamy cel, aby przekroczyć 1 000 lokali w ofercie, co jest zgodne z naszą strategią zakładającą sprzedawanie 
800-900 lokali rocznie" - wskazał Gutowski. 

  
ZM Ropczyce Spółka liczy, że tegoroczny budżet jest do zrealizowania w 100%, poinformował ISBnews prezes Józef Siwiec 

"Założone cele programu motywacyjnego są bardzo ambitne, determinacja uczestników jest wysoka i program 
jest realizowany we właściwym czasie. Jeśli okaże się, że w warunkach dekoniunktury jesteśmy w stanie 
zrealizować tak ambitne cele, to powinniśmy wyjść obronną ręką z sytuacji kryzysowej. Program będzie 
uruchomiony przy zrealizowaniu budżetu na poziomie minimum 85% wielkości planowanych. Powyżej tego 
poziomu akcje będą obejmowane proporcjonalnie aż do wielkości maksymalnej ustalonej przez walne 
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zgromadzenie. Jeżeli wynik będzie zrealizowany w 100%, to wykorzystana zostanie pełna pula akcji 
przeznaczonych na tą transzę programu. Po wynikach I półrocza wygląda na to, że 100% założeń budżetowych 
chociaż trudne to jednak jest do zrealizowania" - powiedział Siwiec w rozmowie z ISBnews. 

Prezes podkreślił, że I kwartał był bardzo dobry, ale w II kwartale nastąpiło wyraźne osłabienie koniunktury 
gospodarczej, szczególnie w hutnictwie żelaza i stali. 

"III kwartał w hutnictwie nie będzie najlepszy, natomiast jest dosyć dobry w segmencie cementowo-wapienniczym 
i w przemyśle metali nieżelaznych" - dodał prezes. 

Na rynku hutnictwa żelaza i stali widoczne jest istotne osłabienie koniunktury. 

Grupa zakłada dalszy wzrost udziału eksportu w strukturze sprzedaży do ok. 70%, a także wzrost udziału 
sprzedaży realizowanej w ramach kompleksowych projektów inwestycyjnych do 60%, poinformowali ISBnews 
członkowie zarządu spółki. Wraz z budżetem na 2020 rok spółka planuje zmodyfikować swoją strategię. 

 
ZM Ropczyce zrealizują w 2019 r. nakłady inwestycyjne w wysokości poniżej 17 mln PLN, tj. na poziomie niższym 
niż zakładano. 

  
BOŚ Bank zakłada, że w drugiej połowie 2019 roku sprzedaż kredytów proekologicznych będzie wyższa niż w I połowie 

roku, kiedy wyniosła 929 mln PLN. Bank podtrzymuje, że w 2021 roku zysk netto będzie powyżej 180 mln PLN. 

 
BOŚ Bank w celach na 2021 rok zakłada zysk netto powyżej 180 mln PLN, wskaźnik ROE powyżej 7,7%, a 
wskaźnik kosztów do dochodów poniżej 47% Udział kredytów proekologicznych w portfelu ogółem ma być 
powyżej 40%, a koszty koszt ryzyka poniżej 0,75%. 
 
„Deklaracja dotycząca zysku jest nadal aktualna, prawdopodobieństwo wyższego wyniku istotnie wzrasta przy 
tym poziomie sprzedaży” – powiedział Arkadiusz Garbarczyk, wiceprezes banku.  

  
Medicalgorithmics Spółka podała, że w lipcu złożono 7,7 tys. wniosków o płatność z tyt. usług wykonywanych przy użyciu technologii 

Pocket ECG. 

 
Medicalgorithmics – liczba wniosków [szt.] 

 
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 

  
Mercor Spółka wypracowała w 1Q’19/’20 ok. 87,3 mln PLN przychodów, ok. 7,2 mln PLN EBIT i 5,1 mln PLN zysku netto. 

Spółka pozyskała w lipcu zamówienia o wartości 38,8 mln PLN (+23% r/r). 

Mercor – wartość pozyskanych zamówień [mln PLN] 

 
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 
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11bit Studios Globalna data premiery gry "Frostpunk" w wersji na konsole Xbox One i PS4 w dystrybucji cyfrowej została 

ustalona na 11 października 2019 roku, podało 11bit Studios. Cena detaliczna gry na te platformy będzie wynosiła 
29,99 USD/EUR. 

  
Instal Kraków Spółka podpisała z Gminą Lubliniec umowę na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Wartość umowy 

wynosi 49,4 mln PLN brutto. 
  
Polenergia Grupa wypracowała w 2Q’19 ok. 589,6 mln PLN przychodów oraz 8,7 mln PLN zysku netto. 

 
Polenergia nie wyklucza udziału w aukcji dla farm wiatrowych oraz elektrowni fotowoltaicznych w 2019 r. - podała 
spółka w raporcie półrocznym. Grupa posiada portfel projektów wiatrowych o łącznej mocy 199 MW oraz 
fotowoltaicznych o mocy 12 MW gotowych do udziału w aukcji. 

  
BAH Zarząd spółki podjął decyzję o zawieszeniu na czas nieokreślony polityki dywidendowej. Grupa podała, że 

powodem zawieszenia jest publikacja szacunkowych danych za 1H’19. 
  
CEZ Grupa miała w drugim kwartale 2019 roku 12,8 mld CZK EBITDA wobec 9,4 mld CZK rok wcześniej. Podtrzymuje 

prognozę finansową na cały 2019 rok - podał CEZ w prezentacji. 

  
Giełda Bilans sprzedaży funduszy inwestycyjnych wyniósł w lipcu +76 mln PLN. Największy bilans sprzedaży odnotowały 

fundusze dłużne, na poziomie +1 mld PLN - podały Analizy Online. 

Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła w lipcu o 0,5% do 258,5 mld PLN - poinformowano we 
wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz Online. Zdaniem analityków to efekt głównie funduszy dłużnych. 

 
GPW rozpoczyna publikację indeksu WIG-ESG, w skład którego wejdą spółki z indeksów WIG20 i mWIG40, 
podała giełda. Wagi spółek w WIG-ESG będą zależeć od liczby akcji w wolnym obrocie skorygowanej o wyniki 
rankingu ESG przygotowanego przez Sustainalytics i ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego. WIG-ESG 
będzie instrumentem bazowym dla funduszu pasywnego zarządzanego przez NN Investment Partners TFI. 

  
JSW Na przełomie lipca i sierpnia w kopalniach spółki uruchomiono kolejne cztery ściany wydobywcze, których zasoby 

sięgają łącznie 2,6 mln ton dobrej jakości węgla koksowego - podała we wtorek spółka. 

  
Skarbiec Skarbiec TFI rozważa wejście w nowe obszary rynku. Jednym z nowych kierunków, które spółka zamierza rozwijać 

są produkty dla klientów zagranicznych. Towarzystwo będzie też aktywnie rywalizować w obszarze PPK, 
szczególnie w zakresie oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw, poinformowała ISBnews.tv prezes Skarbiec 
Holding i Skarbiec TFI Anna Milewska. 

  
Warimpex Spółka sfinalizowała zakup 35% udziałów w spółce projektowej AO Avielen A.G., która zajmuje się rozwojem i 

prowadzeniem projektu Airportcity St. Petersburg. 
  
OFE Otwarte Fundusze Emerytalne przelały do ZUS środki w wysokości 558,9 mln PLN w ramach tzw. suwaka - 

poinformowało PAP Biznes biuro prasowe ZUS. 
  
Mercator Grupa zakończyła prace budowlane instalacji systemu zamkniętego obiegu wody w tajlandzkiej fabryce rękawic i 

jego uruchomienie planuje na 1 września 2019 r., podała spółka. Inwestycja miała wartości 46,1 mln batów 
tajlandzkich (około 7 mln PLN). 

  
Infoscan NWZ spółki wyraziło zgodę na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz 

warrantów subskrypcyjnych z European High Growth Opportunities Securitisation Fund. 

  
Ursus Grupa podpisała list intencyjny z More Maskiner AB dot. zamówienia 1000 sztuk przyczep produkcji spółki. 

Wstępnie kontrakt ma być zrealizowany do końca 1H’21. 
  
Fiten Spółka, oferująca dostawy energii elektrycznej i gazu, odwołała prognozy wyników finansowych na lata 2019-

2021.  

Jak podano, odwołanie prognoz podyktowane jest negatywnym wynikiem oceny możliwości realizacji tych 
prognoz, dokonanej przez zarząd. 

  
Sygnity W 2Q’19 spółka wypracowała 56,9 mln PLN przychodów, ok. 6,5 mln PLN EBIT i 4,6 mln PLN zysku netto. 

  
Techmadex Porozumienie akcjonariuszy spółki ogłasza przymusowy wykup 1,64% akcji spółki po cenie 4,06 PLN za papier - 

wynika z ogłoszenia w środowym "Parkiecie". 

  
Vicis New Inv. Vicis New Investments (dawniej ABC Data) wystąpił do zarządu GPW z wnioskiem o wykluczenie z obrotu 

giełdowego wszystkich akcji. 
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I2 Development Spółka dokona skupu obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 10 mln PLN w celu ich umorzenia. 
  
Synektik Spółka podpisała trzy umowy z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji (PCZ) z siedzibą w 

Otwocku o łącznej wartości 11,1 mln PLN netto. Synektik dostarczy na rzecz PCZ sprzęt medyczny, będzie także 
odpowiedzialny za instalację, prace adaptacyjne i budowlane oraz szkolenia personelu. 

  
Górnictwo PG Silesia wydobyło w lipcu rekordowe 361,5 tys. ton węgla. - Rzeczpospolita 

  
Rynek kapitałowy Prezes PFR TFI: Chcielibyśmy, żeby docelowo około 80% zatrudnionych przystąpiło do PPK. - Parkiet 
  
Gazownictwo Prezes Gaz-Systemu: W 1Q’20 powinniśmy mieć wybranych wykonawców i dostawców dla Baltic Pipe. – Dziennik 

Gazeta Prawna 
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