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KOMENTARZ PORANNY 

Czerwony początek grudnia 
Poniedziałkowa sesja dla WIG20 zakończyła się spadkiem indeksu o 1,7%. 
Obroty na polskich blue chipach wyniosły 758 mln PLN. Największą zniżkę 
zaliczyły takie spółki jak, CCC 5,1%, Pekao 4,8% (reakcja na nieoczekiwaną 
rezygnację zarządu banku), oraz PZU 4,4%. Z drugiej strony znalazły się takie 
spółki jak Orange 3,9%, Santander 2,5%, oraz Play 0,9%. Na europejskich 
parkietach panowały w większości negatywne nastroje, niemiecki DAX znalazł 
się 2,1% pod kreską, francuski CAC40 stracił 2,0%, a brytyjski FTSE100 
zniżkował 0,8%. Amerykańskie giełdy zakończyły wczorajszą sesję na czerwono, 
Nasdaq Composite poszedł w dół 1,1%, Dow Jones stracił 1,0%, a S&P500 0,9%. 
Wpływ na przebieg wczorajszych notowań na rynkach miała zapowiedź Trumpa 
dotycząca przewrócenia ceł na import stali i aluminium z Argentyny i Brazylii, w 
odwecie za dewaluację swoich walut. Jednak to listopadowy odczyt indeksu ISM 
dla przemysłu przesądził o dalszym przebiegu notowań w tym dniu (spadek do 
48,1 pkt. z 48,3 pkt., rynek spodziewał się wzrostu do 49,2 pkt.). Ponadto w dniu 
wczorajszym, przedstawiciel USA ds. handlu zapowiedział odwetowe cła na 
towary importowane z Francji, w odpowiedzi na podatek od obrotów dużych firm 
internetowych w tym kraju. Z kolei na rynkach azjatyckich Nikkei spada 0,6%, 
natomiast Shanghai Composite Index rośnie 0,2%. Kontrakty na DAX od samego 
rana zwyżkują 0,4%. 

Krzysztof Tkocz 

 

Notowania: poniedziałek, 2 grudnia 2019 

 grudnia 208  Wartość Zmiana 

1D YTD 

WIG20  2 122,3 -1,7% -6,8% 

WIG30 2 421,6 -1,5% -6,2% 

mWIG40 3 799,2 0,3% -2,8% 

sWIG80 11 822,3 0,5% 11,8% 

WIG  56 868,7 -1,1% -1,4% 

WIG Banki 6 692,3 -1,1% -10,2% 

WIG Bud 2 199,8 1,6% 14,9% 

WIG Chemia 8 325,0 -2,2% -11,0% 

WIG Dew 2 405,3 -0,3% 25,8% 

WIG Energia 2 080,7 -1,1% -13,7% 

WIG Games 16 720,8 0,8% 67,2% 

WIG IT 2 628,0 0,3% 31,9% 

WIG Media 5 281,3 -0,1% 17,0% 

WIG Paliwa 6 891,4 -1,7% -13,8% 

WIG Spoż 2 972,7 0,0% -12,1% 

WIG Surowce 2 860,5 -2,3% -16,4% 

WIG Telco 839,7 0,5% 35,5% 

DAX 12 964,7 -2,1% 22,8% 

CAC40 5 786,7 -2,0% 22,3% 

BUX 43 370,3 -0,8% 10,8% 

S&P500 3 113,9 -0,9% 24,2% 

DJIA 27 783,0 -1,0% 19,1% 

Nasdaq Comp 8 568,0 -1,1% 29,1% 

Bovespa 108 927,8 0,6% 23,9% 

Nikkei225 23 379,8 -0,6% 16,8% 

S&P/ASX 200 6 712,3 -2,2% 18,9% 

Złoto 1 463,6 0,0% 14,2% 

Miedź 5 864,0 -0,5% -1,7% 

Ropa 56,0 1,4% 15,4% 

EUR/PLN 4,29 -0,7% 0,0% 

USD/PLN 3,87 -1,1% 3,4% 

CHF/PLN 3,90 -0,3% 2,4% 

EUR/USD 1,11 0,5% -3,3% 

USD/JPY 109,0 -0,4% -0,6% 
 

FW20 

 Wartość  Zmiana 

Kurs otwarcia 2 171   -2 -0,09% 

Kurs zamknięcia 2 129   -33 -1,53% 

Kurs min. 2 125   -33 -1,53% 

Kurs max. 2 174   -4 -0,18% 

Wolumen obrotu 14 543   6 499 80,79% 

Otwarte pozycje 57 415   -380 -0,66% 
 

Indeksy GPW 

Indeks Open Low High Close 1D Obrót 

WIG20  2 163,48 2 121,16 2 168,85 2 122,30 -1,7% 758 

WIG30 2 465,39 2 419,82 2 468,42 2 421,56 -1,5% 794 

MWIG40 3 792,03 11 789,70 11 832,91 3 799,16 0,3% 108 

SWIG80 11 794,34 3 776,26 3 809,92 11 822,33 0,5% 14 

WIG-PL 58 775,15 58 051,72 58 775,15 58 071,69 -1,1% 885 

WIG  57 643,57 56 790,36 57 726,77 56 868,74 -1,1% 887 

 

WIG20     

 Close MC 1D YTD  

Alior 29,42 3 841 -0,3% -44,6% 

CCC 106,70 4 393 -5,1% -44,8% 

CD Projekt 257,50 24 751 -1,9% 76,9% 

Cyfrowy P. 27,50 17 588 -1,5% 21,9% 

Dino 136,30 13 363 0,8% 42,2% 

JSW 20,44 2 400 -2,2% -69,6% 

KGHM 87,90 17 580 -2,2% -1,1% 

Lotos 90,20 16 676 -1,6% 1,9% 

LPP 8 695,00 16 107 -0,1% 10,8% 

mBANK 362,00 15 331 -2,7% -14,7% 

Orange 6,64 8 714 3,9% 38,6% 

Pekao 99,80 26 195 -4,8% -8,4% 

PGE 8,55 15 994 -1,9% -14,5% 

PGNIG 4,50 26 014 -2,6% -34,8% 

PKN Orlen 91,48 39 127 -1,5% -15,4% 

PKOBP 36,00 45 000 -0,4% -8,8% 

Play 33,00 8 386 0,9% 58,7% 

PZU 37,00 31 950 -4,4% -15,7% 

Santander Polska 281,80 28 768 2,5% -21,3% 

Tauron 1,72 3 006 -3,9% -21,7% 

 

 
 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK 

 Energetyka: Ceny w taryfie G mogą wzrosną o 5-7% r/r w ’20- 
Emilewicz [komentarz BDM]; 

 Energetyka/Energa/Enea: Ostrołęka C może wymagać korekty w 
związku z unijną polityką klimatyczną- Emilewicz [komentarz BDM]; 

 Forte: Spółka podtrzymuje min. cel EBITDA 140 mln PLN w’19, wysokie 
zamówienia w sezonie i koncentracja na marży- wywiad CFO 
[komentarz BDM]; 

 TIM: Przychody w 11.19 spadły o 1% r/r (+4,5% e-commerce); 
przychody/dzień roboczy +4,2% r/r [wykresy BDM]; 

 Pekao: PFR oczekuje od prezesa Pekao wzrostu powyżej średniej 
rynkowej i stabilnej polityki dywidendowej – P. Borys; 

 BBI Development: Deweloper rozpoczyna przegląd opcji strategicznych 
dla projektu „Małe Błonia”; 

 GetBack: Spółka zaktualizowała informacje o wykonaniu planu 
restrukturyzacji; 

 PKP Cargo: Spółka podpisała umowę dostępową z PKP PLK na 
2019/20 o wartości 609 mln PLN netto. 
 

WYKRES DNIA 
 
Walory CCC straciły na wczorajszej sesji ponad 5%. Akcje obuwniczej spółki znalazły 
się tym samym poniżej dołków z 2016 roku. 

  
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 

347,00 794 -0,4% 42,2% Getin 
Holding 

1,83 347 -1,3% 168,5% 

Amica 133,20 1 036 -1,2% 16,0% GPW 39,30 1 649 1,2% 7,2% 

Amrest 47,00 10 319 0,0% 17,5% GTC 9,27 4 501 -1,0% 13,2% 

Asseco PL 56,75 4 710 0,2% 23,0% Handlowy 52,00 6 794 0,0% -24,7% 

Azoty 31,02 3 077 -3,6% -0,5% ING BSK 188,80 24 563 -0,6% 4,9% 

Benefit Sys. 844,00 2 413 1,2% 0,0% Inter Cars 188,00 2 664 -1,6% -10,0% 

BNP Paribas  61,60 9 081 -2,2% 27,0% Kernel 41,50 3 401 0,0% -15,2% 

Bogdanka 36,00 1 224 -3,5% -29,8% Kęty 331,50 3 172 4,2% 0,8% 

Boryszew 4,09 982 -0,7% -13,0% Kruk  153,00 2 903 1,3% -2,4% 

Budimex 162,80 4 156 2,4% 43,3% Livechat 40,40 1 040 0,7% 59,4% 

CI Games 0,87 141 -2,2% 6,1% Mabion 103,60 1 421 4,2% 19,6% 

Ciech 35,90 1 892 -0,3% -19,0% Millennium 5,50 6 672 -0,4% -38,0% 

Comarch 193,00 1 570 0,0% 27,0% Orbis 116,50 5 368 1,7% 29,2% 

Develia 2,53 1 130 1,0% 3,1% PKP Cargo 20,40 914 -1,0% -53,5% 

Echo 4,65 1 917 -1,6% 42,9% PlayWay 196,00 1 294 10,0% 45,2% 

Enea 8,93 3 940 -0,2% -9,8% Stalprodukt 195,00 1 088 -0,5% -39,1% 

Energa 7,20 2 981 4,6% -19,2% Ten Square 175,00 1 267 4,8% 118,8% 

Eurocash 22,52 3 134 1,1% 28,0% VRG 3,87 907 -1,8% -4,2% 

Famur 3,04 1 747 -3,0% -43,7% Wawel 628,00 942 1,3% -24,7% 

Forte 28,00 670 2,9% 23,1% WP.PL 68,80 1 996 0,6% 30,3% 
 

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 
  

Energetyka Nie są prowadzone prace nad ustawą, która zapewniłaby rekompensaty wzrostu cen energii w przyszłym roku- 
minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jej zdaniem ceny dla gospodarstw domowych (grupy taryfowej G) mogą 
wzrosnąć o 5-7%. Przypomniała, że wnioski taryfowe przedsiębiorstw energetycznych wpłynęły już do Urzędu 
Regulacji Energetyki, który powinien je wkrótce zatwierdzić. Trwale pozostaje obniżona akcyza i opłata 
przejściowa. 
 
"W przyszłym roku nie będzie rekompensat. W ubiegłym roku sytuacja była wyjątkowa, bo skokowo wzrosły ceny 
uprawnień do emisji CO2. W tym roku nie ma takiego skoku, a nawet przez ostatnie miesiące mamy spadek cen 
energii na Towarowej Giełdzie Energii, więc nie ma planów i nikt nie pracuje nad żadną ustawą o 
rekompensatach" –J. Emilewicz.. 
 
Od 1Q’20 przedsiębiorstwa energochłonne będą mogły składać wnioski o rekompensaty na postawie 
przeznaczonej dla nich ustawy, a wypłaty rozpoczną się w 2H’20. "W tym roku prawie 1 mld PLN, w kolejnych 
latach pełny 1 mld PLN zostały na ten cel zarezerwowane. Myślę więc, że mamy problem energochłonnych 
załatwiony, a dla grupy G ceny nie poszybowały kosmicznie w ciągu tego roku" – J. Emilewicz. 
 
BDM: w 2019 roku cały rachunek w taryfie G efektywnie spadł o ok. 3% r/r, dzięki obniżce taryfy dystrybucyjnej 
(spadek akcyzy i opłaty przejściowej). Ceny samej energii zostały utrzymane na skutek ustawy i rekompensat 
wypłacanych spółkom obrotu. Niemniej w tym okresie ceny „energii czarnej” i kosztu obowiązku OZE wzrosły o 
ok. 100 PLN/MWh i o tyle powinny zmienić się ceny w taryfie na 2020 rok żeby nie stracić marży. Przy utrzymaniu 
taryfy dystrybucyjnej na niezmienionym poziomie daje to wzrost całego rachunku o ok. 20% r/r. Zakładana 
podwyżka 5-7% r/r nie pokryje więc kosztów spółek obrotu, niemniej rynek mógł mieć obawy o całkowitym 
zamrożeniu cen (wypowiedzi ministra Sasina) bez odpowiedniego systemu rekompensat.  
 
Cały rachunek w taryfie G (e.e.+ dystrybucja) 

 
Źródło: BDM, URE 
 

Koszty zakupu e.e. na TGE+obowiązek OZE vs cena G 

 
Źródło: BDM, URE, TGE 

Dynamika zmian całego rachunku w taryfie G [r/r] 

 
Źródło: BDM, URE 

Sprzedaż w taryfie regulowanej (G) [TWh] 

 
Źródło: BDM, URE 
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Energetyka, 
Energa, Enea 

Projekt budowy bloku energetycznego Ostrołęka C może wymagać korekty w związku z unijną polityką 
klimatyczną, a decyzje w tej sprawie trzeba podjąć w ciągu pół roku - Jadwiga Emilewicz. "W tamtej części Polski 
potrzebujemy dużego bloku energetycznego. To, że kiedyś podjęto decyzję, jest decyzją racjonalną. Plan 
inwestycyjny, który już się rozpoczął w zakresie turbiny i generatora na węgiel rozpoczął się na początku tego 
roku. Czy my dokończymy ten projekt w takim kształcie, czy to nie będzie wymagało korekty z racji polityki 
klimatycznej Unii Europejskiej, to jest decyzja, która jest do podjęcia w ciągu najbliższego pół roku". Jak 
poinformowała, koszt projektu może być wyższy niż 6 mld PLN. 
 
BDM: Dn. 28.12.2018 wydano NTP do realizacji bloku Ostrołęka C 1000 MW. Wcześniej, 21.12.2018 spółka 
wygrała aukcję rynku mocy uzyskując wsparcie na 15 lat w wysokości 173 mln PLN rocznie.  
W dniu 28.12 Energa, Enea oraz Elektrownia Ostrołęka rozwiązały Umowę Inwestycyjną z dnia 08.12.2016 i 
zawarły porozumienie, którego intencją jest podpisanie nowej umowy inwestycyjnej określającej zasady 
współpracy Energa i Enea oraz finansowania elektrowni Ostrołęka C w fazie budowy. Stosowna umowa została 
zawarta 30.04.2019. Zgodnie z treścią porozumienia Energa ma zapewnić SPV nakłady finansowe na realizację 
projektu zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji w kwocie nie mniej niż 819 mln PLN (łącznie nie mniej 
niż 1 mld PLN), a Enea zobowiązała się zainwestować 819 mln PLN (łącznie do 1 mld PLN). Energa będzie 
wykonywać swoje zobowiązanie od dnia zawarcia Porozumienia, w latach 2019 i 2020 i w kolejnych latach, 
natomiast ENEA będzie wykonywać swoje zobowiązanie od stycznia 2021 r. 
W naszej ostatniej rekomendacji dla Energii z marca’19: https://tiny.pl/tkrng 
projekt Ostrołęka C, w dotychczasowym kształcie, odpowiadał za blisko 2 PLN/akcję ujemnej wartości grupy 
Energa. Dotychczas Enea i Energa w formie kapitału i pożyczek do SPV przekazały po 351 mln PLN. Całkowite 
wynagrodzenie GRI to 6,02 mld PLN brutto. 

  
TIM W 11.19 przychody ze sprzedaży spadły o 1% r/r (YTD +5,7% r/r). 

W 11.19 przychody z e-commerce wzrosły o 4,5% r/r (YTD +4,8% r/r) i stanowiły 73% przychodów ogółem. 
W 11.19 przychody ze sprzedaży w przeliczeniu na dzień roboczy wzrosły o 4,2% r/r (YTD 6,1% r/r) i były 
najwyższe w historii. 
  
 
Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 

 
Źródło: BDM, spółka 

Sprzedaż na dzień roboczy [mln PLN/dzień] 

 
Źródło: BDM, spółka 

 

  
Forte Fabryka Mebli Forte podtrzymuje plan wzrostu EBITDA grupy na koniec 2019 roku do co najmniej 140 mln zł z 

117,5 mln zł w 2018 roku - Mariusz Gazda, CFO. Dodał, że tegoroczna dynamika zwyżki przychodów grupy może 
wynieść 3-5% wobec 1,11 mld PLN w 2018 roku. "Na koniec 2019 roku nasze zadłużenie netto do EBITDA musi 
zejść poniżej 4 w związku z kowenantami, jakie mamy z bankami. Tegoroczna EBITDA na poziomie 140 mln 
PLN, to jest minimum, jakie spółka musi osiągnąć. Wydaje nam się, że po 3Q’19 ten cel pozostaje niezagrożony. 
Tym bardziej, że mamy uzgodnione z bankami, że 7,5 mln PLN dopłaty do budowy pasa startowego na lotnisku 
w Suwałkach, będzie wyłączone z kowenantów. Są traktowane jako one-off, dlatego, że w momencie inwestycji 
w fabrykę płyty, dopłaty do budowy pasa startowego traktowaliśmy jako element inwestycji, ale ze względów 
rachunkowych musieliśmy to wpisać w wynik". 

 
Gazda jest optymistycznie nastawiony do wyników grupy w najbliższych miesiącach, na które przypada wysoki 
sezon w sprzedaży mebli. "Można spodziewać się, że w 4Q’19 przychody będą o 2-4 proc. lepsze r/r. Zakładamy 
też dalszą poprawę marży brutto na sprzedaży. W naszej ocenie sezon zapowiada się dobrze, lepiej niż w 2018 
roku, co oznacza, że 1Q’20 także zapowiada się lepiej r/r. Trudno jednak przewidywać, jaka będzie sytuacja na 
europejskim rynku meblowym w drugiej połowie roku, w związku z obawami o spowolnienie gospodarcze". Dodał, 
że w ostatnim kwartale 2019 roku wyniki Forte wesprze dodatkowe 4 mln PLN rekompensat z tytułu wzrostu cen 
energii. 
 
Grupa nadal koncentruje się na sprzedaży mebli z wyższa marżą. "W III kwartale w meblach powtórzyliśmy 
3Q’18. Zgodnie z naszą strategią nie staramy się odzyskiwać agresywnie rynku niemieckojęzycznego, po tym 
jak w 3Q’18 ubiegłego roku mieliśmy spadek sprzedaży na tym rynku. Staramy się utrzymywać udział na rynku 
niemieckim na w miarę stabilnym poziomie i raczej naciskać na wzrost sprzedaży na innych rynkach Europy 
Zachodniej i Południowej, takich jak Hiszpania, Francja czy Portugalia, gdzie nam bardzo ładnie rozwija się 
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biznes. Podobnie zresztą jest w Europie Centralnej". "Koncentrujemy się nie na skali sprzedaży, lecz na wyższych 
marżach. Tutaj pomaga nam lepszy mix zarówno produktów, klientów, jak i krajów, który staramy się wdrażać". 
 
BDM: Wypowiedzi są zgodne z naszymi założeniami z RA z sierpnia’19 https://tiny.pl/tkrnj 
oraz zgodne z przekazem zarządu po konferencji za 3Q’19 (26.11.19), gdzie spółka wskazywała na wyraźny 
wzrost zamówień na sprzedaż mebli przed okresem wysokiego sezonu 4Q’19-1Q’20 czy ustabilizowanie cen płyt 
wiórowych (część konkurentów ogłosiła już podwyżki w związku ze zmienionymi regulacjami badania zawartości 
formaldehydu w płytach/meblach na rynku niemieckim). 

  
Lotos Grupa Lotos i Toyota Motor Poland podpisały list intencyjny w zakresie współpracy nad rozwojem technologii 

wykorzystania wodoru w transporcie samochodowym - poinformował Lotos w komunikacie prasowym. 
Współpraca zakłada m.in. wybudowanie pod patronatem Toyoty stacji tankowania wodoru w Polsce w 2021 roku. 

  
Novaturas Grupa od przyszłego roku przejmie działalność touroperatora Aurinko w Estonii. Novaturas przejmie obowiązki 

względem turystów, biur podróży i linii lotniczych na sezon zimowy od stycznia do kwietnia 2020 roku. 

  
Pekao Polski Fundusz Rozwoju, który jest jednym z głównych akcjonariuszy Banku Pekao, oczekuje od nowego prezesa 

banku dynamiki wzrostu powyżej średniej rynkowej, stabilnej polityki dywidendowej i budowy wartości spółki - 
poinformował PAP Biznes prezes PFR, Paweł Borys. Nie komentuje on ostatnich zmian w zarządzie Pekao. 

  
PKP Cargo PKP Cargo podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę o wykorzystanie zdolności 

przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2019/2020 w okresie od 15 grudnia 2019 roku 
do 12 grudnia 2020 roku. Przewidywana wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 608,9 mln 
PLN netto (749,1 mln PLN brutto). 

  
Enea Spółka w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł przydzieliła jednemu podmiotowi 10 

tys. obligacji o łącznej wartości nomalnej 1 mld PLN. Enea nie podała nazwy podmiotu, który objął obligacje. 

  
BBI Development Deweloper poinformował, że rozpoczyna przegląd opcji strategicznych dla projektu "Małe Błonia" w Szczecinie, 

realizowanego przez spółkę zależną PD10. Decyzja co do dalszego sposobu realizacji projektu ma zostać 
podjęta jeszcze w 2019 roku. 

"Dotychczasowe założenia dotyczące realizacji projektu +Małe Błonia+ opierają się na koncepcji projektowania, 
wznoszenia i komercjalizacji kolejnych etapów osiedli mieszkaniowych wraz z uzupełniającym planem 
ewentualnej zmiany przeznaczenia gruntów będących własnością PD10 i ich zagospodarowania pod inwestycje 
handlowo-usługowe. Dotychczasowa realizacja powyższych założeń nie doprowadziła jednak do osiągnięcia 
przez PD10 przychodów, które pozwoliłyby poprawić wynik finansowy spółki zależnej, zapewnić rentowność 
projektu i zagwarantować płynność finansową" - napisano w komunikacie.  

"Rosnące ceny wykonawstwa inwestycji mieszkaniowych, w tym zwłaszcza materiałów budowlanych, wysoka, 
historyczna cena nabycia gruntów, jak również znaczne koszty finansowe obciążające wynik PD10 stanowią 
podstawę dla zarządu do podjęcia decyzji o opracowaniu studium wykonalności i rentowności dotychczasowych 
założeń dla projektu oraz oceny alternatywnych rozwiązań jego dalszej realizacji" - dodano. 

  
Work Service MetLife OFE zmniejszył zaangażowanie w akcje spółki do 4,7% (przed transakcją nieznacznie powyżej 5,0%). 

  
Eurotel Fundusze zarządzane przez RockbridgeTFI zmniejszyły swoje zaangażowanie w akcjonariacie Eurotelu poniżej 

progu 5% i mają obecnie 4,8945% ogólnej liczby głosów w spółce. 

  
Stalexport Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska zdecydował o wprowadzeniu od 1 stycznia 2020 r. do przynajmniej 31 

marca 2020 r. preferencyjnych stawek opłat dla płatności automatycznych (A4Go, Autopay, Telepass) na 
autostradzie A4 Katowice-Kraków. 

Preferencyjne stawki opłat dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle) wyniosą 7 PLN brutto, dla pojazdów 
kategorii 2 i 3 - 17 PLN brutto, a dla pojazdów kategorii 4 i 5 - 30 PLN brutto. 

  
Energetyka Rozwój energetyki odnawialnej jest kluczowym tematem w Unii Europejskiej, polskie firmy energetyczne muszą 

dostosować swoje strategie i zmienić miks, żeby móc pozyskiwać finansowanie po rozsądnej cenie - uważają 
przedstawiciele Fitch. Pozytywnie oceniają inwestycje sektora w OZE, jeśli projekty korzystają ze wsparcia lub 
ustalonych stałych cen energii. 

"Perspektywa dla sektora energetycznego w Europie jest stabilna. Coraz więcej spółek w regionie aktywnie 
zmienia strategie w kierunku dekarbonizacji. To podmioty niemieckie, południowoeuropejskie, czy np. Orsted, 
który całkowicie skoncentrował się na morskiej energetyce wiatrowej. Dodatkowo spółki mocno inwestują w sieci 
energetyczne" - powiedział PAP Biznes Josef Pospisil, szef działu energetycznego EMEA Fitch Ratings. 

https://tiny.pl/tkrnj


 

 

 
BIULETYN PORANNY 

wtorek, 3 grudnia 2019 

 

Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM  S.A.  
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 35, 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. 

 
 

Agencja Fitch pozytywnie ocenia przejście spółek energetycznych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w 
tym Polski, w stronę niskoemisyjną, przy założeniu, że projekty energetyki odnawialnej korzystają ze wsparcia 
czy ustalonych stałych cen energii w wyniku aukcji. 

"To pozwala na większą przewidywalność cash flow w porównaniu z energetyką konwencjonalną, która ma 
większą ekspozycję na ceny energii na rynku hurtowym" - powiedział Arkadiusz Wicik, dyrektor Fitch Ratings. 

  
FMCG Carrefour Polska otworzył w Gostyniu, w woj. wielkopolskim, trzeci w Polsce sklep hurtowo-dyskontowy pod 

marką Supeco - podała spółka w komunikacie prasowym. Format jest skierowany zarówno do klientów 
indywidualnych, jak i do klientów biznesowych: właścicieli sklepów oraz firm z segmentu HoReCa. 

  
Braster NWZ spółki odstąpiło od głosowania nad uchwałą dotyczącą warunkowej emisji akcji serii N z wyłączeniem prawa 

poboru z uwagi na brak kworum. 

 
Braster zwołał na 30 grudnia walne zgromadzenie, m.in. w sprawie emisji akcji serii N, które mają być przyznane 
posiadaczom obligacji spółki. 

  
Branża paliwowa Marża na sprzedaży benzyny Eurosuper95 w ciągu 11 miesięcy 2019 roku spadła o 8,9% wobec średniej z 2018 

roku i wyniosła 0,15 PLN na litrze - podała Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. 

Zużycie trzech głównych gatunków paliw (benzyna, olej napędowy, LPG) po dziewięciu miesiącach 2019 r. 
wzrosło w Polsce o 4% r/r i wyniosło 24 380 tys. m. sześc. - wynika z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i 
Handlu Naftowego. 

  
Erbud Rada nadzorcza Erbudu podjęła uchwałę o powołaniu do zarządu Jacka Leczkowskiego i powierzeniu mu funkcji 

wiceprezesa z dniem 2 stycznia 2020 roku. Dotychczasowy członek zarządu Dariusz Grzeszczak z dniem 1 
stycznia obejmie funkcję prezesa spółki.   
 
Jednocześnie Józef Zubelewicz zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu Erbudu z dniem 31 grudnia 
2019 r. w związku ze zbliżającym się osiągnięciem wieku emerytalnego, podano w komunikacie. 

Ponadto, rada nadzorcza spółki z dniem 1 stycznia 2020 r. powierzyła Agnieszce Głowackiej (obecnie członek 
zarządu) funkcję wiceprezesa. 

  
GetBack Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu informację o realizacji planu restrukturyzacji. W ocenie 

zarządu GetBack, informacje te uprawdopodobniają realizację postępowania układowego. 

"W efekcie powyższych działań prognozowana rezerwa wykonania układu stanowiąca nadwyżkę wpływów z 
działalności operacyjnej, dezinwestycji oraz roszczeń nad kosztami oraz spłatą wierzycieli pozaukładowych oraz 
układowych wzrosła o 24,7 mln PLN w stosunku do zakładanej w pierwotnym planie restrukturyzacji" - napisano 
w komunikacie. 

Plan restrukturyzacji zakłada, że nadwyżka środków wygenerowana przez spółkę w trakcie realizacji układu 
zostanie wykorzystana w następujący sposób: kwota 25 mln PLN zostanie przeznaczona na przyspieszenie 
płatności pierwszych dwóch rat, a pozostałe środki będą stanowić rezerwę na pokrycie wydatków nie ujętych w 
planie. 

  
PGO Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie ocenia, że Odlewnia Żeliwa "Śrem", spółka 

zależna PGO, nieprawidłowo rozpoznała koszty uzyskania przychodów na łączną kwotę ok. 30,5 mln PLN w 
latach 2015-2016. 

  
LiveChat Spółka wypłaci zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019/20 w wys. 15,5 mln PLN, co daje 

DPS = 0,6 PLN. Dzień dywidendy ustalono na 2 stycznia 2020 roku. 

  
Atrem Marek Korytkowski złożył rezygnację ze stanowiska wiceprezesa spółki. 

  
OEX Akcjonariusze spółki złożyli łącznie 42 oferty sprzedaży akcji spółki obejmujące łącznie 1 383 437 akcji, podała 

spółka. Średnia stopa alokacji wyniesie 30,4%. 
  
Projprzem Projprzem Budownictwo - spółka zależna od Projprzem Makrum - w konsorcjum z GEM Technology Sp. z o.o. 

otrzymała zlecenie od spółki Starion Poland na realizację inwestycji budowlanej pn.: "Pełnienie funkcji 
generalnego wykonawcy dla zadania inwestycyjnego polegającego na etapie I rozbudowy i przebudowy hali 
produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową o część produkcyjno-magazynową wraz z wewnętrzną 
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórką budynku magazynowo - technicznego w 
Biskupicach Podgórnych”. Wartość wynagrodzenia umownego wykonawcy wynosi 17,6 mln PLN netto, z czego 
na Projprzem Budownictwo przypada kwota 17,1 mln PLN netto.  
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Dom Development Euro Styl z grupy Dom Development do lutego 2020 roku zamierza wprowadzić do sprzedaży blisko 300 lokali 

w ramach trzech osiedli: Beauforta, Locus i Zielony Południk. 
  
OT Logistics Plan naprawczy realizowany w grupie OT Logistics, w tym zwłaszcza kontrola kosztów oraz działania zmierzające 

do wzrostu sprzedaży usług spedycyjnych, portowych i żeglugowych, przynoszą efekty w postaci poprawy 
rentowności. - Parkiet 

  
Banki Sąd Najwyższy skłonił się - po raz pierwszy w przypadku umowy kredytów mieszkaniowych denominowanych do 

walut - do przewalutowania i zachowania stawki LIBOR. - Parkiet 

  
Famur Prezes Famuru: W kolejnych kwartałach powinniśmy przygotować się na zmianę cyklu koniunkturalnego; inaczej 

mówiąc - na spowolnienie. – Puls Biznesu 

  
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP 
  



 

 

 
BIULETYN PORANNY 

wtorek, 3 grudnia 2019 

 

Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM  S.A.  
ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice, Tel.: 032 208 14 35, 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. 

 
 

WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI:     WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH: 

Krystian Brymora 

    

Leszek Mackiewicz 

Dyrektor Wydziału Dyrektor Wydziału 

tel. (032) 20-81-435 tel. (022) 62-20-848 

e-mail: krystian.brymora@bdm.pl e-mail: leszek.mackiewicz@bdm.pl  

strategia, chemia, przemysł, energetyka   

 Tomasz Ilczyszyn 

Michał Fidelus tel. (022) 62-20-854 

Analityk rynku akcji e-mail: tomasz.ilczyszyn@bdm.pl 

tel. (+48) 666 073 972   

e-mail: michal.fidelus@bdm.pl Maciej Fink-Finowicki 

banki, finanse tel. (022) 62-20-855 

  e-mail: maciej.fink-finowicki@bdm.pl  

Adrian Górniak      

Analityk rynku akcji 

    

 

tel. (032) 20-81-438  

e-mail: adrian.górniak@bdm.pl  

deweloperzy, handel, media  

  

Krzysztof Tkocz  

Młodszy analityk rynku akcji      

tel. (032) 20-81-435 

    

 

e-mail: krzysztof.tkocz@bdm.pl 
gry komputerowe 

 

   

  

 

mailto:tomasz.ilczyszyn@bdm.pl
mailto:michal.fidelus@bdm.pl
mailto:maciej.bak@bdm.pl
mailto:krzysztof.tkocz@bdm.pl

