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Redaktor wydania: Adrian Górniak 

KOMENTARZ PORANNY 

Dobra sesja w Polsce i w Europie 
 
Na wczorajszej sesji dominowała przewaga popytu. WIG wzrósł 0,6%, 
WIG20 0,7%, a mWIG40 0,6%. Jedynym indeksem, który zaliczył 
nieznaczny spadek był sWIG80 (-0,3%). O ile wczorajsza sesja dla małych 
spółek była słabsza, przypominamy, że od początku roku mWIG80 zyskał 
aż 6,2% wobec 2,0% spadku indeksu WIG20 oraz płaskiego WIG (0,0%). 
Wśród dużych spółek rosły przede wszystkim KGHM (2,2%), PKN Orlen 
(1,8%), PGNiG (2,6%) oraz Lotos (1,8%). Traciły Santander (-1,0%) oraz 
Dino (-0,7%). Uwagę zwracały również rosnące kursy producentów gier 
(poza CD Projekt) – PlayWay zyskał 10,5%, TSGames 3,8%, a 11Bit 4,1%. 
W Europie Zachodniej również dominowały wzrosty (DAX 1,0%, CAC40 
0,65%, FTSE 0,7%). Z kolei w USA po niezłym początku ostatecznie indeksy 
znalazły się w okolicach poniedziałkowego zamknięcia (S&P 0,2%, DJIA 
0,0%). W tym tygodniu istotne krajowe publikacje makroekonomiczne mamy 
dopiero w piątek, kiedy poznamy dane dot. PKB w 4Q19 oraz inflacji CPI w 
styczniu.      

Michał Fidelus 
 

 

 

Notowania: wtorek, 11 lutego 2020 

 grudnia   Wartość Zmiana 

1D YTD 

WIG20  2 107,4 0,7% -2,0% 

WIG30 2 439,3 0,7% -1,3% 

mWIG40 4 095,3 0,6% 4,8% 

sWIG80 12 790,9 -0,3% 6,2% 

WIG  57 816,9 0,6% 0,0% 

WIG Banki 6 886,5 0,1% 1,7% 

WIG Bud 2 391,1 0,1% 4,9% 

WIG Chemia 8 185,4 1,3% -2,5% 

WIG Dew 2 566,1 -0,3% 4,3% 

WIG Energia 1 779,2 3,3% -9,3% 

WIG Games 22 803,3 3,2% 21,5% 

WIG IT 3 014,4 0,0% 6,4% 

WIG Media 6 372,8 -0,3% 18,6% 

WIG Paliwa 5 612,7 1,9% -13,5% 

WIG Spoż 3 408,8 1,2% 9,0% 

WIG Surowce 3 000,1 2,0% -2,9% 

WIG Telco 864,8 0,5% -1,0% 

DAX 13 627,8 1,0% 2,9% 

CAC40 6 054,8 0,6% 1,3% 

BUX 44 560,0 0,0% -3,3% 

S&P500 3 357,8 0,2% 3,9% 

DJIA 29 276,3 0,0% 2,6% 

Nasdaq Comp 9 638,9 0,1% 7,4% 

Bovespa 115 370,6 2,5% -0,2% 

Nikkei225 23 861,2 0,7% 0,9% 

S&P/ASX 200 7 088,2 0,5% 6,0% 

Złoto 1 565,8 -0,7% 2,8% 

Miedź 5 667,0 0,1% -8,2% 

Ropa 49,9 0,7% -17,8% 

EUR/PLN 4,26 -0,3% 0,0% 

USD/PLN 3,90 -0,4% 2,8% 

CHF/PLN 4,00 -0,2% 1,9% 

EUR/USD 1,09 0,1% -2,7% 

USD/JPY 109,82 0,1% 1,1% 
 

FW20 

 Wartość  Zmiana 

Kurs otwarcia 2 103   -5 -0,24% 

Kurs zamknięcia 2 112   20 0,96% 

Kurs min. 2 098   8 0,38% 

Kurs max. 2 119   2 0,09% 

Wolumen obrotu 12 889   2 972 29,97% 

Otwarte pozycje 47 706   -142 -0,30% 
 

Indeksy GPW 

Indeks Open Low High Close 1D Obrót 

WIG20  2 099,20 2 094,39 2 114,89 2 107,40 0,7% 667 

WIG30 2 431,76 2 425,02 2 445,24 2 439,31 0,7% 692 

MWIG40 4 070,27 12 780,66 12 854,05 4 095,26 0,6% 78 

SWIG80 12 848,96 4 068,85 4 095,26 12 790,88 -0,3% 24 

WIG-PL 58 754,68 58 754,68 59 009,00 59 009,00 0,6% 778 

WIG  57 688,79 57 534,73 57 936,05 57 816,86 0,6% 781 

 

WIG20     

 Close MC 1D YTD  

Alior 27,42 3 580 0,7% -4,4% 

CCC 105,60 4 347 1,5% -4,0% 

CD Projekt 310,50 29 845 -0,1% 11,1% 

Cyfrowy P. 27,64 17 677 0,1% -1,1% 

Dino 163,10 15 990 -0,7% 13,3% 

JSW 18,35 2 155 0,8% -14,2% 

KGHM 94,20 18 840 2,2% -1,4% 

Lotos 75,00 13 866 1,8% -10,3% 

LPP 8 410,00 15 579 -0,2% -4,6% 

mBANK 394,60 16 711 0,7% 1,3% 

Orange 7,08 9 291 1,1% -0,6% 

Pekao 102,35 26 864 1,5% 1,9% 

PGE 6,59 12 322 2,7% -17,2% 

PGNIG 3,62 20 917 2,6% -16,4% 

PKN Orlen 73,88 31 599 1,8% -13,9% 

PKOBP 35,17 43 963 -0,3% 2,1% 

Play 34,48 8 766 0,3% -1,5% 

PZU 39,62 34 213 0,4% -1,0% 

Santander Polska 310,00 31 647 -1,0% 0,8% 

Tauron 1,53 2 674 5,1% -7,0% 

 

 
 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK 

 PKO BP: Wyniki za 4Q19 powyżej oczekiwań. [komentarz BDM]; 
 Energa/PKN: Decyzja o wyborze paliwa dla Elektrowni C w Ostrołęce 

będzie podana do wiadomości przed finalizacją wezwania PKN Orlen- 
Sasin [komentarz BDM]; 

 Energetyka/spółki MSP: Konsolidacja spółek Skarbu Państwa w 
sektorze energetycznym ma sens;  

 PKN/Lotos: MAP ma nadzieję, że proces wydawania zgód przez KE na 
połączenie PKN i Lotosu zakończy się pozytywnie –Sasin; 

 Enea: Enea Wytwarzania i Gaz-System mają porozumienie ws. 
przyłączenia Elektrowni Kozienice do sieci przesyłowej; 

 PKN Orlen: Otoczenie makro w sektorze paliwowym mocno się 
poprawia – A. Czyżewski; 

 Santander: Hiszpańska grupa Santander może zrewidować strategię 
dot.obecności w Polsce – Rzeczpospolita/Parkiet; 

 Unibep: Spółka czeka na duże przetargi drogowe w Polsce północno-
wschodniej;  

 Mennica Polska: RN spółki jest przeciwna zwiększeniu zaangażowania 
w akcje Enei; 

 Medicalgorithmics: Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli 
spadła w styczniu o 19% r/r [wykres BDM]; 

 Plast-Box, MZN Property, Grupa Recykl, Novaturas: Wstępne wyniki 
za 4Q’19/2019. 
 

WYKRES DNIA 
 

Walory Bogdanki straciły na wczorajszej sesji ok. 1,7%, zamykając się na pułapie 28,5 
PLN/akcję, i wyznaczyły nowy historyczny dołek (w trakcie sesji 28,1 PLN). 

  
LW Bogdanka daily 

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

 Close MC 1D YTD   Close MC 1D YTD  

11 bit 
studios 

455,00 1 041 4,1% 13,8% Getin 
Holding 

1,61 306 5,5% -3,2% 

Amica 141,00 1 096 0,0% 2,9% GPW 41,10 1 725 -2,3% 4,6% 

Amrest 46,75 10 264 -0,7% 8,0% GTC 9,35 4 540 -0,3% -3,4% 

Asseco PL 66,40 5 511 0,3% 4,3% Handlowy 57,10 7 461 -0,7% 10,2% 

Azoty 28,22 2 799 2,7% -3,6% ING BSK 203,00 26 410 -0,5% 0,2% 

Benefit Sys. 960,00 2 744 -1,8% 8,8% Inter Cars 241,00 3 415 -1,2% 17,6% 

BNP Paribas  71,60 10 555 -0,8% 5,3% Kernel 49,60 4 168 2,3% 9,6% 

Bogdanka 28,50 969 -1,7% -18,2% Kęty 388,00 3 717 0,6% 12,1% 

Boryszew 4,41 1 058 -0,7% 4,3% Kruk  173,00 3 282 3,6% 3,3% 

Budimex 178,40 4 555 0,2% 3,7% Livechat 46,40 1 195 0,9% 7,2% 

CI Games 0,80 130 -0,4% -4,5% Mabion 44,90 616 -1,5% -41,7% 

Ciech 39,70 2 092 0,9% 0,0% Millennium 6,10 7 394 -0,1% 4,2% 

Comarch 212,00 1 724 1,9% 13,4% Orbis 115,00 5 299 0,4% 1,3% 

Develia 2,82 1 262 1,8% 11,0% PKP Cargo 17,40 779 -0,8% -15,1% 

Echo 5,00 2 063 -3,7% 7,1% PlayWay 374,00 2 468 10,5% 56,5% 

Enea 7,25 3 200 5,6% -8,4% Stalprodukt 197,00 1 099 -1,4% 8,5% 

Energa 7,63 3 159 4,5% 7,8% Ten Square 276,00 1 999 3,8% 39,4% 

Eurocash 20,10 2 797 -1,0% -8,0% VRG 3,90 914 0,5% -3,5% 

Famur 3,29 1 888 3,6% 10,2% Wawel 650,00 975 -1,2% 4,2% 

Forte 37,00 885 0,3% 21,3% WP.PL 84,00 2 438 -0,2% 20,3% 
 

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 
  

PKO BP Wyniki za 4Q’19. 
 
Wybrane dane finansowe [mln PLN] 

  4Q18 3Q19 4Q19 r/r kw./kw. vs. kons. vs. BDM Kons. BDM 

Wynik odsetkowy 2 482 2 662 2 624 6% -1% 3% 2% 2 547 2 573 

Wynik z opłat i prowizji 771 770 771 0% 0% 0% 0% 772 768 

Pozostałe przychody 214 253 -94 na na na -47% na -176 

Przychody ogółem 3 467 3 685 3 301 -5% -10% na 4% na 3 165 

Koszty -1 451 -1 470 -1 551 7% 6% -1% 0% -1 572 -1 546 

EBIT przed rezerwami 2 016 2 215 1 750 -13% -21% na 8% na 1 619 

Saldo rezerw -413 -297 -316 -24% 6% -34% 1% -481 -313 

Zysk brutto 1 370 1 669 1 187 -13% -29% na 13% na 1 049 

Zysk netto 1 009 1 229 723 -28% -41% 10% 3% 659 701 

Źródło: Dane spółki, prognozy BDM, konsensus PAP.. 

 
BDM: Wyniki PKO BP za 4Q19 oceniamy pozytywnie. Zysk netto wyniósł PLN 723m (-28% r/r, -41% kw./kw.) i był 
10% powyżej konsensusu oraz 3% powyżej naszych założeń. Pozytywnie zaskoczył przede wszystkim wynik 
odsetkowy, który – pomimo negatywnego wpływu małego TSUE – był 3% wyższy od oczekiwań. Istotnie niższe 
od konsensusu było saldo rezerw, jednak w naszym przekonaniu w tej linii konsensus częściowo uwzględniał 
rezerwy  na CHF (PLN 451m). Wynik z opłat i prowizji oraz koszty były zgodne z oczekiwaniami. Bardzo wysoka 
była efektywna stopa podatkowa (39% lub 32% bez podatku bankowego), nawet pomimo uwzględnienia rezerw 
na CHF jako NKUP. Spodziewamy się lekko pozytywnej  reakcji rynku na wyniki. W 2020 r. konsensus oczekuje 
zysku netto na poziomie PLN 4,586m (14% r/r). Biorąc pod uwagę wyniki za 4Q19, jak również rezerwę na małe 
TSUE w 4Q19, która zawierała wpływ na wynik odsetkowy również z lat 2020-2021, widzimy upside dla obecnych 
prognoz rynkowych. O ile bardzo istotna z punktu widzenia kursu akcji pozostaje kwestia walutowych kredytów 
hipotecznych, rezerwa z tego tytułu zawiązana przez PKO BP wydaje się bardziej niż w innych bankach. Kurs w 
najbliższym czasie powinien być determinowany także przez wyniki operacyjne, ale również rekomendację 
Zarządu odnośnie dywidendy (Zarząd wstępnie zapowiadał chęć wypłaty z zysku bieżącego oraz niepodzielonego 
zysku z 2018 r.). 

  
Energetyka, 
spółki MSP 

Konsolidacja spółek Skarbu Państwa w sektorze energetycznym ma sens - ocenia wicepremier i minister aktywów 
państwowych Jacek Sasin. Zapowiada, że będą prowadzone analizy w celu określenia kierunków tej konsolidacji 
i korzyści z niej płynących dla sektora i całej gospodarki. "To jest pytanie, przed którym stoimy: czy korzystna dla 
gospodarki byłaby konsolidacja spółek energetycznych. Dzisiaj mamy cztery główne spółki energetyczne 
kontrolowane przez Skarb Państwa. W stosunku do jednej z nich, czyli Energi, zostało ogłoszone wezwanie przez 
Orlen. W przypadku pozostałych trzech spółek musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy one powinny 
funkcjonować w dotychczasowej strukturze, czy być może właśnie działania konsolidacyjne byłyby uzasadnione i 
przyniosłyby dobre efekty dla gospodarki". 
 
Ministerstwo Aktywów Państwowych rozpoczyna prace nad nowelizacją kodeksu spółek handlowych w kilku 
dużych obszarach. Powołana w tym celu Komisja pierwsze projekty ustaw ma przedstawić jeszcze w pierwszym 
półroczu 2020 roku, a kompleksowa nowelizacja dotycząca prawa koncernowego ma być gotowa w 2021 roku. 
"Kodeks spółek handlowych po raz ostatni był w większym stopniu zmieniany 20 lat temu. Chcemy spojrzeć na 
przepisy na nowo i odpowiedzieć na pytanie, na ile odpowiadają wyzwaniom nowoczesnej gospodarki, a na ile 
powodują, że podmioty gospodarcze nie mogą w pełni wykorzystywać możliwości i nie mogą rozwijać się tak 
szybko, jak mogłyby, gdyby otoczenie prawne było bardziej sprzyjające" – Jacek Sasin 
 
Szczegółowymi zadaniami Komisji będzie przedstawianie rekomendacji w zakresie: wprowadzenia prawa 
koncernowego; przekazywania przez spółki kapitałowe informacji ich dotyczących wspólnikom lub akcjonariuszom 
tych spółek; kompetencji rad nadzorczych oraz ich członków, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień i 
obowiązków oraz roli rad nadzorczych spółek dominujących; wypracowanie innych rekomendacji w zakresie 
reformy prawa handlowego.  
 
Wicepremier Jacek Sasin zaznacza, że wprowadzane zmiany dotyczyć będą nie tylko spółek Skarbu Państwa, 
ale również podmiotów prywatnych. "Zakładamy, że propozycje, które zostaną wypracowane przez komisję, będą 
poddane bardzo szerokim konsultacjom. Chcemy wysłuchać ocen i propozycji, być otwarci na sugestie płynące 
ze środowisk gospodarczych, ekspertów i praktyków. Chcemy stworzyć prawo, które będzie akceptowalne dla 
wszystkich i będzie dawało impuls, żeby polskie firmy mogły skutecznie się rozwijać i konkurować na rynkach 
innych krajów" - powiedział Jacek Sasin. 
 
"Najważniejszy zespół i najtrudniejsze zadanie to oczywiście reforma prawa koncernowego. Ta kwestia jest jedną 
z najistotniejszych dla polskiej gospodarki, ponieważ nie dotyczy tylko spółek skarbu państwa jak KGHM, PKN 
Orlen, ale też takich spółek jak Agora SA., LPP czy chociażby Asseco. Chcemy dać taki impuls prawny, 
przygotować otoczenie prawne, jak chociażby w Niemczech, gdzie funkcjonuje koncern faktyczny i umowny, albo 
we Francji czy we Włoszech. Chcemy konkurować, przyciągać inwestorów, którzy chcą tworzyć duże grupy 
kapitałowe" – powiedział Kowalski. 
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Energa, PKN Decyzja o wyborze paliwa dla Elektrowni C w Ostrołęce będzie podana do wiadomości przed finalizacją wezwania 

PKN Orlen- minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Kwestia ta jest dyskutowana w gronie interesariuszy 
projektu. "Piłeczka jest o stronie zarządów spółek energetycznych czyli Energi i Enei. Wiem, że one takiej analizy 
dokonują i że w najbliższym czasie poznamy efekty tych analiz" - powiedział minister. Przyznał jednak, że od 
czasu, kiedy podjęto decyzję o lokalizacji tej inwestycji, zaszły spore zmiany w otoczeniu. 
 
Kwestia ewentualnej zmiany paliwa dla bloku energetycznego Ostrołęka C jest dyskutowana, a ostateczna decyzja 
powinna zostać podjęta wkrótce - Piotr Naimski, pełnomocnik ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. 
"Niewątpliwie potrzebujemy tam źródła energii, które by pracowało w tzw. podstawie. (...) Pytanie nie brzmi, czy w 
Ostrołęce powinno być nowe źródło, ale jakie będzie paliwo" - dodał Naimski. 
 
Wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko poinformował dziennikarzy, że do spółki nie wpłynął dotychczas żaden 
wniosek związany z ewentualnym przyłączeniem bloku w Ostrołęce do sieci gazowej. "Budujemy gazociąg GIPL 
(interkonektor gazowy Polska-Litwa - przyp. PAP Biznes), więc będzie on szybciej niż gazociąg Gustorzyn-
Wronów (od którego poprowadzone ma być planowane przyłącze do Elektrowni Kozienice - przyp. PAP Biznes). 
Północny odcinek jest już po fazie przetargowej, umowa z wykonawcą powinna być szybko podpisana, a na 
południowy odcinek niewiele później. Sam cykl budowy przyłącza musi potrwać tyle samo" - powiedział Zawartko. 
Jak wyjaśnił, w przypadku przyłączenia Kozienic do gazociągu Gustorzyn-Wronów szacuje się, że potrzeba 42 
miesiące do uzyskania pozwolenia na budowę i dwa lata na samą budowę. "Potrzeba minimum pięć lat, nie da się 
szybciej" - powiedział wiceprezes Gaz-Systemu. 
 
"Orlen złożył swoją propozycję cenową, resort zlecił wycenę Energi, żebyśmy mogli podjąć odpowiedzialną 
decyzję, jak na to wezwanie odpowiedzieć. W momencie, gdy będziemy gotowi, odpowiedź zostanie 
sformułowana. Naszą rolą jest dbać o interes Skarbu Państwa i tym interesem będziemy się kierować. Nie chcę 
niczego przesądzać, żadnych decyzji nie ma" – Jacek Sasin. 
 
BDM: ostatnią rekomendację dla Energi wydaliśmy 18.03.2019 Rekomendacja, gdzie wpływ Ostrołęki C na 
wycenę, przy planowanym budżecie ok. 6 mld PLN i pracy ok. 6000 godz. rocznie (load factor 68%) szacowaliśmy 
na -1,4 PLN/akcję. W obecnym otoczeniu biznesowym (niższe ceny i produkcja w systemie źródeł 
konwencjonalnych- żaden nowy blok nie jest w stanie osiągnąć 68% load factor czyli 6000 godz. rocznie) wpływ 
ten jest większy, co w przypadku rezygnacji projektu wyraźnie podniesie wycenę GK Energa. Wezwanie PKN 
kończy się 09.04.2020. 
 
Praca najnowszych bloków JWCD w styczniu-lutym’20 

 rok oddania paliwo MOC MWh* godz. load factor 

Łagisza B10 2009 kamienny 460 188 678 410,2 59% 

Bełchatów B14 2011 brunatny 858 393 087 458,1 66% 

Kozienice B11 2017 kamienny 1075 446 777 415,6 60% 

Opole B5 2019 kamienny 905 286 802 316,9 46% 

Opole B6 2019 kamienny 905 231 412 255,7 37% 

Jaworzno B7 rozruch od 31.12.19 kamienny 910 118 713 130,5 19% 

Źródło: BDM, PSE. * od 12.01.2020-10.02.2020 (29 dni). 

  
PKN, Lotos Ministerstwo Aktywów Państwowych ma nadzieję, że proces wydawania zgód przez Komisję Europejską na 

połączenie PKN Orlen i Lotosu zakończy się pozytywnie – Jacek Sasin "Proces konsolidacji PKN Orlen i Lotosu 
się toczy i jest na etapie zgód antymonopolowych w Komisji Europejskiej. Mamy wielką nadzieję, że proces na 
tym etapie zakończy się pomyślnie". 
 
Komisja Europejska miała teoretycznie czas do 22 stycznia 2020 r. na wydanie decyzji w sprawie połączenia 
Orlenu z Lotosem. Termin ten zostanie jednak wydłużony o czas, w którym zastosowana będzie procedura "stop 
the clock". Do tej pory "zegar" nie został jeszcze odblokowany.  

  
PKN Orlen Otoczenie makroekonomiczne w sektorze paliwowym mocno się poprawia - ocenia Adam Czyżewski, główny 

ekonomista PKN Orlen. Od początku lutego modelowa marża rafineryjna wzrosła o 120%, do 5,7 USD/bbl, a 
modelowa marża downstream o 43%. 

"Obserwujemy wzrosty cracków paliwowych przy spadkowym trendzie notowań rop naftowych. Wpływ na poprawę 
makro ma głównie złożona sytuacja związana z rozprzestrzeniającym się koronawirusem (m.in. osłabienie 
gospodarki Chin) oraz nieoczekiwany popyt na ciężkie oleje opałowe (wzrost cracków COO3) po wprowadzeniu 
regulacji IMO2020" - powiedział PAP Biznes Adam Czyżewski. 

  
Enea Enea Wytwarzanie i Gaz-System podpisały we wtorek porozumienie na zaprojektowanie przyłączenia Elektrowni 

Kozienice do sieci przesyłowej Gaz-System. 

Porozumienie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniami administracyjnymi. Gaz do 
elektrowni będzie dostarczony z gazociągu Gustorzyn-Wronów, którego realizacja jest na etapie uzyskiwania 
pozwoleń administracyjnych.  

Zgodnie z porozumieniem podpisanie umowy o przyłączenie z Enea Wytwarzanie nastąpi do 2023 roku. 
  

https://tiny.pl/t6994
http://m.in/
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Santander Hiszpańska grupa Santander może zrewidować strategię dotycząca obecności w Polsce. - Rzeczpospolita 

 
Na rynku przybywa głosów wskazujących, że Grupo Santander, kontrolujący 66,3% akcji Santander Banku 
Polska, może zrewidować swoją strategię dotyczącą wicelidera sektora bankowego w naszym kraju. Z informacji 
"Parkietu" wynika, że jednym z rozważanych scenariuszy jest sprzedaż polskiego banku przez Hiszpanów. 
Hiszpanie twierdzą, że nie zamierzają go sprzedawać, a polski rynek jest równie ważny jak inne. - Parkiet 

  
PGNiG PGNiG Upstream Norway zawarło umowę z Aker BP i pozyska udziały w złożu Alve Nord oraz zwiększy swój 

udział w eksploatowanym już złożu Gina Krog. Udziały w złożu Gina Krog zwiększą się do 11,3%, a w zamian 
PGNiG przekaże do Aker BP 5% w niedawno odkrytym przez siebie złożu Shrek na koncesji PL838/838B, gdzie 
ma aktualnie 40% udziałów jako operator oraz zapłaci kontrahentowi 51 mln USD. 

  
Unibep Spółka chce rozbudować portfel zamówień o duże kontrakty drogowe w Polsce północno-wschodniej, 

poinformował ISBnews prezes Leszek Gołąbiecki. 

"Cieszymy się, że duże inwestycje drogowe wreszcie pojawiły się naszym regionie [firma ma siedzibę w Bielsku 
Podlaskim]. Już realizujemy jeden odcinek na drodze S61 w konsorcjum z Porr. Czekamy na przetargi na odcinki 
S19, które powinny pojawić się wkrótce i bardzo się na nie nastawiamy. Jak najbardziej czujemy się gotowi 
realizować kontrakty o wartości kilkuset milionów złotych" – powiedział Gołąbiecki. 

Ocenił, że sytuacja na rynku budowlanym w Polsce w 2020 roku jest nieco lepsza niż w ubiegłym. 

"Firmy zakończyły nierentowane kontrakty, które wpływały na wyniki. Sytuacja na rynku uspokoiła się pod 
względem wzrostów cen materiałów, nastąpiła lekka poprawa z dostępnością pracowników. Powinno więc być 
lepiej, szczególnie w budownictwie kubaturowym jest szansa na poprawę marż. Pod lekkim znakiem zapytania 
jest, jakie będą marże w infrastrukturze" – powiedział szef Unibepu. 

Po zawarciu w ostatnich miesiącach kolejnych kilku kontraktów na Wschodzie, spółka nadal chce być tam 
aktywna. 

"Dalej chcemy być obecni głównie na Białorusi i Ukrainie. Szczególnie ten drugi rynek oceniamy pozytywnie, bo 
otwiera na Europę. W obszarze naszego zainteresowania są głównie biurowce, galerie handlowe, obiekty 
sportowe. Na rynku ukraińskim przyglądamy się też farmom wiatrowym" – wymienił prezes. 

  
Pz Cormay, 
Orphee 

PZ Cormay kupiło w ramach wezwania 188,98 tys. akcji Orphee. 

  
Telekomy T-Mobile Polska planuje do połowy roku zmodernizować sieć 1,6 tys. stacji bazowych na potrzeby sieci 5G w 

paśmie 2,1 GHz. Komercyjne uruchomienie usług ma odbyć się wtedy, gdy na rynek trafią urządzenia działające 
w nowym standardzie – poinformował prezes Andreas Maierhofer. 

  
Polnord Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU zmniejszyły udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie 

głosów Polnordu do ok. 1,69%. Zmiana udziału nastąpiła w wyniku rejestracji akcji serii T, a tym samym 
podwyższenia kapitału zakładowego spółki. 

  
Plast-Box Według szacunkowych danych, grupa wypracowała w ’19 ok. 213,1 mln PLN przychodów oraz 9,4 mln PLN zysku 

netto. 

  
Grupa Żywiec W ’19 grupa wypracowała ok. 3,6 mld PLN przychodów, ok. 324,9 mln PLN EBIT oraz 239,3 mln PLN zysku 

netto. 

  
MZN Property Wg szacunkowych danych grupa osiągnęła w ’19 ok. 33,2 mln PLN przychodów, ok. 3,7 mln PLN EBITDA i 1,7 

mln PLN zysku netto. 
  
Grupa Recykl Według wstępnych danych, grupa wypracowała w ’19 ok. 1,26 mln PLN zysku netto (-65% r/r). 

  
Novaturas Spółka podała, że w 4Q’19 osiągnęła 40,3 mln EUR przychodów, ok. 1,4 mln EUR EBITDA oraz 1,0 mln EUR 

zysku netto. 

  
Marvipol Deweloper wyemitował niezabezpieczone obligacje serii Z o łącznej wartości nominalnej 27 mln PLN. Zarząd 

rozważa kolejne emisje w pierwszym półroczu tego roku. Środki z emisji mają być przeznaczone na finansowanie 
działalności, w szczególności na zakup gruntów pod projekty deweloperskie i logistyczno-magazynowe oraz 
wkład własny w realizowanych i planowanych projektach. 
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Medicalgorithmics Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli na terenie USA wyniosła w styczniu 6262 szt. (-19% r/r; -14% 
m/m). 

 
Medicalgorithmics – liczba wniosków o płatność [szt.] 

 
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 

  
Mennica Polska Rada nadzorcza Mennicy Polskiej nie wyraziła zgody na zwiększenie zaangażowania spółki w akcje Enei, o co 

wnioskował wcześniej zarząd Mennicy, 

  
Nieruchomości W 4Q’19 obserwowano w Polsce kontynuację wzrostu cen na rynku nieruchomości pierwotnych - podał we wtorek 

NBP. 

  
ZUK Stąporków FRAM FIZ kupił w ramach wezwania 169 tys. akcji spółki. 

  
Ursus Akcjonariusze Ursusa zdecydowali 11 lutego o połączeniu z Ursus Bus. 

  
Spółki SP Ministerstwo Aktywów Państwowych rozpoczyna prace nad nowelizacją kodeksu spółek handlowych w kilku 

dużych obszarach. Powołana w tym celu Komisja pierwsze projekty ustaw ma przedstawić jeszcze w pierwszym 
półroczu 2020 roku, a kompleksowa nowelizacja dotycząca prawa koncernowego ma być gotowa w 2021 roku. 

  
Komputronik Spółka zmieniła datę publikacji raportu za ’19 z dn. 14.na 28.lutego. 

  
Dekpol Spółka podpisała z PDC Industrial Center 126 Sp. z o.o. - podmiotem wskazanym przez Panattoni Development 

Europe - umowę o roboty budowalne obejmujące wykonanie i oddanie do użytkowania centrum magazynowo-
produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym wraz z wartownią i pompownią oraz wykonanie wszelkich robót 
towarzyszących oraz prac projektowych w Jawczycach w gminie Ożarów Mazowiecki. Ryczałtowe wynagrodzenia 
netto emitenta za wykonanie obiektu zostało ustalone na poziomie ok. 5% przychodów grupy kapitałowej emitenta 
za 2018 rok. 

  
MS Warszawa Spółka zawarła z Krakowem umowę na realizację zadania pn. "Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych 

Zabłocie 20.22. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w 
Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22", za 39,3 mln PLN brutto. 

  
Eko Export Kazachska szansa Eko Exportu. Spółka specjalizująca się w pozyskiwaniu i sprzedaży mikrosfery liczy, że dzięki 

importowi surowca z Kazachstanu będzie w stanie poprawić wyniki finansowe. - Parkiet 

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