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KOMENTARZ PORANNY 

Tydzień oddechu przed kolejnym trudnym okresem 

Za nami tydzień odreagowania na GPW. Mimo dalszych spadków na S&P500 (-15%, 
najgorszy tydzień od 2008 roku, 3-letnie minima) czy MSCI EM (-10%) WIG20 zyskał 9% (-
31% YTD). Bardzo mocny spadek zaliczyła brazylijska BOVESPA (-19%, -42% YTD). Na tym 
tle notowania w EU wyglądały całkiem stabilnie. W czwartek niestandardowo zareagował EBC 
(APP 750 mld EUR), a rządy ogłaszają kolejne pakiety osłonowe.  

W ubiegłym tygodniu największe odbicie zaliczyły spółki energetyczne (+23%), 
telekomunikacyjne (+20%), gry czy leki (+18%) oraz spółki paliwowe i chemiczne (+16%). 
Spadali deweloperzy (-9%), budowlanka (-4%) i spółki spożywcze (-5%) czyli sektory 
relatywnie odporne w ostatnich tygodniach. 

Notowania ropy w ubiegłym tygodniu dalej traciły (-20%), przez co „czarne złoto” jest 
najtańsze od 2002 roku (-59% YTD)! Taniał również gaz w Europie (-16%, -31% YTD) czy 
CO2 (-27%, -35% YTD- najtaniej od 1,5 roku). Taka sytuacja powinna przede wszystkim 
pozytywnie wpływać na branżę chemiczną, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę również 
wzrost surowców rolnych (pszenica +5%). Przecenę, choć mniejszą, zaliczyły zależne gł. od 
popytu w Chinach, metale przemysłowe. Najsłabsza miedź  straciła 12% (-22% YTD). 
Sytuację dla polskich producentów neutralizował drogi dolar (+8%, +12% YTD do złotówki). 

Nowy tydzień rozpoczynamy od spadków kontraktów na S&P500 -5%. Kontrakty na DAX tracą 
ok. 4%. W amerykańskim Senacie nie ma zgody co do pakietu pomocowego, a sytuacja 
epidemiczna w weekend dalej się pogarszała szczególnie w USA czy Europie.  

Krystian Brymora 

 
 

 

 

Notowania: piątek, 20 marca 2020 

 grudnia   Wartość Zmiana 

1D YTD 

WIG20  1 488,4 1,3% -30,8% 

WIG30 1 717,2 0,3% -30,5% 

mWIG40 2 875,7 -3,3% -26,4% 

sWIG80 10 050,8 0,4% -16,6% 

WIG  41 153,2 0,3% -28,8% 

WIG Banki 4 388,7 1,7% -35,2% 

WIG Bud 1 858,6 -0,6% -18,4% 

WIG Chemia 5 833,0 -3,9% -30,5% 

WIG Dew 1 945,5 -2,9% -20,9% 

WIG Energia 1 247,4 -1,4% -36,4% 

WIG Games 18 841,5 -1,0% 0,4% 

WIG IT 2 588,4 -3,5% -8,7% 

WIG Media 4 432,3 5,3% -17,5% 

WIG Paliwa 4 048,1 4,7% -37,6% 

WIG Spoż 2 540,3 0,7% -18,7% 

WIG Surowce 1 865,8 2,0% -39,6% 

WIG Telco 765,8 -0,1% -12,3% 

DAX 8 929,0 3,7% -32,6% 

CAC40 4 048,8 5,0% -32,3% 

BUX 30 959,9 5,0% -32,8% 

S&P500 2 304,9 -4,3% -28,7% 

DJIA 19 174,0 -4,5% -32,8% 

Nasdaq Comp 6 879,5 -3,8% -23,3% 

Bovespa 67 069,4 -1,8% -42,0% 

Nikkei225 16 791,5 1,4% -29,0% 

S&P/ASX 200 4 546,0 -5,6% -32,0% 

Złoto 1 498,6 1,8% -1,6% 

Miedź 4 825,0 1,7% -21,8% 

Ropa 22,6 -12,7% -62,3% 

EUR/PLN 4,54 -0,7% 6,6% 

USD/PLN 4,24 -0,8% 12,0% 

CHF/PLN 4,30 -0,8% 9,7% 

EUR/USD 1,07 0,0% -4,8% 

USD/JPY 110,93 0,5% 2,2% 
 

FW20 

 Wartość  Zmiana 

Kurs otwarcia 1 498   86 6,09% 

Kurs zamknięcia 1 492   13 0,88% 

Kurs min. 1 470   83 5,98% 

Kurs max. 1 549   70 4,73% 

Wolumen obrotu 51 573   -7 876 -13,25% 

Otwarte pozycje 66 218   -895 -1,33% 
 

Indeksy GPW 

Indeks Open Low High Close 1D Obrót 

WIG20  1 502,14 1 476,65 1 547,74 1 488,42 1,3% 1 708 

WIG30 1 764,32 1 709,98 1 797,68 1 717,18 0,3% 1 830 

MWIG40 3 050,23 10 026,02 10 351,30 2 875,68 -3,3% 287 

SWIG80 10 156,27 2 856,70 3 094,73 10 050,77 0,4% 40 

WIG-PL 43 880,03 41 909,16 43 880,03 42 023,57 0,2% 2 045 

WIG  41 884,20 41 039,36 43 018,70 41 153,20 0,3% 2 059 

 

WIG20     

 Close MC 1D YTD  

Alior 14,47 1 889 -0,8% -49,5% 

CCC 32,68 1 345 10,4% -70,3% 

CD Projekt 266,50 25 616 -2,6% -4,7% 

Cyfrowy P. 24,40 15 605 0,1% -12,7% 

Dino 148,20 14 530 -0,9% 2,9% 

JSW 13,61 1 598 -2,8% -36,3% 

KGHM 57,92 11 584 2,6% -39,4% 

Lotos 46,94 8 678 6,2% -43,8% 

LPP 4 984,00 9 232 3,8% -43,5% 

mBANK 248,40 10 520 2,9% -36,2% 

Orange 6,47 8 491 0,1% -9,1% 

Pekao 56,80 14 908 7,2% -43,5% 

PGE 3,94 7 359 -2,5% -50,6% 

PGNIG 3,14 18 144 4,7% -27,4% 

PKN Orlen 52,58 22 489 4,1% -38,7% 

PKOBP 23,06 28 825 5,3% -33,1% 

Play 29,34 7 459 -0,8% -16,2% 

PZU 30,23 26 104 -3,4% -24,5% 

Santander Polska 204,00 20 826 -2,9% -33,6% 

Tauron 1,24 2 171 -1,5% -24,5% 

 

 
 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK 

 COVID-19: coraz gorsza sytuacja epidemiczna w Europie i USA; Kanclerz Merkel w 

kwarantannie; testy w PL rekordowe ale wciąż niewystarczające [komentarz BDM]; 

 AmRest: Grupa zamierza tymczasowo zredukować zatrudnienie w Hiszpanii o ok. 
93% w związku z epidemią koronawirusa [komentarz BDM]; 

 Echo: Wyniki 4Q’19 powyżej konsensusu [komentarz BDM]; 

 CCC: Spółka stawia na e-commerce, redukuje CAPEX, wierzy w sukces emisji akcji; 

 Develia: Spółka zakłada utrzymanie marży brutto w '20 na poziomie ok. 30%; 

 Inter Cars: Szacunkowy zysk netto spółki w 4Q’19 wyniósł 46 mln PLN, poniżej 

konsensusu; 

 Celon Pharma: Spółka miała 11,9 mln PLN zysku netto, 6,9 mln zł zysku EBIT w 

2019r.; 

 Agora: Spółka oczekuje istotnego negatywnego wpływu koronawirusa na wyniki 

2Q’20, przesuwa inwestycje; 

 JSW: Spółka skupia się na intensyfikacji sprzedaży i poprawie efektywności; 

 PKN Orlen/ Lotos: Sprzedaż benzyny na stacjach Lotosu i PKN spadła praktycznie 

o połowę – Sasin; 

 Getin Holding: Spółka ma lokalną umowę sprzedaży Carcade za równowartość 
159,9 mln PLN; 

 Orbis: Spółka kupiła nieruchomość w Krakowie wartą 9,2 mln PLN netto, wybuduje 

tam hotel; 

 BSC Drukarnia: Cena w wezwaniu podwyższona do 40,5 PLN za akcję; 

 Master Pharm: Spółka miała wstępnie 12,6 mln PLN zysku netto w 2019 r.; 

 Erbud: Spółka zamknęła wszystkie budowy na terenie Belgii do 5 kwietnia; 

 ASBISc: Spółka nie widzi żadnego wpływu pandemii na swój biznes; 

 Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM]; 

 
WYKRES DNIA 
 

Indeks europejskich spółek telekomunikacyjnych zyskał w minionym 
tygodniu ok. 8%, a WIG Telekom 20% na fali kolejnych ograniczeń w walce 
z COVID-19 (telepraca). Szeroki indeks w EU stracił ok. 2% (WIG+6,5%). 
 
STOXX 600 Telco Index vs WIG Telecom- znormalizowane* 

 
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg. *- do 100 w ostatnim tygodniu (od 
13.03.2020). 
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mWIG40          

 Close MC 1D YTD   Close MC 1D YTD  

11 bit 
studios 

346,50 793 -2,9% -13,4% GPW 34,20 1 435 1,0% -13,0% 

Amica 82,00 638 -3,1% -40,1% GTC 6,97 3 384 1,2% -28,0% 

Amrest 22,10 4 852 -7,9% -49,0% Handlowy 44,60 5 827 -0,9% -13,9% 

Asseco PL 55,55 4 611 -6,2% -12,7% ING BSK 157,00 20 426 -7,8% -22,5% 

Azoty 20,70 2 053 -5,0% -29,3% Inter Cars 145,00 2 054 -6,1% -29,3% 

Benefit Sys. 720,00 2 058 0,0% -18,4% Kernel 34,20 2 874 0,6% -24,4% 

BNP Paribas  48,00 7 076 -12,7% -29,4% Kęty 313,00 2 999 -0,6% -9,5% 

Bogdanka 15,62 531 -4,8% -55,2% Kruk  64,00 1 214 -0,9% -61,8% 

Budimex 148,80 3 799 -2,1% -13,5% Livechat 43,00 1 107 0,5% -0,7% 

Ciech 26,25 1 383 -3,8% -33,9% Mabion 26,60 365 -6,7% -65,5% 

Comarch 171,00 1 391 0,0% -8,6% Millennium 3,68 4 467 -5,1% -37,1% 

Develia 1,80 806 -12,6% -29,1% Neuca 399,00 1 853 5,6% 5,6% 

Dom Dev. 79,80 2 000 1,8% -15,6% Orbis 112,50 5 184 0,0% -0,9% 

Echo 3,85 1 589 -8,3% -17,6% PKP Cargo 10,58 474 -5,0% -48,4% 

Enea 5,01 2 209 -0,1% -36,8% PlayWay 280,50 1 851 0,4% 17,4% 

Energa 6,51 2 696 0,2% -8,1% Stalprodukt 123,60 690 4,9% -31,9% 

Eurocash 15,95 2 220 -1,2% -27,0% Ten Square 257,00 1 861 2,8% 29,8% 

Famur 2,10 1 204 7,9% -29,7% VRG 1,77 415 -0,6% -56,2% 

Forte 12,20 292 3,4% -60,0% Wawel 560,00 840 0,7% -10,3% 

Getin 1,05 199 6,9% -37,1% WP.PL 57,00 1 654 5,9% -18,3% 
 

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 
 

COVID-19 Codzienny monitoring COVID-19. 
 
BDM: Tempo nowych zachorowań w Chinach/Azji wciąż na niskim poziomie (Chiny 39, Korea 64). Aktywnych 
przypadków jest tylko 5,1 tys. (-0,3 tys.) vs 220 tys. poza Chinami (+26 tys.- stabilny przyrost w ostatnich dniach), gł. w 
EU (w tym Włochy 46,6 tys.). W prowincji Hubei i mieście Wuhan, czyli tam gdzie wszystko się zaczęło, nie wykryto 
żadnego nowego przypadku 5. dzień z rzędu ! Na ulicach coraz więcej ludzi. Do pracy wraca mały biznes. Część miast 
zaczyna znosić obowiązek noszenia masek w miejscach publicznych. Chińczycy boją się jednak II fali zachorowań w 
związku z przyjazdem do kraju gł. studentów z USA i Europy. 
 
Rekordowy wzrost w USA (8 tys. przypadków vs  7100 dzień wcześniej). Brak zgody w Senacie co do pakietu fiskalnego. 
J. Bullard (prezes Fed St. Louis) ostrzegł, że w 2Q’20 stopa bezrobocia może sięgnąć nawet 30%. Kontrakty na S&P500 
o poranku handlowane są na dolnym limicie -5%. Rynki boją się że oczekiwane wcześniej odbicie w kształcie „U” może 
mieć kształt „L”. 
 
We Włoszech tempo zachorowań  spadło do 5,5 tys/dzień vs 6,6 tys. w sobotę (-15% d/d). Zmarło 651 os. vs rekordowe 
800 os. w sobotę (-18% d/d, łącznie 5,5 tys.). Wg tamtejszego ministra zdrowia nadchodzące 2 tygodnie będą kluczowe. 
Mija 2/3 tyg. od zaostrzenia mobilności/kwarantanny obywateli. W Niemczech tempo nowych przypadków na poziomie 
2,4-2,5 tys. Kanclerz Angela Merkel trafiła do kwarantanny, po tym jak jej lekarz od szczepienia miał wyniki pozytywny 
na COVID-19. Duże spadki w m.in. w Hiszpanii, Szwajcarii, UK, Norwegii, Austrii 
 
W Polsce na dzień 22.03 było 634 przypadków (+98 vs +111 dzień wcześniej) z czego 7 os. zmarło (poprzednio 5). 
Najwięcej przypadków (147 i najwięcej nowych (+20) jest w Mazowieckim. Śląskie z 66 przypadkami (+10) na 4 miejscu. 
Najbardziej zarażoną populację ma Łódzkie. Ministerstwo Zdrowia podało, ze wykonało rekordowe 2500 testów. 
Niemniej to i tak plasuje nas na szarym końcu w Europie (w przeliczeniu na populację). Czesi zbadali 3x więcej populacji. 
 
Tempo nowych zarażeń Azja/Europa/USA [przypadki/dzień] 

 RAZEM Chiny inne             

    Korea Włochy Iran Niemcy Francja Hiszpania Polska USA Szwajcaria UK Holandia Czechy 

23.02.2020 709 214 495 169 71 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24.02.2020 789 508 281 231 77 18 16 0 0 0 0 0 4 0 0 

25.02.2020 853 406 447 144 93 34 2 13 1 0 1 1 0 0 0 

26.02.2020 1 162 433 729 284 125 44 3 5 4 0 0 1 0 0 0 

27.02.2020 1 540 327 1 213 505 205 106 5 20 6 0 0 6 0 1 0 

28.02.2020 1 702 427 1 275 571 238 143 27 19 12 0 4 5 6 1 0 

29.02.2020 1 580 573 1 007 813 240 205 13 43 19 0 5 5 4 4 0 

01.03.2020 2 086 202 1 884 1 062 566 385 51 30 14 0 18 4 12 3 0 

02.03.2020 1 865 125 1 740 600 342 523 34 61 25 0 15 18 5 10 0 

03.03.2020 2 223 119 2 104 516 466 835 37 21 41 0 28 15 11 5 0 

04.03.2020 2 265 139 2 126 438 587 586 52 73 44 1 26 17 34 14 0 

05.03.2020 2 960 143 2 817 518 769 591 109 138 59 0 64 30 29 44 0 

06.03.2020 4 086 99 3 987 757 778 1 234 185 190 137 4 77 96 46 46 19 

07.03.2020 3 694 44 3 650 272 1 247 1 076 266 103 65 1 101 56 46 60 7 

08.03.2020 3 876 40 3 836 69 1 492 743 218 410 244 5 144 96 65 76 6 

09.03.2020 4 407 19 4 388 131 1 797 595 206 286 557 6 148 19 50 57 6 

10.03.2020 4 684 24 4 660 242 977 881 234 372 447 5 291 111 52 61 25 

11.03.2020 7 126 15 7 111 114 2 313 958 508 497 599 9 269 160 83 121 31 

12.03.2020 8 501 20 8 481 110 2 651 1 075 779 595 849 20 393 218 134 111 22 

13.03.2020 10 927 11 10 916 107 2 547 1 289 930 785 2 106 17 565 281 208 190 25 

14.03.2020 11 093 20 11 073 76 3 497 1 405 850 838 1 081 36 662 236 342 155 48 

15.03.2020 12 833 16 12 817 74 3 590 1 169 1 288 924 1 485 21 672 842 232 176 109 

16.03.2020 13 113 21 13 092 84 3 233 1 053 1 428 1 210 1 630 52 875 136 171 278 85 

17.03.2020 15 987 13 15 974 93 3 526 1 178 2 126 1 097 2 398 61 1 284 389 407 292 67 

18.03.2020 20 633 34 20 599 152 4 207 1 192 2 606 1 404 2 084 49 3 808 334 676 346 110 

19.03.2020 26 567 39 26 528 87 5 322 1 046 3 347 1 861 4 167 68 4 901 1 146 643 409 205 

20.03.2020 30 753 41 30 712 147 5 986 1 237 4 528 1 617 3 494 70 5 409 1 393 714 534 124 

21.03.2020 31 899 46 31 853 98 6 557 966 2 516 1 847 3 925 111 7 118 1 248 1 035 637 106 

22.03.2020 30 618 39 30 579 64 5 560 1 028 2 509 1 559 3 272 98 8 009 611 665 573 125 

                

RAZEM                

   przypadki 308 564 81 093 258 089 8 961 59 138 21 638 24 873 16 018 28 768 634 34 901 7 474 5 683 4 204 1 120 

   śmierci 13 069 3 270 11 433 111 5 476 1 685 94 674 1 772 7 457 98 281 179 1 

   zdrowi 95 829 72 703 26 311 3 166 7 024 7 913 266 2 200 2 575 13 178 131 135 2 6 

   aktywne 199 666 5 120 220 345 5 684 46 638 12 040 24 513 13 144 24 421 614 34 266 7 245 5 267 4 023 1 113 

Źródło: BDM, https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

 
Liczba wykonanych testów w wybranych krajach 

 Populacja Mln Testy szt. /milion ludzi data testów  % pozytywnych 

Hiszpania 47 355 000 7 601,7 21.mar  7,3% 

Korea 52 331 780 6 405,0 21.mar  2,7% 

Włochy 60 232 222 3 844,7 22.mar  23,1% 

Guangong Chiny 114 320 000 2 819,4 20.lut  0,0% 

Niemcy 83 167 000 2 012,0 15.mar  3,5% 

Czechy 11 15 584 1 470,2 21.mar  6,7% 

Rosja 146 163 529 1 120,8 22.mar  0,2% 

UK 68 72 818 1 074,0 22.mar  6,9% 

USA 335 191 541 571,4 21.mar  12,7% 

Francja 67 36 747 548,5 15.mar  16,7% 

Polska 38 17 607 458,5 22.mar  3,2% 

Źródło: BDM,MZ, CDC poszczególnych krajów 
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Amrest Grupa rozpoczęła procedurę tymczasowej redukcji zatrudnienia w związku z zamknięciem restauracji w 

Hiszpanii. Proces ma objąć do 3,67 tys. pracowników, 93% załogi w Hiszpanii. AmRest zamknie 143 restauracje 
w Hiszpanii. 

BDM: Spółka jest pierwszym z dużych przedstawicieli sektora handlu, który poinformował o podjęciu tak 
zdecydowanych działań. Rynek hiszpański odpowiada za ok. 15% przychodów grupy oraz o. 25% EBITDA MSR 
17 (obie wartości wg danych za ’19). Na koniec ubiegłego roku spółka prowadziła na tamtejszym rynku 344 
lokale, w tym 172 restauracje własne (pozostała część to franczyzy). Dług netto/EBITDA adj. MSR 17 grupy na 
koniec ‘19 wynosił 2,5x (wg MSSF 16 = 3,7x). Koszty pracownicze odpowiadają w grupie za ok. 25% ogółu 
kosztów. 

  
Echo Spółka opublikowała wyniki za 4Q’19. 

 
Echo – wyniki 4Q’19 [mln PLN] 

  4Q'18 4Q'19 zmiana r/r 4Q'19 kons. PAP odchylenie 

Przychody 273,6 498,5 82,2% 394,7 26,3% 

Wynik brutto ze sprzedaży 70,3 117,3 66,9% - - 

Wynik netto ze sprzedaży 41,8 77,2 84,5% - - 

Wynik z nieruchomości 163,6 186,9 14,3% - - 

EBITDA 203,9 259,6 27,4% - - 

EBIT 203,1 257,3 26,7% 190,7 34,9% 

Wynik brutto 196,9 237,8 20,8% - - 

Wynik netto 147,6 182,5 23,7% 157,2 16,1% 

        

marża brutto ze sprzedaży 25,7% 23,5%  -   

marża netto ze sprzedaży 15,3% 15,5%  -   

marża EBITDA 74,5% 52,1%  -   

marża EBIT 74,2% 51,6%  48,3%   

marża netto 53,9% 36,6%   39,8%   

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 

BDM: 

 Wyniki Echo w 4Q’19 były znacząco lepsze r/r, a także powyżej konsensusu. 

 Deweloper w minionym kwartale wypracował 49,5 mln PLN przychodów (+82% r/r), realizując marżę brutto 
w wysokości 23,5%. Wynik z nieruchomości wyniósł 186,9 mln PLN (+14% r/r). EBITDA spółki zwiększyła 
się do 259,6 mln PLN, a wynik netto do 182,5 mln PLN. 

 Na koniec ’19 spółka posiadała 492,3 mln PLN gotówki, z kolei dług netto wynosił ok. 1,7 mld PLN. 
Wskaźnik dług netto/kapitał własny ukształtował się w okolicy 1,0-1,1x. 

 W ujęciu segmentowym największy udział w wyniku miał segment mieszkaniowy. Obszar wypracował 350,7 
mln PLN przychodów oraz 239,0 mln PLN wyniku brutto ze sprzedaży (marża = 32%). Biura wygenerowały 
26,2 mln PLN wpływów, a galerie ok. 22,8 mln PLN. 

 
Echo – wyniki kwartalne wg segmentów [mln PLN] 

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

Przychody 68,0 101,4 137,1 334,4 64,4 126,4 248,7 273,6 69,4 61,4 250,8 498,5 

Mieszkania 42,0 36,1 110,2 300,5 36,4 69,5 91,2 200,1 10,6 31,5 163,2 350,7 

Biura 17,0 52,6 13,7 18,1 16,7 46,5 31,9 38,7 22,9 11,0 16,5 26,2 

Handel 5,0 1,8 5,9 6,1 5,1 2,1 5,0 17,8 21,6 14,8 13,3 22,8 

Inne 4,0 11,0 7,4 9,7 6,2 8,3 120,6 17,1 14,4 4,1 57,8 98,8 

               

Wynik brutto ze sprzedaży 10,0 21,1 36,0 83,4 15,2 20,4 29,2 70,3 18,6 18,9 48,1 117,3 

Mieszkania 8,0 7,7 25,6 77,6 10,2 22,7 25,9 54,2 1,1 5,9 35,1 111,7 

Biura -3,0 9,8 1,9 -1,4 -1,9 -3,6 0,6 5,1 6,6 3,6 6,4 2,5 

Handel 3,0 0,4 3,8 3,5 2,9 0,2 2,5 7,8 10,6 5,7 5,4 -3,4 

Inne 2,0 3,2 4,7 3,7 4,0 1,0 0,2 3,2 0,3 3,8 1,3 6,6 

               

Marża brutto ze sprzedaży 15% 21% 26% 25% 24% 16% 12% 26% 27% 31% 19% 24% 

Mieszkania 19% 21% 23% 26% 28% 33% 28% 27% 10% 19% 21% 32% 

Biura - 19% 14% - - - 2% 13% 29% 32% 39% 10% 

Handel 60% 24% 64% 56% 57% 10% 50% 44% 49% 38% 40% - 

Inne 50% 29% 64% 38% 65% 13% 0% 19% 2% 93% 2% 7% 

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 
  
KGHM Rada nadzorcza KGHM Cuprum - CBR - spółki zależnej KGHM Polska Miedź - ogłosiła postępowanie 

kwalifikacyjne na stanowisko prezesa. Przewidywany termin na przeprowadzenie rozmów z kandydatami to 30 
marca 2020 r. 



 

 

 
BIULETYN PORANNY 

poniedziałek, 23 marca 2020 

 

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. 

 
 

  
Develia Develia zakłada utrzymanie marży brutto segmentu deweloperskiego w 2020 roku na poziomie ok. 30% W 

kolejnych latach możliwy jest spadek do ok. 25% - poinformował prezesa Michał Hulbój. Jego zdaniem jest 
jeszcze za wcześnie, by oceniać wpływ pandemii koronawirusa na rynek deweloperski. "Należy też pamiętać o 
stopach zwrotu z inwestycji na poszczególnych projektach, na które negatywnie wpływają wciąż wydłużające się 
postępowania administracyjne. Odsunięcie w czasie uruchomienia projektów powoduje, że musimy angażować 
więcej kapitału” – powiedział prezes.  

Spółka podtrzymuje plan na 2020 rok, który zakłada sprzedaż 2-2,2 tys. lokali i przekazanie klientom kluczy do 
1-1,1 tys. lokali. W 2019 roku deweloper sprzedał 1.510 lokali i przekazał 1.964 mieszkania. „Plan przekazań na 
ten rok pokazuje, że będziemy mieć gorsze wyniki względem roku poprzedniego, co jest pokłosiem słabej oferty 
w latach 2018 i 2019. Należy śledzić sprzedaż, kolejne lata powinny przynieść poprawę” - powiedział prezes. 

"Najlepiej prowadzi się biznes w Warszawie, tam też jest duży potencjał rozwoju. Ten rynek jest najmniej 
ryzykowny i najbardziej odporny na perturbacje. Zwróciłbym jednak też uwagę na Kraków – jest to specyficzny 
rynek z wieloma lokalnymi graczami. Naszą przewagą w najbliższych dwóch latach jest solidny bank ziemi w 
Krakowie” - powiedział Michał Hulbój. Poinformował, że aktualny bank ziemi Develii pozwala na budowę ponad 
7,7 tys. lokali. "Kontynuujemy działalność na rynkach, na których już działamy. Wrocław jest miastem, gdzie 
mamy relatywnie mało gruntów, więc skupiamy się głównie na uzupełnieniu banku ziemi na tamtejszym rynku” - 
powiedział. 

BARDZO SILNY POPYT NA OBIEKTY KOMERCYJNE  

„Postawiliśmy sobie za cel sprzedaż Woli Retro do końca tego roku. Kupiliśmy też grunt we Wrocławiu, gdzie 
pracujemy nad projektem o powierzchni 30 tys. GLA. Prace budowlane chcemy rozpocząć z końcem tego roku. 
Jesteśmy też na etapie negocjacji ws. zakupu kolejnych działek pod następne projekty” - powiedział Michał 
Hulbój. „Popyt ze strony podmiotów inwestujących w obiekty komercyjne jest bardzo silny, pojawiają się nowi 
zainteresowani, pojawiają się też zagraniczne firmy ubezpieczeniowe, które inwestują w tego typu projekty” - 
powiedział Hulbój. "Patrzymy na ten segment bardzo optymistycznie. Ten popyt będzie się jeszcze długo 
utrzymywał, do czasu kiedy Polska będzie oferować korzystne stopy kapitalizacji na tego typu obiektach w 
porównaniu ze stopami w strefie euro” - dodał. 

Jak wskazał, stopy kapitalizacji w segmencie biur w strefie euro wynoszą około 3%, a w Warszawie 5-6%. 

 „Popyt na powierzchnie biurowe wciąż jest silny, ale ten element jest bardziej związany z realną gospodarką. 
Ewentualne spowolnienie może doprowadzić do wzrostu wskaźnika pustostanów – szczególnie patrząc na 
wielkość powierzchni, która się właśnie buduje” - ocenił szef Develii. Deweloper przygląda się rynkowi 
nieruchomości magazynowych i nie wyklucza realizacji projektu w tym segmencie. 

KOSZTY WYKONAWSTWA STABILNE, PROBLEMEM WCIĄŻ GRUNTY 

„Problem, z którym wciąż się borykamy to ceny i dostępność gruntów. To jest coś, co będzie wpływać na przyszłe 
marże deweloperów, ponieważ udział kosztu działki w projekcie wciąż rośnie” - powiedział Michał Hulbój. 
"Dostrzegamy też większe zainteresowanie generalnych wykonawców, którzy być może po ciężkich latach w 
infrastrukturze, zaczęli dostrzegać możliwości w segmencie kubaturowym. Konkurencja w kubaturze jest 
większa, więc nie powinniśmy mieć do czynienia z podnoszeniem cen” - ocenił szef Develii. 

„Ceny materiałów nas bezpośrednio nie dotykają, ponieważ nie mamy w grupie generalnego wykonawstwa. 
Staramy się robić własnymi siłami około dwóch-trzech projektów. Jest to jednak bardziej zabezpieczenie na 
wypadek zejścia zewnętrznego generalnego wykonawcy z inwestycji. Chcemy utrzymywać kompetencje w firmie 
i być gotowi przejąć taki projekt” - dodał. 

ZA WCZEŚNIE BY OCENIAĆ WPŁYW PANDEMII NA RYNEK DEWELOPERSKI 

„Na świecie pojawiła się epidemia i ciężko powiedzieć, jaki to będzie miało wpływ na rynek. Są dwa scenariusze. 
Jeśli problemy będą krótkoterminowe i sytuacja do końca marca się poprawi, to będziemy mówić jedynie o 
przeniesieniu decyzji zakupowych, a nie o załamaniu. Gdyby jednak sytuacja się przedłużyła, to nasze obecne 
oczekiwania co do popytu i cen będą nieaktualne” - ocenił Michał Hulbój. 

Do pojawienia się epidemii koronawirusa spółka nie obserwowała żadnych oznak, by rynek miał słabnąć. 

Poinformował, że Develia zauważa w tej chwili spadek zapytań o mieszkania, ale - jego zdaniem - ciężko jeszcze 
wysuwać długoterminowe wnioski. Wskazał, że spółka obserwuje sytuację w Chinach, gdzie sprzedaż mieszkań 
z powodu epidemii tąpnęła. 
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CCC Grupa CCC, której większość sklepów stacjonarnych została czasowo zamknięta z powodu epidemii, widzi 

mocne wzrosty sprzedaży internetowej i stawia na dalszy rozwój tego kanału - poinformowali członkowie 
zarządu. Spółka obniża nakłady inwestycyjne i koszty. Wierzy w powodzenie emisji akcji, rozmawia z bankami 
o kowenantach. 

"Jesteśmy przekonani, że ta trudna sytuacja nie będzie trwała wiecznie i mamy powody sądzić, że na czas po 
kryzysie jesteśmy przygotowani. Widzimy, że udało nam się dopasować ofertę produktową do rosnących 
oczekiwań klientów, działają nowe technologie, mamy - w naszej ocenie - świetny e-commerce" – powiedział 
prezes Marcin Czyczerski. 

Najważniejszym kanałem sprzedaży CCC jest teraz e-commerce. Jak powiedział prezes, do internetu przeniosła 
się bardzo duża część ruchu klientów. 

"Gdy detal został wyłączony ze względu na stan epidemiczny, sprzedaż e-commerce podskoczyła trzycyfrowo 
w pierwszych dniach nowej rzeczywistości, a w przypadku sklepu internetowego CCC notowaliśmy sprzedaż ok. 
pięciokrotnie wyższą m/m. Widzimy duże zainteresowanie tym kanałem, ale na dziś nie wiemy jeszcze, na ile to 
zjawisko jest trwałe. Osobiście uważam, że znaczenie ecommerce istotnie wzrośnie w związku ze zmianą 
wzorców zachowań, której właśnie jako społeczność doświadczamy. Wiele wskazuje na to, że u nas z tym 
kanałem jest znacznie lepiej w stosunku do rynku, co wiążemy z rozwojem technologii, poprawą komunikacji 
marketingowej, lepszą ofertą produktową" - dodał. 

Grupa przyśpiesza rozwój e-commerce na kolejnych rynkach. "W tym tygodniu ruszamy - przed czasem - z 
platformą w Rumunii, w kwietniu ruszą platformy internetowe na Węgrzech i w Austrii. To teraz priorytet" - 
powiedział prezes Czyczerski. "Będziemy dalej wzmacniać e-commerce, który traktujemy jako naszą przewagę 
konkurencyjną. Dzisiaj e-commerce ma swój czas, a my jesteśmy bardzo mocni w tym kanale, być może 
najmocniejsi w CEE" - dodał. 

Jak poinformował, od strony logistycznej spółka jest przygotowana do sprzedaży internetowej w obecnej 
sytuacji."W spółce eobuwie już wcześniej ustanowiono procedury bezpieczeństwa dla dobra klientów, 
pracowników i sprawności organizacji. Wprowadziliśmy rotacyjną pracę załogi. Przygotowaliśmy dodatkowo 
zespół 175 pracowników logistyki CCC, który będzie wspomagać obsługę kanału online w eobuwiu" - powiedział 
prezes. 

Prezes CCC poinformował, że spółka jest zadowolona z wyników sprzedażowych grupy w pierwszej dekadzie 
marca, gdy sklepy funkcjonowały bez zakłóceń. "Pomimo odczuwalnego bardzo dużego spadku ruchu w 
sklepach, dzięki wyższej konwersji, lepszemu produktowi, komunikacji marketingowej, technologii, byliśmy w 
stanie nadrabiać i przy rozpędzonym e-commerce wychodzić w poszczególnych dniach na plus" - powiedział. 

"Na dziś główny kanał sprzedażowy praktycznie się zatrzymał. Działa nieco ponad 200 sklepów w Rumunii, na 
Węgrzech, w Serbii i w Rosji, ale wszędzie tam ruch w sklepach i tak mocno spadł. Ten kanał na dziś ledwie się 
tli, a na większości rynków jest zamknięty" - powiedział Czyczerski. 

CCC REDUKUJE CAPEX W '20 DO KILKUDZIESIĘCIU MLN ZŁ; OBNIŻA KOSZTY 

W obliczu kryzysu wynikającego z zamknięcia większości sklepów stacjonarnych na czas epidemii koronawirusa, 
grupa CCC zdecydowała o obniżeniu nakładów inwestycyjnych w tym roku do kilkudziesięciu mln PLN. 
"Rozłożymy w czasie albo przełożymy rozbudowę magazynu eobuwie, zredukujemy istotnie liczbę otwarć 
sklepów i skupimy się na platformach technologicznych dla e-commerce, które warunkują wyższą jakość obsługi 
dla klientów" - dodał. 

"Kluczowe zadanie na najbliższe tygodnie to renegocjacja czynszów. Zarówno detaliści, jak i wynajmujący, 
muszą zrozumieć, że jesteśmy w nowej rzeczywistości, do której musimy się wspólnie zaadaptować" - powiedział 
Czyczerski. 

Prezes CCC zapewnia, że spółka podejmuje też inne działania celem m.in. obniżenia kosztów. "Aby obniżać 
koszty, wysłaliśmy pracowników na zaległe urlopy, wstrzymaliśmy rekrutację. Będziemy chcieli korzystać z 
zapowiedzianych przez rząd programów dofinansowania kosztów pracy" - powiedział Czyczerski. 

Jak powiedział, spółka czeka na szczegóły przedstawionego planu pomocowego dla przedsiębiorstw. "Z 
naszego punktu widzenia kluczowe byłoby odwieszenie zakazu handlu w niedziele, dofinansowanie do kosztów 
pracy, wejście państwa w rolę moderatora w relacjach z bankami, przesunięcie danin" - powiedział prezes CCC. 

http://m.in/
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CCC WIERZY W POWODZENIE EMISJI AKCJI 

"NWZ, na którym akcjonariusze mają podjąć decyzję o nowej emisji, zwołane zostało na 17 kwietnia. Po 
zatwierdzeniu podwyższenia kapitału będziemy gotowi, by w zależności od sprzyjającego otoczenia rynkowego, 
jak najszybciej i elastycznie przeprowadzić emisję. Jesteśmy przekonani, że oferta zakończy się sukcesem" - 
powiedział wiceprezes CCC Karol Półtorak. 

"Po pierwsze, główny akcjonariusz Dariusz Miłek już zapowiedział udział w ofercie, więc blisko 35% oferty mamy 
już zagwarantowane. To bardzo silny sygnał, pokazujący, że ten akcjonariusz, który jest mocno zaangażowany 
w sprawy spółki, w nią wierzy. Po drugie, uważamy, że CCC ma szansę wyjść z tego kryzysu wzmocnione i w 
lepszej formie niż inne spółki detaliczne. Po trzecie, nawet gdyby skutki tego kryzysu się przedłużały poza rok 
2020, to mamy jeszcze plan B, związany ze sprzedażą strategicznych aktywów" - dodał. 

Prezes CCC Marcin Czyczerski pytany, czy oczekiwana kwota 400-500 mln PLN spółce wystarczy, 
odpowiedział: "Środki z emisji nam wystarczą przy założeniu, że sklepy przynajmniej od maja zaczną pracować. 
Mamy nadzieję, że stanie się to szybciej, ale przygotowani musimy być na różne scenariusze. Potrzebujemy 
środków na finasowanie kapitału obrotowego, e-commerce musi działać, a spółka jest w stanie wykorzystać swój 
potencjał tylko wtedy, gdy na kluczowy sezon AW2020 będziemy mieć towar na półkach". 

"Pozyskując środki na kapitał obrotowy i poprawiając efektywność, możemy paradoksalnie wyjść z tego kryzysu 
wzmocnieni" - dodał. Prezes tłumaczy, że planowana emisja to "zastrzyk witamin" dla organizacji w trudnym, 
bezprecedensowym momencie, gdy jednocześnie widać szansę na monetyzację projektów realizowanych przez 
ostatnie lata. 

Grupa podawała, że w przypadku przedłużania się w istotny sposób efektów pandemii koronawirusa na nastroje 
konsumenckie poza rok 2020, rozważy upłynnienie strategicznych aktywów, w tym pakietu 20-25% akcji w 
spółce eObuwie. pl, w formie transakcji prywatnej bądź na rynku publicznym. 

Na koniec 2019 roku wskaźnik długu netto/EBITDA w grupie CCC wynosił ok. 3,0x. Wiceprezes ocenia, że grupa, 
mimo wysokiego zadłużenia, jest bardzo dobrze przygotowana nawet na dłuższy czas kryzysu. "Podniesienie 
kapitału to naszym zdaniem bezpieczny most do drugiej połowy roku, gdy - zakładamy - sprzedaż się poprawi" 
- powiedział Półtorak. "Nie przewidujemy sytuacji utraty płynności. Mamy kilka scenariuszy, które mają pozwolić 
nam przejść ten kryzys" - dodał Półtorak. 

Pytany, czy jest ryzyko złamania kowenantów, odpowiedział: "Prowadzimy konstruktywne rozmowy z bankami. 
Kowenanty są wyzwaniem dla całego sektora detalicznego, nie tylko dla naszej spółki". 

  
Agora Agora spodziewa się istotnego negatywnego wpływu pandemii koronawirusa na wyniki finansowe grupy w 

2Q’20. Spółka przesunęła w czasie wszelkie wydatki, w tym inwestycyjne, a także opracowuje działania 
oszczędnościowe. Agora zastrzegła, że w tym momencie nie sposób oszacować pełnego wpływu skutków 
pandemii na obecne i przyszłe wyniki finansowe jej grupy kapitałowej. W zależności od czasu dalszego trwania 
zagrożenia epidemicznego, skali wszystkich ograniczeń z tym związanych, a także ich skutków gospodarczych, 
również po ustaniu zagrożenia epidemicznego, negatywny wpływ na wyniki finansowe grupy może utrzymać się 
również w kolejnych kwartałach 2020 r. 

Spółka zwraca uwagę, iż negatywny wpływ na jej działalność będą miały m.in. administracyjne zamknięcie kin 
oraz ograniczenie działalności lokali gastronomicznych wchodzących w skład grupy; spowolnienie wzrostu 
gospodarczego, które będzie miało wpływ na wstrzymanie procesów inwestycyjnych oraz aktywności 
reklamodawców; wstrzymanie produkcji filmowych lub przesunięcie terminów premier filmowych; zalecenia do 
pozostawania w domach oraz zamknięcie punktów sprzedaży książek i ewentualne trudności z dystrybucją 
prasy. 

Jednocześnie spółka obserwuje wzrost popularności oferowanych treści, także w formie płatnej prenumeraty 
cyfrowej. Na obecnym etapie spółka nie dostrzega niepokojących zmian w wolumenie sprzedaży wydawnictw 
papierowych tytułów prasowych. Agora zwraca również uwagę na podwyższone ryzyko powstania zatorów 
płatniczych u kontrahentów i możliwe problemy z odzyskaniem od nich należności. Wśród partnerów 
biznesowych grupy są podmioty, które w sposób szczególny zostały dotknięte wprowadzonymi ograniczeniami 
w działalności gospodarczej. Negatywny wpływ na poziom kosztów Grupy Agora może też mieć osłabienie się 
polskiej waluty w stosunku do innych walut. 

Spółka realizuje już działania ograniczające negatywne konsekwencje finansowe dla grupy Agora związane z 
rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Przesunięciu w czasie uległy wszystkie wydatki, w tym inwestycyjne, 
które nie warunkują kontynuacji podstawowej działalności poszczególnych biznesów oraz opracowywane są 
scenariusze kolejnych działań oszczędnościowych, uzależnione od czasu trwania pandemii i jej wpływu na 
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prowadzenie działalności gospodarczej, a także rozwiązań legislacyjnych i administracyjnych służących 
ograniczeniu tych konsekwencji. 

  
Getin 
Holding 

Getin Holding zawarł z Gazprombank Leasing JSC oraz Novfintekh LLC jako kupującymi lokalną umowę 
sprzedaży 1 udziału, stanowiącego 100% kapitału zakładowego OOO Carcade za kwotę 2 933,4 mln RUB, co 
stanowi równowartość 159,9 mln PLN. 

  
Inter Cars Zysk netto Inter Cars w 4Q’19 wyniósł 46 mln PLN, co oznacza wzrost o 9% r/r - podała spółka we wstępnych 

danych. Średnia prognoz analityków wynosiła 54,9 mln PLN. 

Według szacunków spółki, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w 2019 roku 8,76 mld PLN, czyli 
wzrosły o ponad 10% r/r, a szacowany zysk netto sięgnął 227 mln PLN i był o ok. 2% wyższy od wyniku za 2018 
r. 

W ocenie zarządu spółki rok 2019 należy uznać za pozytywny dla grupy kapitałowej. Zarząd jest zadowolony ze 
wzrostu przychodów i dynamiki zysków. Uporządkowano wiele procesów wewnętrznych kluczowych dla obsługi 
klientów, poprawiono rotację magazynową i obniżono stan zapasów, ponadto udało się ograniczyć zadłużenie 
grupy mierzone wskaźnikiem dług netto do EBITDA. 

Na przełomie 2019 i 2020 roku ukończono rozbudowę magazynu centralnego w Zakroczymiu, co zdaniem 
zarządu może mieć pozytywny wpływ na wyniki w 2020 roku. 

Szacunkowy wskaźnik poziomu zadłużenia grupy na koniec 2019 roku, określony jako wartość długu netto do 
EBITDA, wyniósł ok. 2,8. Szacowany poziom zapasów grupy na koniec roku sięgnął 2,6 mld PLN i był niższy o 
6% r/r. 

  
PKN Orlen/ 
Lotos 

Na stacjach benzynowych Lotosu i PKN Orlen sprzedaż benzyny spadła praktycznie o połowę - poinformował 
wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. 

  
PKN Orlen PKN Orlen rozpoczął na swoich stacjach dystrybucję płynu do dezynfekcji rąk w opakowaniach 1-litrowych. Cena 

detaliczna płynu w opakowaniu 1 litr to 15 PLN, a na stacjach PKN Orlen wprowadzony został limit jednego 
opakowania na klienta. 

  
Cyfrowy 
Polsat 

Telewizja Polsat, wchodząca w skład grupy Cyfrowego Polsatu, otrzymała wyłączność na negocjacje w sprawie 
kupna 100% udziałów w Grupie Interia.pl 

Cyfrowy Polsat zaznacza, że proces negocjacji jest nadal na wczesnym etapie, a ich wynik oraz 
prawdopodobieństwo ich pozytywnego zakończenia są niepewne. 

  
Erbud Erbud podpisał umowę o wartości 37,2 mln zł netto na budowę obiektu wielorodzinnego z usługami w 

Bydgoszczy przy ul. Garbary. Inwestorem jest Colian Developer. Przejęcie placu budowy nastąpi do 3 miesięcy 
od podpisania umowy. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla całego obiektu ma nastąpić w 102 tygodnie 
od dnia wydania terenu budowy. 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Erbud zamknął wszystkie budowy na terenie Belgii do 5 
kwietnia z możliwością dalszego wydłużania tego okresu, a 266 pracowników wróci do kraju i przejdzie 14-
dniową kwarantannę. 

Erbud podał, że obecnie wszystkie inne projekty są realizowane zgodnie z planem i nie ma informacji o innych 
podobnych do tego zdarzeniach, a sytuacja finansowa grupy jest stabilna. 

  
Mostostal 
Zabrze 

Mostostal Zabrze spodziewa się, że udział eksportu w sprzedaży ogółem będzie istotnie rósł w okresie realizacji 
strategii na lata 2020-2022, wobec 36% udziału zagranicy w 2019 r., poinformował prezes Dariusz Pietyszuk. 
Spodziewa się on, że duże znaczenie w sprzedaży będą miały usługi serwisowe - segment stabilny w dobie 
recesji i współpraca z kluczowymi partnerami technologicznymi. 

W strategii spółka podała, że promować będzie eksport bezpośredni do Europy Zachodniej, ponieważ poza Unią 
ryzyko polityczne i gospodarcze jest dla niej zbyt duże. Za ciekawe uważa rozróżnienie eksportu bezpośredniego 
i pośredniego. W tym drugim chodzi o świadczenie usług w Polsce (ew. w Europie) na rzecz globalnych firm, 
które następnie korzystają z tych usług, aby na własne ryzyko świadczyć usługi lub dostarczać produkty na 
szybko rosnących rynkach światowych. Koncepcja eksportu pośredniego dotyczy także spółki MZ Konstrukcje 
Przemysłowe. 

Prezes podkreślił, że spółka spodziewała się recesji, choć przybrała ona nieco inną formę ze względu na 
rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19. Z jego wypowiedzi wynika, że duże znaczenie będzie dla spółki miała 
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w kolejnych latach działalność serwisowa dla instalacji przemysłowych w rafineriach, hutach, spalarniach 
odpadów itp. 

Ogromne znaczenie będzie miała kontynuacja współpracy z wielkimi partnerami technologicznymi i 
przemysłowymi: np. Hitachi Zosen Inova, Alstom, Manitowoc, Liebherr, MH Wirth i innymi. 

Mostostal Zabrze chce być spółką dywidendową, jednak w okresie realizacji strategii na lata 2020-2022, który 
będzie pokrywał się z recesją w gospodarce, dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami może być trudniejsze 

Mostostal Zabrze w okresie realizacji strategii na lata 2020-2022 chce brać udział w konsolidacji branży i 
dokonywać akwizycji w Polsce - np. zespołów projektowych. W strategii spółka podawała, że jednym z jej 
przewodnich motywów jest wdrażanie skutecznych procesów rekrutacji, oceny i rozwoju personelu. 

  
GPW GPW ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa spółki zależnej Towarowa Giełda Energii w 

związku z upływem bieżącej kadencji zarządu. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 3 kwietnia 2020 r. 
Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego etapu postępowania nastąpi do 10 kwietnia 2020 r. 

Zarząd GPW zdecydował o przekazaniu darowizny celowej w wysokości 1 mln PLN na zakup sprzętu 
umożliwiającego wykonywanie przez Powiatowe Stacje Sanitarne w Siedlcach i Radomiu badań w kierunku 
wykrywania wirusa SARS-CoV-2. 

  
PKO BP W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa PKO Bank Polski przekazał blisko 9 mln PLN na wsparcie 

służb medycznych. Bank aktywnie prowadzi także akcję informacyjno-edukacyjną w swoich placówkach na 
terenie kraju. 

PKO Bank Polski angażuje się w działania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. 
Głównym ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa klientom i pracownikom banku, a także lokalnym 
społecznościom w całej Polsce. 

  
Pekao Wprowadzone przez rząd ograniczenia w związku z eskalacją epidemii, w najbliższym czasie mogą doprowadzić 

do spadków sprzedaży detalicznej - uważa Piotr Piękoś z Pekao. 
  
Alior Bank Klienci banku posiadający dowolną kartę płatniczą Mastercard mogą już płacić zbliżeniowo do kwoty 100 PLN 

bez konieczności wprowadzania kodu PIN. Usługa dotyczy także płatności za pomocą aplikacji Google Pay. 
Zmiany te mają na celu podniesienie bezpieczeństwa klientów robiących zakupy stacjonarnie w czasie pandemii 
koronawirusa i są odpowiedzią na rosnącą popularność płatności bezgotówkowych. 

  
Santander Santander Bank Polska wprowadził możliwość wnioskowania o karencję w spłacie kapitału kredytów ratalnych 

na 3 lub 6 miesięcy dla małych i średnich firm. Zawieszony kapitał zostanie rozłożony proporcjonalnie na 
pozostały okres kredytowania, przy czym ostateczny termin spłaty kredytu nie zmieni się. W okresie karencji 
klient płaci tylko raty odsetkowe, podał bank. Santander BP pracuje także nad pakietem rozwiązań pomocowych, 
zapewniających płynność klientom. Wnioski można składać przez telefon, wkrótce będzie to też możliwe w 
bankowości internetowej. 

Piątkowe dane, razem z lepszymi od oczekiwań wynikami dla przemysłu, wskazują, że skala spowolnienia 
wzrostu PKB w pierwszym kwartale może nie być jeszcze aż tak dramatyczna - oceniają w komentarzu do 
danych GUS ekonomiści banku Santander. 

  
ING ING bank Śląski zwiększył wysokość limitu dla transakcji zbliżeniowych bez PIN do 100 PLN. 
  
Bank 
Millennium 

Akcjonariusze Banku Millennium zdecydowali w trakcie walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy z 
zysku za 2019 rok. 

Zysk netto za rok 2019 w kwocie 600,7 mln PLN akcjonariusze mają przeznaczyć na pokrycie - w kwocie 40,0 
mln PLN - efektu rozliczenia połączenia z Euro Bank w księgach Banku Millennium, a pozostałą kwotę w całości 
przeznaczyć na kapitał rezerwowy. 

  
JSW Od poniedziałku zatrudniająca ok. 22 tys. osób JSW zmienia organizację pracy górników dołowych, 

wprowadzając trzy sześciogodzinne zmiany robocze. Chodzi m.in. o maksymalne ograniczenie kontaktów 
większych grup pracowników w związku z zagrożeniem koronawirusem. Dotąd godziny rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych zmian, z których każda trwała 7,5 godziny, zazębiały się - w efekcie stale 
kontaktowali się ze sobą górnicy kończący i zaczynający pracę. Tym samym - gdyby u któregoś z pracowników 
wykryto zakażenie koronawirusem - kwarantanna musiałaby objąć dużą grupę jego kolegów, co mogłoby 
sparaliżować pracę kopalń. 
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„Niewątpliwie 2019 rok był okresem spowolnienia gospodarczego na świecie. Do spadku aktywności w handlu 
międzynarodowym przyczyniły się kryzys w branży motoryzacyjnej, mniejsze zapotrzebowanie na stal w Europie 
oraz wojna celna pomiędzy USA a Chinami. Dlatego nasze obecne działania ukierunkowane są na intensyfikację 
sprzedaży oraz prowadzenie działań pozwalających stopniowo zwiększać efektywność operacyjną i kosztową" 
- prezes JSW Włodzimierz Hereźniak. 

  
Budimex Rada nadzorcza Budimeksu powołała Dariusza Blochera do pełnienia funkcji prezesa zarządu i dyrektora 

generalnego na okres X, wspólnej kadencji, obejmującej lata 2020, 2021 i 2022. Ponadto rada, na wniosek 
prezesa zarządu, powołała zarząd spółki w składzie: Artur Popko - wiceprezes zarządu, Jacek Daniewski - 
członek zarządu, Marcin Węgłowski - członek zarządu i Cezary Mączka - członek zarządu. 

  
Boryszew Boryszew ERG - spółka z grupy kapitałowej Boryszew - rozszerzył ofertę produktową o preparat o działaniu 

wirusobójczym przeznaczony do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, materiałów i wyposażenia o nazwie ERG 
CleanSkin. 

Pierwsza partia produktu trafiła wczoraj do sprzedaży. Preparat oparty jest na bazie 72-procentowego alkoholu 
etylowego. ERG CleanSkin został wyprodukowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku związane z 
epidemią koronawirusa. Przeznaczeniem płynu jest higieniczna dezynfekcja rąk i powierzchni, które nie są 
stosowane w bezpośrednim kontakcie z żywnością ani paszami, zarówno w obiektach prywatnych, jak i 
publicznych i przemysłowych, w tym obiektach ochrony zdrowia, poinformowano. 

Do sprzedaży w pierwszej kolejności trafią płyny w opakowaniach 5 litrów oraz 500 mililitrów (z atomizerem). 
  
BSC 
Drukarnia 

Spółki z grupy AR Packaging podwyższyły cenę w wezwaniu na akcje BSC Drukarnia Opakowań do 40,5 PLN 
za akcję z 40,38 PLN. Inwestorzy mogą zapisywać się na sprzedaż akcji w wezwaniu do 26 marca br. 

  
ML System ML System dostarczy moduły fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem (BIPV) na fasadę i świetlik 

zeroenergetycznego hotelu w Sztokholmie. Dostawy rozpoczną się w 2Q’20. 

"Projekt szwedzki jest drugim, dużym przedsięwzięciem BIPV - po biurowcu w Stavanger - realizowanym w 
Skandynawii, gdzie konsekwentnie umacniamy naszą pozycję. M.in. dzięki termoizolowanym modułom 
fotowoltaicznym w świetlikach i elewacji o łącznej powierzchni 1100 m2, wyprodukowanym i dostarczonym przez 
ML System, hotel w Sztokholmie będzie zeroenergetyczny. Oznacza to, że 100% zapotrzebowania na energię 
będzie pochodzić z zainstalowanych w nim elementów aktywnych. Firmą odpowiedzialną za obszar 
fotowoltaiczny przy projekcie jest Solkompaniet, a głównym jego wykonawcą Skanska. Dostawy planujemy 
rozpocząć w II kwartale bieżącego roku. Kontrakt ten pokazuje, że mimo trudności wywołanych pandemią 
koronawirusa, branża na poziomie międzynarodowym funkcjonuje płynnie" - powiedział prezes ML System 
Dawid Cycoń, 

  
Asbisc Asbis nie widzi żadnego wpływu pandemii koronawirusa na swoją działalność - poinformował dyrektor ds. ryzyka 

i relacji inwestorskich Costas Tziamalis. Dyrektor uważa, że spółce uda się zrównoważyć ewentualne przyszłe 
skutki pandemii bardzo dobrym początkiem roku. 

"Na rynkach, na których działamy, w ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2020 roku zaobserwowaliśmy bardzo 
duży popyt na sprzęt IT we wszystkich segmentach sprzedaży, bez wyjątku. Z uwagi na ostatnie wydarzenia 
cały rynek IT zmierza obecnie w kierunku zwiększonego zapotrzebowania na mobilność oraz dostosowania do 
pracy zdalnej. Najlepiej w tym czasie sprzedawały się komputery PC, z uwagi na pracę zdalną. Zapotrzebowanie 
na smartfony pozostaje wysokie" - napisał Tziamalis. 

Firma nie odnotowała dotąd problemów związanych z transportami do dostawców sprzętu. Zdaniem Tziamalisa 
obecnie - ze względu na zamknięcia granic - opóźnienia są nieuniknione, jednak ocenia on, że sytuacja 
ustabilizuje się w ciągu kilku tygodni. 

"Na początku rozprzestrzeniania się wirusa spodziewaliśmy się spowolnienia łańcucha dostaw, jednak nie 
nastąpiło to. Wszyscy producenci z USA, którzy posiadają zakłady produkcyjne i magazyny w Chinach regularnie 
wysyłali do nas do tej pory swoje produkty. Mamy jednak teraz do czynienia z zamkniętymi granicami na całym 
świecie, nieuniknione będą więc opóźnienia" - napisał.  

"Oczekuje się, że we wszystkich rodzajach urządzeń, nie tylko IT, występują opóźnienia w dostawach. Jeśli 
rządy zdecydują się utrzymać granice otwarte na logistykę, sytuacja ustabilizuje się w ciągu kilku tygodni" - 
dodał.  

Spółka również w dłuższej perspektywie nie widzi istotnych zagrożeń wynikających z pandemii COVID-19.  
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"Naszym zdaniem wpływ na działalność naszej firmy, a także na cały świat, będzie widoczny tylko w krótkim 
okresie i do momentu ustania sytuacji rozprzestrzeniania się wirusa" - ocenił Tziamalis. 

Asbis rozważa przesunięcie na początek maja podania prognoz na 2020 rok, które spółka chciała opublikować 
przy okazji raportu rocznego za 2019 rok (30 marca).  

  
Branża 
pożyczkowa 

W wyniku pandemii koronawiusa problemy ze spłatą może mieć nawet do 50% aktywnych klientów firm 
pożyczkowych, a ponad 80% instytucji pożyczkowych spodziewa się z problemów z dostępem do finansowania 
- wynika z badania wśród firm pożyczkowych zrzeszonych w ZPF i FRRF na temat potencjalnego wpływu 
pandemii. 

Z ankiety ZPF i FRRF, które skupiają firmy pożyczkowe o łącznym ponad 70% udziale w rynku pożyczek 
pozabankowych, wynika, że żadna z firm pożyczkowych nie będzie w stanie zaoferować swoim klientom tzw. 
wakacji kredytowych bez dostępu do dodatkowych źródeł finansowania. 

ZPF i FRRF podały, że zwróciły się do Ministra Finansów z wnioskiem o podjęcie działań, które pozwolą 
utrzymać płynność sektora. Jednym z działań, jakie pozwoliłyby firmom pożyczkowym zniwelować ekonomiczne 
skutki pandemii koronawirusa jest umożliwienie zaliczania strat na niespłaconych pożyczkach do kosztów 
uzyskania przychodów. Kolejna zmianą, o jaką postuluje sektor, jest dostęp do preferencyjnych źródeł 
finansowania w celu wsparcia płynności.  

Branża pożyczkowa wnioskuje także o wykup obligacji korporacyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 
Polski Fundusz Rozwoju lub inną instytucję kontrolowaną przez organy publiczne oraz zawieszenie płatności 
podatków, składek ZUS oraz innych danin publicznych przez okres pandemii.  

ZPF i FRRF podały, że zarekomendowały swoim firmom członkowskim, aby wdrożyły rozwiązania wspierające 
klientów, którzy w związku z pandemią koronawirusa nie będą w stanie terminowo regulować swoich 
zobowiązań.  

  
Branża 
turystyczna 

Wobec spadków sprzedaży w branży turystycznej sięgających 60-70%, ministerstwo finansów wprowadza 
niższe ubezpieczenie firm turystycznych. Resort zaprezentował projekt rozporządzenia Ministra Finansów 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, 
związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie 
powiązanych usług turystycznych. 

MF podało, że nowela ma na celu wprowadzenie regulacji, które umożliwią odniesienie deklarowanego rocznego 
przychodu (służącego ustaleniu minimalnej sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych) do aktualnie 
odnotowywanych strat finansowych przedsiębiorców. 

Jednocześnie resort finansów zaprezentował projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w 
związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie 
powiązanych usług turystycznych. 

Uzasadnione jest ograniczenie, mniej więcej, o taki zakres procentowy sposobu obliczania i określania rocznego 
przychodu przedsiębiorców turystycznych, który stanowi podstawę do obliczenia minimalnej wysokości sumy 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

  
Mercor Mercor zdecydował o ponownym zakończeniu przeglądu opcji strategicznych. Zdaniem zarządu powyższa 

decyzja nie ma wpływu na kontynuację dotychczasowych działań związanych z rozwojem spółki oraz realizację 
jej planów strategicznych. Spółka nie wyklucza możliwości ponownego otwarcia przeglądu opcji strategicznych 
w przyszłości, o czym będzie informować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  
PZ Cormay PZ Cormay rozpoczęła testy na utratę wartości nakładów na prace rozwojowe. 
  
Master 
Pharm 

Master Pharm miał 12,6 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. (wobec 10,7 mln PLN zysku rok 
wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. 

W ujęciu jednostkowym szacunkowy wynik netto Master Pharm w 2019 r. wyniósł 9,6 mln PLN wobec 10,6 mln 
PLN w analogicznym okresie 2018 r., co oznacza spadek o ponad 9%. 

  
Celon 
Pharma 

Spółka w 2019 roku miała 102,3 mln PLN przychodów, 6,9 mln PLN EBIT oraz 11,9 mln PLN zysku netto. Rok 
wcześniej było to odpowiednio: 125,3 mln PLN, 35,6 mln PLN oraz 29,7 mln PLN zysku netto. 
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Plany Celonu Pharma na 2020 rok obejmują m. in. wzrost sprzedaży eksportowej i podpisanie umowy 
partneringowej na projekt, dotyczący esketaminy. 

  
Pepees Spółka w 2019 roku miała 232,0 mln PLN przychodów, 35,3 mln PLN EBIT oraz 24,1 mln PLN zysku netto. Rok 

wcześniej było to odpowiednio: 239,9 mln PLN, 29,9 mln PLN oraz 23,1 mln PLN zysku netto. 
  
PBKM PBKM zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia 70% udziałów w tureckim banku komórek macierzystych, 

działającym dotychczas w ramach struktury firmy Acbadem Healthcare Group za kwotę 2,8 mln EUR (ok. 12,9 
mln PLN). PBKM pracuje intensywnie nad kolejnymi akwizycjami, zarówno na rynkach europejskich, jak i poza 
Europą. 

  
BAH W ocenie zarządu British Automotive Holding (BAH) skutki związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 

SARS-CoV-2 będą mieć istotny, negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe grupy kapitałowej. Ze względu 
na wprowadzony na terytorium Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej stan zagrożenia epidemicznego i 
związane z nim ograniczenia istotnie zaburzony został proces sprzedaży samochodów przez grupę kapitałową 
BAH, tj. samochodów marki Jaguar Land Rover oraz SsangYong. 

  
Orbis Orbis zawarł umowę, na podstawie której nabył nieruchomość (działkę gruntu) o łącznej powierzchni 595 m2, 

położoną w Krakowie przy ulicy Worcella 6, za cenę 9,2 mln PLN netto, powiększoną o należną stawkę podatku 
od towarów i usług (VAT). 

  
Enel-Med Zarząd Centrum Medycznego Enel-Med, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Covid-19, 

spodziewa się, że przychody spółki w 1H’20 mogą ulec obniżeniu. Zarząd rozważa ograniczenie nowych 
inwestycji w 2020 r. 

Spółka podała, że w ciągu ostatnich dni zwielokrotniła możliwości konsultacyjne za pomocą telewizyt, a 
pozyskiwanie przez nią ok. 67% wpływów z abonamentów medycznych uodparnia ją w obecnej sytuacji na 
wahania popytowe. 

Enel-Med poinformował, że obecnie świadczy usługi zgodnie z zawartymi umowami, ale zarząd przewiduje 
możliwość wystąpienia zatorów płatniczych, spowodowanych płynnością finansową klientów B2B. 

  
ERG Akcjonariusze ERG wyrazili zgodę na nabycie do 69.029 akcji, stanowiących 7,88% ich ogólnej liczby, za 

maksymalnie 1,65 mln PLN w celu ich dalszej odsprzedaży. Cena, po której spółka będzie nabywać akcje własne 
nie może wyższa niż 200 PLN za sztukę.Termin trwania skupu akcji własnych wynosi 60 miesięcy. 

  
Kernel Kernel Holding sprzedał swój pakiet 50% udziałów w spółce joint venture Taman Grain Terminal Holdings 

Limited, która jest właścicielem terminalu do eksportu zboża w rosyjskim porcie Taman. Za sprzedane udziały 
Kernel otrzymał 61 mln EUR w gotówce. 

  
Gaming – 
podsumowa
nie tygodnia 

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia  
 
Gaming 16/03.2020-23/03.2020 

  Link 

Kraj  

PlayWay –zbycie 0,5 mln szt. akcji spółki Games Operators. http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,437048 

Artifex Mundi – wstępne wyniki za 2019 r.: EBITDA = 10,4 mln PLN, SN =  -13,7 mln PLN.  http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,437002 

Artifex Mundi - umowa wydawnicza z AppicPlay w zakresie komercjalizacji gry Tiny Dragons. http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,436647 

Vivid Games - wpływu koronawirusa COVID-19 na wyniki finansowe i działalność. http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,436848 

Vivid Games -zawarcie umów wydawniczych ze spółką SG Mobile LLC. http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,436739 

BoomBit - rozwiązanie umowy na dystrybucję gry Idle Coffee Corp na rynku chińskim. http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,436686 

T-Bull - premiera gry Top Speed na platformie Nintendo Switch. http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,436630 

T-Bull - premiera gry “InfiniteCorp: Cyberpunk Decision-Based Card Game”. http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,436629 

T-Bull - raport miesięczny za luty 2020 r. http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,436627 

CD Projekt - spółka reaguje na koronawirusa. Cyberpunk 2077 korzysta z pracy zdalnej. https://tinyurl.com/vnrxoto 

Zagranica  

Doom Eternal dostaje nawet 10/10 w recenzjach! https://tinyurl.com/vaeadjt 

The Last of Us 2 najwidoczniej nie zostanie opóźnione. Naughty Dog odlicza do premiery. https://tinyurl.com/vdf7zxa 

GameStop otwarty nawet w czasie kwarantanny. Gracze krytykują decyzję. https://tinyurl.com/sgaam62 

Xbox Series X z potwierdzoną premierą w 2020 roku!  https://tinyurl.com/tzagw7e 

Świat reaguje na prezentację PS5 - Sony przegrało bitwę, ale wojna dopiero się zaczyna. https://tinyurl.com/tz5wefd 

PS5 vs. Xbox Series X. Porównanie specyfikacji konsol nowej generacji. https://tinyurl.com/u2v6zng 

Premiera PS5 aktualnie nie jest zagrożona przez koronawirusa. Sony komentuje sprawę. https://tinyurl.com/rxhgbrs 

Ogromny popyt na gry w trakcie pandemii. Oblężenie serwerów Xbox Live i rekord na Steam.  https://tinyurl.com/unry66y 

Steam przebija kolejne rekordy. Ponad 22,5 mln zalogowanych graczy. https://tinyurl.com/vpyuyw6 

„źródło: DM BDM, PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, Stooq.pl” 
  
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP 
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