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CD Projekt - CD Projekt powołał nową spółkę do realizacji "projektu na urządzenia mobilne"
PKP Cargo - Grupa PKP Cargo podnosi prognozę EBITDA na '18 o 16,2% do 904,8 mln PLN
PKN Orlen - PKN planuje budowę systemu blendingu ropy ze zbiornikami magazynowymi
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Cognor - Cognor myśli o zwiększeniu mocy produkcyjnych
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Grodno - Grodno chce wypłacić 0,12 PLN dywidendy na akcję
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Idea Bank, Getin - Rezerwy i odpisy Idea Banku obciążą wyniki j.d. grupy Getin Holding za II Play Communications
11 bit studios
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CD Projekt
Idea Bank - Idea Bank planuje sekurytyzację portfela, emisję obligacji, nie rozważa emisji akcji
Famur

Inpro - Inpro planuje w '18 wyemitować obligacje o wartości nominalnej do 20 mln PLN
K2 Internet - Spółka rezygnuje ze sprzedaży udziałów spółek segmentu agencyjnego i Największe spadki
mediowego
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Krezus - Krezus ma zgodę prezesa UOKiK na zakup Walcowni Metali Dziedzice
GTC
Polenergia
Energa

MCI Capital - MCI Management kupił w wezwaniu 4.033.598 akcji MCI Capital
Pfleiderer Group - Atlantik nie odpowie na zaproszenie do sprzedaży akcji Pfleiderer Group
Auga Group - GPW zawiesza obrót akcjami Auga Group do 24 sierpnia

Najwyższe obroty

Wydarzenia dnia:
Dino - Raport kwartalny
PKP Cargo - Raport kwartalny
Alumetal - Raport kwartalny
Węgry - Posiedzenie Banku Centralnego
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Najważniejsze informacje:
CD Projekt

CD Projekt powołał nową spółkę do realizacji "projektu na urządzenia mobilne"
CD Projekt powołał nową spółkę, Spokko, która będzie realizowała nieogłoszony jeszcze projekt na urządzenia
mobilne. CD Projekt objął w Spokko większościowy pakiet udziałów, a pozostałe mają przypaść osobom
odpowiedzialnym za proces produkcji i koncepcję projektu.
Grupa udostępni nowej spółce m.in. prawo do wykorzystywania posiadanego IP (własność intelektualna PAP) oraz dostęp do zaplecza twórczego i biznesowego studia CD Projekt Red. (PAP)

PKP Cargo

Grupa PKP Cargo podnosi prognozę EBITDA na '18 o 16,2% do 904,8 mln PLN
Grupa PKP Cargo podnosi prognozę EBITDA na 2018 rok o 16,2% do 904,8 mln PLN. W stosunku do
poprzedniej, majowej prognozy, o 3,2% spadła z kolei spodziewana masa towarowa, do 121,8 mln ton, a o 4,2
p.p. zmniejszył się prognozowany udział w polskim rynku przewozów wg pracy przewozowej, do 49,7 proc.
PKP Cargo podniosło także prognozy wyników finansowych na poziomie jednostkowym. Według nowej
prognozy przychody z działalności operacyjnej PKP Cargo wyniosą w tym roku 3.914,5 mln PLN (wzrost o
0,04% w stosunku do poprzedniej prognozy), zysk EBITDA wyniesie 781,3 mln PLN (wzrost o 17,7%). Prognoza
EBIT została podniesiona o 65,3% do 337,3 mln PLN, a zysku netto o 67,8% do 269,9 mln PLN.
Spółka przewiduje jednocześnie niższe o 13,7% niż wcześniej zakładała nakłady inwestycyjne, na poziomie
878,5 mln PLN. (PAP)

PKN Orlen

PKN Orlen planuje budowę systemu blendingu ropy ze zbiornikami magazynowymi
PKN Orlen ogłosił zapytanie ofertowe na budowę do 2020 r. w swoim płockim zakładzie systemu blendingu
ropy naftowej z trzema zbiornikami po 50 tys. metrów sześc. każdy, do magazynowania surowca. Oferty w
postępowaniu można zgłaszać do 7 września. (PAP)

Handel detaliczny

Sprzedaż sklepów małoformatowych w lipcu wzrosła r/r o 7% - PIH
Sprzedaż detaliczna sklepów małoformatowych w lipcu 2018 r. wzrosła o 7% r/r, a w ujęciu m/m wzrosła o
0,3% - wynika z szacunków Polskiej Izby Handlu. Liczba transakcji zaraportowanych w lipcu utrzymała się na
takim samym poziomie co rok wcześniej - napisano.
Jak pokazują dane PIH, w lipcu 2018 r. klienci wydawali na zakupy w sklepach małoformatowych do 300 m kw.
średnio 13,93 PLN, czyli o 1,6% więcej niż w czerwcu. W porównaniu z lipcem 2017 r. średnia wartość koszyka
wzrosła o 6,7%. Jak podała Izba, wynik ten to efekt zarówno wyższych cen (przełożyły się one na wzrost
wartości o 2,1%), jak i wzrostu średniej liczby produktów w koszyku.
Sklepy małoformatowe do 300 m kw. obejmują: małe sklepy spożywcze do 40 m kw., średnie sklepy spożywcze
41-100 m kw., duże sklepy spożywcze 101-300 m kw. oraz specjalistyczne sklepy alkoholowe. (PAP)

Sektor deweloperski

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w VII wzrosła o 3,4% r/r - GUS
liczba
Mieszkania, których budowę rozpoczęto
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-13%

liczba

I-VII 2018 (r/r)
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6,60%

98 469

3%

151 596

0,40%

Mieszkania, których budowę rozpoczęto
Mieszkania oddane do użytkowania
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia
Źródło: PAP na podstawie danych GUS

(PAP)
11 bit studios

Spółka chce wydać cztery gry na konsolę Nintendo Switch
11 bit studios planuje wydać wersję gier "This War of Mine", "Beat Cop", "Moonlighter" oraz "Children of Morta"
na konsolę Nintendo Switch. Pierwsza gra, "This War of Mine", ma trafić na Nintendo Switch w listopadzie
2018 roku. Premiera "Beat Cop" na Nintendo Switch planowana jest do końca 2018 roku, podobnie premiera
"Moonlighter". Premiera "Children of Morta" w wersji na konsolę Nintendo Switch planowana jest w
pierwszych miesiącach 2019 roku. (PAP)
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Cognor

Cognor myśli o zwiększeniu mocy produkcyjnych
Cognor myśli o zwiększeniu mocy produkcyjnych w ramach istniejących aktywów. Zarząd prawdopodobnie
zarekomenduje wypłatę dywidendy za 2018 rok.
Wykorzystanie zdolności produkcyjnych Cognoru w II kwartale wyniosło 112% wobec 106% w II kwartale
2017 roku. W Ferrostalu, jednym z oddziałów Cognoru, wyniosło ponad 117%. W II kwartale CAPEX Cognoru,
na poziomie bilansu, wyniósł 8,7 mln PLN, a narastająco w ciągu 12 miesięcy 27,9 mln PLN. Dług netto do
wyniku EBITDA spadł w II kwartale do 1,8x, podczas gdy rok temu wynosił 3,4x.
Polityka dywidendowa Cognoru zakłada przeznaczanie na dywidendę ok. 25% zysku netto. Za 2017 rok Cognor
wypłacił 0,10 PLN dywidendy za akcję. Łącznie na ten cel trafiło niemal 12 mln PLN.
Cognor spodziewa się w III kwartale tego roku dobrego wyniku EBITDA, ale niższego niż osiągnięty w drugim
kwartale. W II kwartale Cognor miał 62,1 mln PLN EBITDA wobec 32,8 mln PLN rok wcześniej. (PAP)

Comarch

Problemy z zaliczeniem testu weryfikacyjnego w ZUS
Z informacji "Pulsu Biznesu" wynika, że 12 sierpnia Comarch zaliczył jedynie 5 z 7 zadań w pierwszym teście
weryfikującym umiejętności w celu przejęcia jednej z najmniejszych usług - monitorowania kapitału
początkowego - która ma zostać przejęta od początku września. Następnie 16 sierpnia, w terminie udało mu
się poprawić tylko 1 z 2 zadań. Według prasy, ZUS dał Comarchowi trzecią szansę, zaznaczając jednocześnie,
że jest to pierwszy i ostatni raz, kiedy weryfikacja kompetencji będzie miała 3 próby. (Puls Biznesu)

Grodno

Grodno chce wypłacić 0,12 PLN dywidendy na akcję
Grodno chce wypłacić w formie dywidendy 1,85 mln PLN, czyli 0,12 PLN na akcję. Pozostałą część zysku za rok
obrotowy 2017/2018 (czyli 6,092 mln PLN) spółka zamierza przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Rada nadzorcza spółki pozytywnie oceniła wniosek zarządu w sprawie podzielenia zysku netto.
Z zysku za rok obrotowy 2016/2017 spółka wypłaciła w formie dywidendy również prawie 1,85 mln PLN, czyli
0,12 PLN na akcję. (PAP)

Idea Bank, Getin

Rezerwy i odpisy Idea Banku obciążą wyniki j.d. grupy Getin Holding za II kw. na 173 mln PLN
Rezerwy i odpisy Idea Banku obciążą skonsolidowany wynik finansowy grupy Getin Holding za II kwartał 2018
roku łącznie na 318 mln PLN, w tym skonsolidowany wynik finansowy grupy przypadający na akcjonariuszy
jednostki dominującej kwotą 173 mln PLN. (PAP)

Idea Bank

Idea Bank planuje sekurytyzację portfela, emisję obligacji, nie rozważa emisji akcji
Idea Bank, aby osiągnąć wymagane wskaźniki kapitałowe, planuje sekurytyzację części portfela kredytowego,
emisję obligacji podporządkowanych o wartości ok. 300 mln PLN, a kapitał będą uzupełniały osiągane zyski.
Bank nie rozważa emisji akcji.
Bank poinformował w piątek o konieczności zawiązania dużych, dodatkowych odpisów i rezerw, które obciążą
wynik grupy w II kwartale 2018 roku. Rezerwy i odpisy te są związane ze sprawą GetBacku, korektą podejścia
do ujmowania prowizji ubezpieczeniowych i zmianą modelu biznesowego Tax Care. Korekty oznaczają
przejściowe zejście współczynników wypłacalności poniżej poziomów wymaganych przez KNF, więc bank
przygotowuje plan ochrony kapitału. Bank szacuje, że - po uwzględnieniu rezerw i odpisów oraz korekt rozliczeń
przychodów – wskaźnik Tier1 w ujęciu skonsolidowanym może kształtować się na poziomie 9,24% przy
minimalnym wymaganym poziomie 10,88%, a współczynnik TCR na poziomie 10,74% przy minimalnym
wymaganym poziomie 12,88%.
Na początku sierpnia Getin Noble Bank oraz Idea Bank informowały o podpisaniu umowy w sprawie
współpracy przy analizie i przygotowaniu ich połączenia. Bury poinformował, że decyzja w tej sprawie zapaść
ma w czwartym kwartale 2018 roku. Idea Bank informował wcześniej, że Leszek Czarnecki, główny akcjonariusz
obu banków, oczekuje istotnych synergii kosztowych i sprzedażowych oraz wzmocnienia potencjału
sprzedażowego połączonych instytucji. (PAP)

Inpro

Inpro planuje w '18 wyemitować obligacje o wartości nominalnej do 20 mln PLN
Inpro planuje do końca 2018 roku wyemitować obligacje o łącznej wartości nominalnej do 20 mln PLN. Inpro
podało, że emisja 36-miesięcznych obligacji będzie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, bez konieczności
sporządzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
Zarząd zastrzegł, że termin i ostateczna wartość emisji będą uzależnione od popytu na rynku obligacji. (PAP)
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K2 Internet

Spółka rezygnuje ze sprzedaży udziałów spółek segmentu agencyjnego i mediowego
Po przeanalizowaniu możliwości rynkowych, zarząd K2 Internet podjął decyzję o kontynuowaniu rozwoju
organicznego grupy. Otrzymane w procesach przeglądu oferty na zbycie udziałów spółek segmentu
agencyjnego i mediowego oraz spółki zależnej Oktawave zarząd ocenił jako "niesatysfakcjonujące". (PAP)

Krezus

Krezus ma zgodę prezesa UOKiK na zakup Walcowni Metali Dziedzice
Krezus ma zgodę prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji w drodze przejęcia Walcowni Metali Dziedzice. W
styczniu 2018 roku Krezus podpisał z Boryszewem list intencyjny ws. zakupu 100% akcji Walcownii za około
160 mln PLN.
Walcownia Metali Dziedzice jest producentem półfabrykatów z metali nieżelaznych, a w szczególności prętów
mosiężnych, rur mosiężnych, płaskowników mosiężnych, rur kondensatorowych do wymienników ciepła, a
także taśm mosiężnych i krążków monetarnych do wyrobu monet. (PAP)

MCI Capital

MCI Management kupił w wezwaniu 4.033.598 akcji MCI Capital
MCI Management kupił w wezwaniu 4.033.598 akcji MCI Capital, które stanowią 7,63% kapitału zakładowego
spółki. Cena wyniosła 10,20 PLN za akcję. (PAP)

Pfleiderer Group

Atlantik nie odpowie na zaproszenie do sprzedaży akcji Pfleiderer Group
Atlantik, akcjonariusz Pfleiderer Group, nie odpowie na zaproszenie do sprzedaży akcji giełdowej spółki w
ramach programu skupu akcji własnych. Atlantik ma 19,28% akcji spółki.
Pfleiderer Group zaprosił 4 sierpnia do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 7.543.268 akcji własnych,
stanowiących około 11,66% kapitału, po 40 PLN za akcję.
Jak wcześniej podawano, nabyte akcje Pfleiderer Group może przeznaczyć do umorzenia lub na inne potrzeby.
(PAP)

Auga Group

GPW zawiesza obrót akcjami Auga Group do 24 sierpnia
Giełda Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Auga Group, zawiesza obrót akcjami spółki w
okresie od 20 sierpnia do 24 sierpnia włącznie. (PAP)

Kalendarz:

21 sierpnia
21 sierpnia
21 sierpnia
21 sierpnia
22 sierpnia
22 sierpnia
22 sierpnia
23 sierpnia
23 sierpnia
23 sierpnia
23 sierpnia
23 sierpnia
23 sierpnia
24 sierpnia
24 sierpnia
24 sierpnia
24 sierpnia

Spółka

Wydarzenie

Dino
PKP Cargo
Alumetal
Węgry
MLP GROUP
Tauron
LPP
Benefit Systems
Cyfrowy Polsat
GTC
Handlowy
MHP
LPP
CCC
Dom Development
Stelmet
JSW

Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Posiedzenie Banku Centralnego
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Ostatni dzień z prawem do dywidendy
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Ex-div
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
Raport kwartalny
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KONTAKTY
Biuro Analiz Rynkowych
Artur Iwański
Robert Brzoza
Tomasz Kasowicz
Piotr Łopaciuk
Stanisław Ozga
Andrzej Rembelski
Adrian Skłodowski
Jaromir Szortyka
Alicja Zaniewska
Małgorzata Żelazko

(dyrektor BAR, sektor wydobywczy)
(sektor finansowy, strategia)
(sektor paliwowy, sektor chemiczny)
(przemysł, budownictwo, inne)
(sektor energetyczny, sektor deweloperski)
(sektor spożywczy i rolniczy)
(handel hurtowy i detaliczny)
(sektor finansowy)
(analizy rynkowe)
(telekomunikacja, media)

(022) 521 79 31
(022) 521 51 56
(022) 521 79 41
(022) 521 48 12
(022) 521 79 13
(022) 521 79 03
(022) 521 87 23
(022) 580 39 47
(022) 580 33 68
(022) 521 52 04

artur.iwanski@pkobp.pl
robert.brzoza@pkobp.pl
tomasz.kasowicz@pkobp.pl
piotr.lopaciuk@pkobp.pl
stanislaw.ozga@pkobp.pl
andrzej.rembelski@pkobp.pl
adrian.sklodowski@pkobp.pl
jaromir.szortyka@pkobp.pl
alicja.zaniewska@pkobp.pl
malgorzata.zelazko@pkobp.pl

Emil Łobodziński
Paweł Małmyga
Przemysław Smoliński

(doradca inwestycyjny)
(analiza techniczna)
(analiza techniczna)

(022) 521 89 13
(022) 521 65 73
(022) 521 79 10

emil.lobodzinski@pkobp.pl
pawel.malmyga@pkobp.pl
przemyslaw.smolinski2@pkobp.pl

(director)
(sales)
(sales)
(head of sales trading)
(sales trader)
(sales trader)
(sales trader)
(sales trader)
(trader)
(trader)

(022) 521 79 19
(022) 521 52 46
(022) 521 82 14
(022) 521 91 33
(022) 521 82 12
(022) 521 91 40
(022) 521 82 10
(022) 521 65 41
(022) 521 91 50
(022) 521 48 93

wojciech.zelechowski@pkobp.pl
robert.noworyta@pkobp.pl
michal.sergejev@pkobp.pl
krzysztof.kubacki@pkobp.pl
marcin.borciuch@pkobp.pl
piotr.dedecjus@pkobp.pl
tomasz.ilczyszyn@pkobp.pl
igor.szczepaniec@pkobp.pl
maciej.kaluza@pkobp.pl
joanna.wilk@pkobp.pl

Biuro Klientów Instytucjonalnych
Wojciech Żelechowski
Robert Noworyta
Michał Sergejev
Krzysztof Kubacki
Marcin Borciuch
Piotr Dedecjus
Tomasz Ilczyszyn
Igor Szczepaniec
Maciej Kałuża
Joanna Wilk

INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA
DOTYCZĄCE CHARAKTERU REKOMENDACJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JEJ SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIENIE
Niniejsza publikacja (dalej: „Publikacja”) została opracowana przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (dalej: „DM PKO BP”), działający zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów DM PKO BP.
Publikacja adresowana jest do Klientów, którzy zawarli umowę o sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie
instrumentów finansowych przez DM PKO BP.
Publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, jednak DM PKO BP nie gwarantuje, że informacje zawarte w Publikacji są w pełni dokładne i kompletne.
DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Publikacji.
DM PKO BP informuje, iż inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.
Niniejsza Publikacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu oraz dokonania transakcji na instrumentach finansowych, ani nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub
zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.
DM PKO BP informuje, że świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, na podstawie
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2010 r. Jednocześnie DM PKO BP informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom zgodnie z obowiązującym
„Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie instrumentów finansowych przez
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego”, jak również umową o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, ana liz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze
ogólnym przez DM PKO BP. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM PKO BP w ramach prowadzonej działalności maklerskiej jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Objaśnienie używanej terminologii fachowej
min (max) 52 tyg - minimum (maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni
kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji
EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki
free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji
śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12
ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych
ROA - stopa zwrotu z aktywów
EBIT - zysk operacyjny
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja
EPS - zysk netto na 1 akcję
DPS - dywidenda na 1 akcję
CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję
P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS
P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji
EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA
marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży
marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży
marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży
rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży
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