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JSW - Zarząd JSW porozumiał się ze związkowcami, fundusz wynagrodzeń wzrośnie o 7%
PGE, Enea, Energa, Tauron - Liczba pozyskanych klientów w okresie I-IV
ABC Data - ABC Data wypłaci jeszcze 28,8 mln PLN dywidendy
Altus TFI - Altus TFI wypłaci 1,49 PLN dywidendy na akcję z zysku za '17
BSC Drukarnia Opakowań - Spółka wypłaci 1 PLN dywidendy na akcję
CCC - CCC zmienia pogram emisji obligacji, podejmie rozmowy z obligatariuszami serii 1/2014
Echo Investment - Spółka zależna Echo Investment ma propozycję sprzedaży 10 mln akcji EPP
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Pfleiderer Group - Spółka wypłaci 1,20 PLN dywidendy na akcję za '17
Protektor - Protektor wypłaci 0,12 PLN dywidendy na akcję
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Unibep - Akcjonariusz Unibepu chce, by spółka wypłaciła 0,2 PLN dywidendy na akcję za '17
Artificial Intelligence - Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości Artificial Intelligence

Największe spadki

The Farm 51 - Spółka chce wyemitować do 300 tys. akcji; minimalna cena emisyjna 19 PLN
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Benefit Systems - ZWZ
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Od drugiej połowy ubiegłego tygodnia RTS ponownie zniżkuje. Indeks przełamał linię
krótkoterminowego wsparcia i po dwudniowej konsolidacji poniżej niej, wydaje się, że jest
gotów do dalszych spadków. Minimalny poziom docelowy należy szacować na 1130
punktów, ale prawdopodobnie sięgnie okolic 1110 lub 1075 punktów i niżej.
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Najważniejsze informacje:
JSW

Zarząd JSW porozumiał się ze związkowcami, fundusz wynagrodzeń wzrośnie o 7%
Zarząd JSW porozumiał się z organizacjami związkowymi na temat wzrostu płac. Porozumienie zakłada
podniesienie funduszu wynagrodzeń o 7% od czerwca, co oznacza wzrost kosztów w spółce w 2018 roku o 187
mln PLN.
Dodatkowo nastąpi jednorazowa wypłata pracownikom zatrudnionym w 2016 roku, będącym w stanie
zatrudnienia na dzień zawarcia ww. porozumienia płacowego, w oparciu o zapisy porozumienia zbiorowego z
dnia 16 września 2015 r., w łącznej wysokości ok. 370 mln PLN.
Porozumienie podpisały reprezentatywne związki zawodowe JSW: Solidarność, Federacja Związków
Zawodowych Górników JSW i Kadra. Jak podali związkowcy, wzrost funduszu wynagrodzeń od czerwca br.
będzie zrealizowany poprzez wzrost stawek płac zasadniczych dla wszystkich pracowników JSW, a także
poprzez wyrównanie zasad i uprawnień do dodatku stażowego, czyli tzw. Karty Górnika.
Wzrost stawek płac zasadniczych spowoduje wzrost wartości dniówki przepracowanej zarówno za dni robocze,
jak i za dni wolne od pracy. Skutkuje także wzrostem dniówki urlopowej, wynagrodzenia za czas choroby i
zasiłku chorobowego. Podwyższenie wynagrodzenia miesięcznego będzie skutkować zwiększeniem wysokości
nagród rocznych, takich jak 14. pensja i nagroda barbórkowa, nagród jubileuszowych i innych.
Porozumienie kończy spór zbiorowy wszczęty w JSW w kwietniu 2018 roku, dotyczący wzrostu stawek płac.
Zarząd JSW poinformował, że podpisanie porozumienia wyczerpuje roszczenia płacowe w 2018 roku. (PAP)

PGE, Enea, Energa,
Tauron

Liczba pozyskanych klientów w okresie I-IV
PGE Dystrybucja pozyskała w okresie styczeń-kwiecień 2018 roku 7.179 klientów na zasadzie TPA (zasada
dostępu stron trzecich - PAP). PGE Dystrybucja miała 198.740 klientów, którym dostarczyła prąd po cudzej
sieci.
Energa Operator pozyskała 7.307 klientów i obsługuje 171.930 klientów TPA.
Tauron Dystrybucja pozyskał 10.085 klientów i obsługuje 210.305 klientów TPA.
Enea Operator pozyskała 135 klientów i obsługuje 113.120 klientów TPA.
Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C wg stanu na koniec kwietnia 2018 r. wyniosła 195.591, a więc
zwiększyła się od końca XII 2017 r. o 7.360, co stanowi wzrost o 3,9%.
Natomiast liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec kwietnia 2018 r. wyniosła
568.283, a więc zwiększyła się od końca XII 2017 r. o 21.416, co stanowi wzrost o 3,9%. (PAP)

ABC Data

ABC Data wypłaci jeszcze 28,8 mln PLN dywidendy
Akcjonariusze ABC Data zdecydowali, że dywidenda za 2017 rok wyniesie 38,8 mln PLN, czyli 0,31 PLN na
akcję. Po wyłączeniu wypłaconej już zaliczki w wysokości 10 mln PLN, tj. 0,08 PLN na akcję, do wypłaty
pozostała kwota 28,8 mln PLN, czyli 0,23 PLN na akcję.
Dzień dywidendy został ustalony na 29 czerwca, a dzień jej wypłaty na 25 lipca 2018 r. Za 2016 rok spółka nie
wypłacała dywidendy. (PAP)

Altus TFI

Altus TFI wypłaci 1,49 PLN dywidendy na akcję z zysku za '17
Akcjonariusze Altus TFI zdecydowali o wypłacie 68,7 mln PLN z zysku za 2017 rok na dywidendę, czyli 1,49
PLN na akcję. Pozostałe 7,6 mln PLN ma zostać przeznaczone na cele społeczne, a 3,4 mln PLN na pokrycie
niepodzielonego wyniku finansowego.
Dzień dywidendy został ustalony na 18 czerwca, a termin jej wypłaty na 25 czerwca 2018 r.
Z zysku za 2016 r. Altus TFI wypłacił 68,3 mln PLN dywidendy, czyli 1,5 PLN na akcję. (PAP)

BSC Drukarnia
Opakowań

Spółka wypłaci 1 PLN dywidendy na akcję
Akcjonariusze BSC Drukarnia Opakowań zdecydowali, że z zysku za 2017 rok na dywidendę trafi łącznie 9,8
mln PLN, czyli 1 PLN na akcję. Pozostała część zysku netto w kwocie 11,35 mln PLN ma trafić na kapitał
zapasowy.
Dzień dywidendy ustalono na 19 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 26 czerwca ‘18 r.
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Janusz Schwark, prezes BSC Drukarni Opakowań, poinformował, że pomimo znaczących inwestycji – w
bieżącym roku spółka zamierza wydać na budowę nowego zakładu produkcyjnego i zakup nowoczesnych
maszyn 46,4 mln PLN - nie zamierza ograniczać kwot dywidendy w kolejnych latach. (PAP)
CCC

CCC zmienia pogram emisji obligacji, podejmie rozmowy z obligatariuszami serii 1/2014
Zarząd CCC dokonał zmian w pogramie emisji obligacji w związku z zastosowaniem nowego MSSF 16
dotyczącego leasingu. Spółka podejmie rozmowy z obligatariuszami serii 1/2014 dot. wcześniejszego wykupu
obligacji w zamian za obligacje nowej serii wyemitowane w ramach zmienionego programu. W ramach emisji
obligacji serii 1/2014 spółka dokonała emisji 210.000 obligacji zwykłych, kuponowych o łącznej wartości
nominalnej 210 mln PLN.
CCC podało, że zmiany w ustanowionym programie emisji obligacji mają na celu dostosowanie jego treści do
standardów sprawozdawczości finansowej obowiązujących w spółce (MSSF16) oraz zmian w przepisach
prawa, które dokonane zostały od dnia uruchomienia programu. (PAP)

Echo Investment

Spółka zależna Echo Investment ma propozycję sprzedaży 10 mln akcji EPP
Echo Prime Assets, spółka zależna Echo Investment, otrzymała propozycję sprzedaży 10 mln akcji EPP. Cena
sprzedaży akcji, pomniejszona o koszty transakcyjne, wyniesie 11,5 mln euro. Przewidywana data rozliczenia
sprzedaży akcji to nie później niż do 13 czerwca 2018.
Pozostałe 22.574.354 akcji EPP posiadane przez spółkę będą dalej klasyfikowane przez emitenta w
sprawozdaniach finansowych jako aktywa przeznaczone do sprzedaży. (PAP)

Ferrum

Zarząd Ferrum ocenia, że cena w wezwaniu jest zbyt niska, ale adekwatna do sytuacji rynkowej
Zarząd Ferrum, biorąc pod uwagę wycenę akcji spółki na rynku regulowanym w ostatnich sześciu miesiącach
przed ogłoszeniem wezwania, wskazuje, że zaproponowana w wezwaniu cena jest wyższa od średniej z
ostatniego półrocza oraz jest zgodna z wymogami przepisów prawa. Biorąc jednak pod uwagę aktualną
sytuację finansową spółki, która prezentowana jest w przekazywanych do publicznej wiadomości raportach
okresowych stwierdza, że zaproponowana w wezwaniu cena za jedną akcję spółki na poziomie 4,39 PLN jest
zbyt niska. Cena zaproponowana w wezwaniu w ocenie zarządu spółki nie uwzględnia potencjału spółki
wynikającego z oddłużenia, pozyskania nowych środków finansowych na bieżącą działalność, uruchomienia
nowej linii produkcyjnej oraz dobrej sytuacji finansowej spółki zależnej ZKS Ferrum. Zarząd spółki zauważył
jednocześnie, że cena wezwania jest z premią do średnich notowań spółki z ostatnich 3 i 6 miesięcy
poprzedzających wezwanie. Wobec powyższego zarząd spółki nie wyklucza odpowiedzi na ogłoszone wezwanie
poprzez sprzedaż posiadanych 1.386.386 sztuk akcji własnych.
W przypadku sprzedaży akcji własnych pozyskane pieniądze zostałyby przeznaczone na zasilenie kapitału
obrotowego, co pozwoliłoby na poprawę wyników Ferrum. (PAP)

Herkules

Herkules przyjął program skupu akcji własnych w celu umorzenia
Zarząd Herkulesa przyjął program skupu akcji własnych w celu umorzenia. Chce skupić do 3,5 mln akcji,
stanowiących 8,07% kapitału. Wysokość środków przeznaczonych na skup będzie nie większa niż 13,18 mln
PLN. Środki będą pochodzić z kapitału rezerwowego.
Akcje własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym GPW. Mogą być
również nabywane poza zorganizowanym obrotem giełdowym lub w drodze ogłoszenia wezwania po cenie nie
niższej niż 4 PLN.
Realizacja programu buybacku będzie się odbywała w okresie od 12 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2019 roku,
nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. (PAP)

Pfleiderer Group

Spółka wypłaci 1,20 PLN dywidendy na akcję za '17
Akcjonariusze Pfleiderer Group zdecydowali, że spółka wypłaci prawie 71,2 mln PLN dywidendy, czyli 1,20 PLN
na akcję. Zysk spółki za 2017 rok wyniósł 415,5 mln PLN. Pozostała kwota trafi na kapitał zapasowy.
Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 17 czerwca, a termin jej wypłaty 11 lipca 2018 r.
W 2017 roku spółka wypłaciła 1,1 PLN dywidendy na akcję. Łącznie na ten cel trafiło 71,2 mln PLN. (PAP)

Protektor

Protektor wypłaci 0,12 PLN dywidendy na akcję
Akcjonariusze Protektora zdecydowali, że spółka na dywidendę przeznaczy zysk osiągnięty w 2017 roku i część
kapitału zapasowego, co da łącznie 2,28 mln PLN, czyli 0,12 PLN dywidendy na akcję. Na dywidendę trafić ma
cały zysk spółki za 2017 r. czyli 1,35 mln PLN oraz dodatkowo część kapitału zapasowego pochodzącego z
niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w kwocie 931,6 tys. PLN.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 11 września, a jej wypłaty 11 grudnia 2018 roku. (PAP)
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Unibep

Akcjonariusz Unibepu chce, by spółka wypłaciła 0,2 PLN dywidendy na akcję za '17
Akcjonariusz Unibepu przedstawił projekt uchwały, który zakłada wypłatę przez spółkę dywidendy na poziomie
6,8 mln PLN, czyli 0,2 PLN na akcję - wynika z projektu uchwały na walne zwołane na 13 czerwca. Zarząd
spółki rekomendował wypłatę 0,15 PLN dywidendy na akcję. Proponowany dzień ustalenia prawa do
dywidendy to 25 czerwca. Zgodnie z projektem dywidenda miałaby być wypłacona w dwóch ratach: 0,15 PLN
na akcję 9 lipca, a 0,05 PLN na akcję 20 września.
Zarząd Unibepu proponował z kolei, by spółka wypłaciła łącznie 5,1 mln PLN dywidendy, czyli 0,15 PLN na
akcję. Dniem dywidendy miałby być 25 czerwca, a termin jej wypłaty to 9 lipca 2018 roku. (PAP)

Artificial Intelligence

Sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości Artificial Intelligence
Artificial Intelligence otrzymał 11 czerwca postanowienie sądu rejonowego w Warszawie o oddaleniu wniosku
o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku.
Wniosek o ogłoszenie upadłości zarząd Artificial Intelligence złożył w lutym 2018 roku. (PAP)

The Farm 51

Spółka chce wyemitować do 300 tys. akcji; minimalna cena emisyjna 19 PLN
Notowany na NewConnect producent gier The Farm 51 Group chce w ramach oferty publicznej wyemitować
do 300 tys. akcji serii I. Minimalna cena emisyjna akcji, na potrzeby bookbuildingu, została ustalona na 19 PLN
- wynika z prospektu emisyjnego spółki.
Spółka podała, że środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na działalność wydawniczą oraz działania
marketingowe i promocyjne związane z projektem gry „World War 3” na platformie Valve Steam (PC). Wydanie
gry planowane jest na III kwartał 2018 roku.
Proces budowy księgi popytu potrwa od 11 do 14 czerwca. Akcje mają być notowane na rynku NewConnect.
(PAP)

Kalendarz:

12 czerwca
12 czerwca
13 czerwca
14 czerwca
15 czerwca

Spółka

Wydarzenie

Orbis
Benefit Systems
PKP Cargo
Netia
Getin Noble Bank

ZWZ
ZWZ
ZWZ
ZWZ
ZWZ
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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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