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Informacja dnia 

GRODNO SA 

  

Szacunkowe przychody za listopad 2021 r. Zarząd Grodno S.A. informuje, że skonsolidowane przychody  

w listopadzie 2021 r. wyniosły 113,8 mln zł wobec 64,0 mln zł w listopadzie 2020 r., co oznacza wzrost o 78% 

rdr. Narastająco od początku roku obrotowego (tj. za okres ośmiu miesięcy od kwietnia do listopada 2021 r.) 

skonsolidowane przychody wyniosły 768,4 mln zł wobec 468,3 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem, 

co oznacza wzrost o 64% rdr. Jednocześnie Zarząd informuje, iż niniejszy raport zawiera dane wstępne, które 

mogą różnić się od danych ostatecznych składających się na wielkości prezentowane w raportach 

okresowych. (PAP Biznes) 

  

Komentarz DM Banku BPS. Grodno zajmuje się dostawą kompleksowych rozwiązań budynkowych oraz 

dystrybucją artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych. Spółka aktywnie rozwija także segment 

zielonej energii pod kątem fotowoltaiki, pomp ciepła i stacji ładowania pojazdów. Wstępne przychody za 

listopad, jakie podała Spółka, wykazują wysoką dynamikę wzrostową. Przychody zwiększyły się o 78 proc. r/r 

i wyniosły 113,8 mln zł (wobec 64 mln zł w listopadzie 2020). Również narastająco od początku roku 

obrotowego (dla Grodna to okres od kwietnia) przychody wzrosły o 64 proc. r/r do 768,4 mln zł (wobec 468,3 

mln zł w analogicznym okresie przed rokiem). W naszej ocenie wysoka dynamika przychodów wynika 

częściowo z rosnącej inflacji oraz z zintensyfikowanych zakupów konsumentów zainteresowanych 

inwestycjami w OZE, których przepisy rząd chce od kwietnia 2022 r. istotnie zmienić. Procedowana zmiana 

rozliczeń fotowoltaicznych instalacji prosumenckich jest mniej korzystna niż obecna, stąd wielu klientów 

decyduje się na inwestycję przed kwietniem 2022. Notowania Spółki na koniec sesji środowej ukształtowały 

się na poziomie 15,7 zł (12,3 proc. poniżej tegorocznego maksimum z października). Widzimy wciąż potencjał 

do wzrostów Spółki. (Ł. Bryl)  

  

Informacja dnia 

MPAY SA 

  

BPS SA odstąpił od warunkowej umowy sprzedaży zawartej z mPay. Zarząd spółki działającej pod firmą 

"mPay" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, 

NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000172708 ("mPay", "Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 01 grudnia 2021 r. otrzymał 

od Banku Polskiej Spółdzielczości SA z siedzibą w Warszawie oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od 

warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży akcji Domu Maklerskiego Banku BPS SA z siedzibą w 

Warszawie, zawartej w dniu 29 stycznia 2021 r., opublikowanej raportem bieżącym ESPI 3/2021. Zarząd 

Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny 

wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na 

rynku NewConnect. (ESPI RB Nr 55/21) 

  

Informacja dnia 
PGNIG SA 
  

PGNiG prognozuje wydobycie w '21 r. 5,4 mld m sześc. gazu i 1,4 mln ton ropy. PGNiG prognozuje 

wydobycie w 2021 roku 5,4 mld metrów sześciennych gazu ziemnego. W kolejnych trzech latach wydobycie 

ma wynieść odpowiednio: 6,6 mld m sześc., 6,5 mld m sześc. oraz 6,8 mld m sześc. Koncern prognozuje 

również wydobycie 1,396 mln ton ropy naftowej w 2021 r. oraz odpowiednio: 1,523 mln ton, 1,36 mln ton i 

1,428 mln ton w latach 2022-2024 - podało PGNiG w komunikacie. Poprzednie prognozy spółki, 

opublikowane w styczniu, wskazywały na wydobycie 5 mld metrów sześciennych gazu w 2021 roku, 5,2 mld 

metrów sześciennych w 2022 roku i 5,3 mld metrów sześciennych w 2023 roku. W styczniu spółka 

prognozowała ponadto wydobycie w tym roku 1,3 mln ton ropy naftowej wraz z kondensatem i NGL (ciekłe 

frakcje gazu ziemnego) oraz wzrost wydobycia do 1,53 mln ton w 2022 roku i następnie spadek do 1,387 mln 

ton w 2023 roku. W środowym komunikacie podano, że pandemia spowodowała wydłużenie realizacji 

procesów inwestycyjnych o kilkanaście miesięcy, co skutkuje mniejszym prognozowanym wydobyciem ropy 

naftowej i gazu ziemnego w Polsce w kolejnych latach. (…) (PAP Biznes) 
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WIG20 FUTURES 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Źródło: Bloomberg 

 

Komentarz DM Banku BPS. Środa przyniosła kontynuację odbicia zapoczątkowanego 30 listopada. 

Ostatecznie wczorajszy dzień WiG20 zakończył  wzrostem o 1,04 % na poziomie 2217,18 pkt. Indeks 

szerokiego rynku WIG wzrósł o 1,03 % z dużo mniejszym obrotem  niż na poprzedniej sesji , tylko 1,48 

mld zł. i zakończył sesję na 68 513,01pkt. Widoczne uspokojenie nastrojów na GPW oraz duże obroty, 

mogą odwrócić spadkową tendencję  trwającą od połowy października. Silnym wsparciem dla 

wszystkich indeksów powinna być połowa wzrostowego korpusu świecy utworzonej 30 listopada. Dla 

WIG20 jest to poziom 2164 pkt. Sygnałem do opuszczenia rynku będzie zejście poniżej 2110 pkt. 

Na rynku kontraktów, na serii FW20Z2120 obroty wyraźnie spadły i na koniec sesji w środę wyniosły 

26 494 wobec  35 148 na poprzedniej sesji. LOP na zamknięciu sesji spadł i osiągnął wartość 36 349 

wobec 37 310 na zamknięciu we wtorek. Rynki amerykańskie zachowują się słabo i  po  wzroście na 

początku wczorajszej sesji, na  zamknięciu zaliczyły ponad jednoprocentowe spadki. (T. Czarnecki )  

   

  
 
 

FW20Z2120 — 1 GRUDNIA, 17:15 
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KALENDARIUM  
 

Dane makro: 
02.12.2021 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Na podstawie: stooq.pl 

Wydarzenia  
w spółkach 
02.12.2021 

 

 AVATRIX - WZA: Kraków. W sprawie połączenia ze spółką ICE CODE GAMES Sp z o.o. wprowadzenia akcji serii I do obrotu. 
BUMECH - WZA: Katowice. W sprawie odwołania i wyboru członków rady nadzorczej 
PKNORLEN - : Konferencjia online: Nie ma dekarbonizacji bez digitalizacji. 
TIM - Konferencja wynikowa Spółki: Wideokonferencja prasowa prezentująca wyniki TIM SA i Grupy Kapitałowej za III kw. 
2021 roku. Przedstawienie bieżącej sytuacji oraz planów spółek tworzących Grupę. 
GEOTERM - WZA: Katowice. W sprawie powołania członka rady nadzorczej, uchylenia uchwał nr 4 i nr 5 NWZ z 26 
sierpnia 2021 roku, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C i serii D. 
MEDIACAP - Wezwanie: Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje spółki Mediacap SA w ogłoszonym wezwaniu po 
cenie 3,50 PLN (cena po zmianie) za akcję. 
ASBIS - Dzień wypłaty dywidendy: Zaliczka dywidendy w wysokości 0,20 USD na akcję. 
CDRL - Dzień dywidendy: Dywidenda w wysokości 2,00 PLN na akcję. 

 Na podstawie: infostrefa.com 
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Wojciech  Białek 
 Analityk 
 
 
 
Jacek Borawski  
Analityk Techniczny 

Dane kontaktowe do Departamentu Sprzedaży: 
 
Dariusz Stasiak, MPW 
Dyrektor Departamentu Sprzedaży  
dariusz.stasiak@dmbps.pl   
tel.: +48 (22) 53 95 541 
 
 

 
 

Krzysztof Jeż, MPW 

krzysztof.jez@dmbps.pl 

tel.: + 48 (22) 53 95 559  

Lech Kucharski, MPW 
lech.kucharski@dmbps.pl 
tel.: + 48 (22) 53 95 522 

Marcin Jakubiak, MPW 
marcin.jakubiak@dmbps.pl 
tel.: + 48 (22) 53 95 560 

Tomasz Kublik, MPW  
tomasz.kublik@dmbps.pl 
tel.: + 48 (22) 53 95 511 

 

 
 

Wyjaśnienia dotyczące stosowanej terminologii fachowej i wskaźników: 
Dług netto – suma zobowiązań oprocentowanych pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
EBIT – wynik na działalności operacyjnej 
EBITDA – wynik działalności operacyjnej przed potrąceniem salda na działalności finansowej, opodatkowaniem i amortyzacją. 
EV – (wartość ekonomiczna; EV= MC + dług netto) suma kapitalizacji i długu netto 
Marża brutto na sprzedaży – relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży 
Marża EBIT – (EBIT/Przychody ze sprzedaży) relacja zysk z działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaży  
Marża EBITDA – (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) relacja EBITDA do przychodów ze sprzedaży  
EBIT/EV – iloraz zysku z działalności operacyjnej i wartości ekonomicznej (suma kapitalizacji i długu netto) 
MC/EBIT – iloraz kapitalizacji (iloczyn kursu akcji i liczby akcji) oraz zysku z działalności operacyjnej 
MC/S – iloraz kapitalizacji (liczba wyemitowanych akcji razy kurs akcji) i przychodów ze sprzedaży 
P/E – (Cena/Zysk) relacja kurs akcji do rocznego zysku netto przypadający na akcję 
P/BV – (Cena/Wartość Księgowa) relacja kursu akcji do wartości księgowej przypadającą na akcję 
P/CF – [Cena/(zysk netto + amortyzacja)] relacja kursu akcji do sumy przypadającego na akcję zysku netto i amortyzacji 
Stopa dywidendy – (DY) dywidenda na akcję podzielona przez kurs akcji  
Wskaźnik wypłaty dywidendy – (D/E) relacja dywidenda przypadająca na akcję do zysk na akcję 
Wskaźnik pokrycia dywidendy – (E/D) relacja zysku na akcję do dywidendy na akcję 
 
Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwesty-
cyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako 
(1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacal-
ności inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem. 
 
W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy, bądź 
„rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 
  
Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, 
pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności. 
  
Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-
nych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej.  
  
Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finanso-
wych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 .  
 
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku 
BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231). 
 
 

Dom Maklerski Banku BPS SA 
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa,  
tel.: +48 22 53 95 555, fax.: +48 22 53 95 556  
www.dmbps.pl 
dm@dmbps.pl 

Sporządzone przez Departament Analiz: 
 
Tomasz Czarnecki, MPW 
Dyrektor Departamentu Analiz 
tomasz.czarnecki@dmbps.pl 
tel.: (22) 53 95 542 
 
Artur Wizner, MPW 
Analityk 
artur.wizner@dmbps.pl 
tel.: (22) 53 95 548 
 
Łukasz Bryl 
Analityk 
Lukasz.bryl@dmbps.pl 
tel.: 785 500 874 
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