
Astar ta | Z „trzy maj”
do „ku puj” pod nie śli re -
ko men da cję dla ak cji
spo żyw czej fir my ana li ty -
cy ING. Ce nę do ce lo wą
usta lo no na 74,8 zł.
Wczo raj kosz to wa -
ły 65,6 zł. W opi nii
au to rów ra por tu,
po dwóch la tach nad pro -
duk cji cu kru na Ukra inie,
w wy ni ku ob ni żki je go
cen, po pyt prze wy ższy
pro duk cję. Po win -
na na tym zy skać Astar ta
ja ko naj więk szy gracz
i pro du cent cha rak te ry -
zu ją cy się ni ski mi
kosz ta mi. MR

Enel -Med | PTE PZU
zwięk szy ło za an ga żo wa -
nie w me dycz nej spół ce
z 4,99 proc. do 5,03 proc.
ka pi ta łu i gło sów. W re ak -
cji na tę wia do mość kurs
Enel -Me du rósł wczo raj
na wet o 10,7 proc.,
do 4,83 zł. MR

EP Ser wis | Spół ka z port -
fe la fun du szu ven tu re
ca pi tal En ter pri se In ve -
stor nie wy klu cza de biu tu
na GPW w cią gu czte rech
lat. EP Ser wis zaj mu je się
ob ro tem pa le ta mi i re cy -
klin giem zu ży tych
opa ko wań drew nia nych.
W 2012 r. spół ka wy pra -
co wa ła 40 mln zł
przy cho dów i 0,8 mln zł
zy sku net to. PAP, MR

KGHM | Ana li ty cy DM BZ
WBK usta li li do ce lo wą
ce nę ak cji mie dzio we go
gi gan ta na 158 zł. Wczo raj
na GPW pła co no
za nie 184 zł, dla te go za le -
ca ją ich sprze daż.
Zda niem ana li ty ków ry -
nek zbyt en tu zja stycz nie
pod szedł do pla nów za -
gra nicz nej eks pan sji
KGHM, co skut ko wa ło
wzro stem no to wań. MR

Po lnord | ING TFI zmniej -
szy ło za an ga żo wa nie
w ka pi ta le de we lo pe ra
z 5,03 proc. do 4,99 proc. MR

Ur sus | Ofer ta kon sor -
cjum, w skład któ re go
wcho dzi pro du cent ciąg -
ni ków, zo sta ła
wy bra na w prze tar gu
na za kup i do sta wę 38 no -
wych, ni sko po dło go wych
tro lej bu sów miej skich.
Pla no wa na war tość ca łej
umo wy to 52,8 mln zł net -
to. Ur sus nie po dał
swo je go udzia łu w kon -
sor cjum. Prze targ
zor ga ni zo wał Za rząd
Trans por tu Miej skie go
w Lu bli nie. Pod pi sa nie
umo wy na stą pi po 2 mar -
ca. MR
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