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Biomed-Lublin |
Wartość wygranych
przez firmę przetargów
publicznych na dostawę
do polskich szpitali produktów osoczopochodnych wytwarzanych dla
spółki przez francuską
firmę LFB Biomedicaments przekroczyła
20 mln zł. Krzysztof
Łysakowski został
nowym członkiem rady
nadzorczej lubelskiej
spółki. Wcześniej
pełnił funkcję dyrektora ds. wytwarzania
preparatów krwiopoMKT
chodnych.
Bytom | Analitycy DM
BDM podtrzymali rekomendację „redukuj” dla
akcji odzieżowej firmy
i podnieśli nieznacznie
cenę docelową do 2,77
zł z 2,7 zł, czyli poniżej
obecnego kursu 2,9 zł. Ich
zdaniem firma ma dobre
perspektywy, będzie się
rozwijać i poprawiać
wyniki, ale większość
pozytywnych zdarzeń
jest już uwzględniona w
MR
wycenie.
Selvita | Krakowska
firma podpisała umowę
z niemiecką spółką
Merck KGaA, której
przedmiotem jest rozwój
i komercjalizacja cząsteczek terapeutycznych
w obszarze onkologii.
Maksymalna kwota
przychodów z tytułu
„kamieni milowych”
w trakcie pierwszych
pięciu lat to 1,85 mln
euro. W przypadku
pomyślnego rozwoju
i komercjalizacji leku
łączna kwota płatności
dla Selvity wyniesie
MKT
16,5 mln euro.

Lotos inwestuje
w norweskie złoża
Surowce › Spółka dostała niezbędne zgody na zakup złóż
Sleipner. Dzięki temu zwiększy wydobycie ropy i gazu.
Tomasz Furman
tomasz.furman@parkiet.com

Norweskie resorty finansów oraz ropy i energii wydały
Grupie Lotos zgody administracyjne na zakup udziałów
w złożach określanych jako
Sleipner, zlokalizowanych na
Morzu Północnym. Spółka podaje, że zamknięcie transakcji
planowane jest do końca roku.

Wzrośnie wydobycie
– Dzięki uzyskanym zgodom norweskich ministerstw
zamykamy definitywnie
rozdział zatytułowany Yme –
twierdzi Paweł Olechnowicz,
prezes Grupy Lotos. Chodzi
o norweskie złoże, na którym zainstalowano wadliwą
platformę, co spowodowało,
że nie można było ruszyć z
wydobyciem. Tym samym
wydane pieniądze nie przynosiły żadnych profitów.
Obowiązujący w Norwegii
system podatkowy pozwala
jednak odzyskać pieniądze w
ramach realizowanego w tym
kraju wydobycia z innych złóż.
To niejedyny efekt zakupu
Sleipnera. – Dodatkowo przekraczamy zapisany w strategii
2011–2015 cel wydobywczy i
stawiamy kolejny mocny krok
w kierunku rozwoju segmentu
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firmy

Paweł Olechnowicz,
prezes Grupy Lotos.

wydobywczego – dodaje
Olechnowicz. Spółka podaje,
że średnia wielkość produkcji
z przejętych złóż przypadająca
na grupę wynosi 16 tys. boe
(baryłki ekwiwalentu ropy)
dziennie. W efekcie, wraz z
uruchomieniem wstępnego
wydobycia na bałtyckim złożu
B8, Grupa Lotos zwiększyła je
do około 30 tys. boe. Tymczasem cel ustalony na koniec tego
roku przewidywał wydobycie
24 tys. boe.

Nowe złoże
W ramach zakupu pakietu
Sleipner gdański koncern nabył 28 proc. udziałów w złożu
Alfa Sentral, które jest w fazie

przygotowania do zagospodarowania. Złoże położone jest
zarówno na norweskim, jak i
brytyjskim szelfie kontynentalnym. Operatorem koncesji
Alfa Sentral jest Statoil. Zasoby
tego złoża, określane według
międzynarodowej terminologii
jako 2C, przypisane udziałom
Grupy Lotos, wynoszą 10,3 mln
boe. W 45 proc. składa się na
nie gaz, a w 55 proc. kondensat
(tzw. lekka ropa naftowa). Wydobycie dla udziałów przypisanych Grupie Lotos ma wynieść
4 tys. boe dziennie.
Operator zagospodaruje złoże Alfa Sentral przez podłączenie go do istniejącej już infrastruktury na polu Sleipner. Co
więcej, Statoil podał niedawno,
że przejął 24 proc. udziałów w
koncesji Alfa Sentral zlokalizowanej na brytyjskim szelfie
kontynentalnym, co dowodzi
jego determinacji w jak najszybszym zagospodarowania
złoża. Dzięki uruchomieniu
wydobycie Statoil będzie też
w stanie efektywniej wykorzystać posiadaną infrastrukturę,
na czym skorzysta też polska
firma. Decyzja inwestycyjna o
zagospodarowaniu Alfa Sentral
ma być podjęta do końca przyszłego roku. Z kolei pierwsza
ropa prawdopodobnie popłynie w 2020 r. Eksploatacja
planowana jest przynajmniej
do 2032 r.

Simple, Wasko › Walka o nowe kontrakty.

Informatyzacja
szpitali szansą dla firm
O 4 proc., do ponad 2 zł,
drożały we wtorek akcje Wasko
w reakcji na pozytywną rekomendację autorstwa DM BDM.
Jedną akcję informatycznej
spółki broker wycenia na 2,51
zł. Podkreśla, że dużą szansą
jest dla niej ogólnopolska informatyzacja placówek służby
zdrowia. W nowej perspektywie UE do 2020 r. na ten cel
ma zostać przeznaczona kwota
rzędu 900 mln zł. W ostatnim
czasie grupie Wasko udało się
podpisać kilka kontraktów
w tym segmencie, a największym była umowa z Centrum
Onkologicznym w Gliwicach
na modernizację i rozbudowę
infrastruktury serwerowej. Na
nowe umowy w ochronie zdrowia liczy też giełdowe Simple.
– Według naszych szacunków ponad 250 szpitali w Polsce nie ma wdrożonego żadnego systemu informatycznego,
a tylko około 5 proc. korzysta
z Elektronicznego Obiegu
Dokumentów. Potrzeby tego
rynku są więc ogromne – ocenia
Przemysław Gnitecki, prezes
Simple. Podkreśla, że dodatkowym wyzwaniem dla szpitali
będzie obowiązek prowadzenia
dokumentacji medycznej w
formie elektronicznej. – Odpowiednie regulacje prawne
prawdopodobnie wejdą w życie
od 2017 r., więc przyszły rok
powinien mijać w placówkach
medycznych na przygotowaniu
się do tego wymogu – mówi
Gnitecki.
Nasi rozmówcy podkreślają,
że tego typu wdrożenia informatyczne są skomplikowane i
czasochłonne, a dodatkowym
elementem, który należy brać

przy nich pod uwagę, jest
kwestia ochrony i poufności
danych osobowych. – To
powoduje, że szpitale z dużą
ostrożnością podchodzą do
rozwiązań przetwarzania danych w chmurze – mówi szef
Simple.
Analitycy spodziewają się,
że o kontrakty w branży medycznej ostro walczyć będą też
m.in. Asseco Poland, Comarch
i Cube.ITG. Również spółka
zależna Atende – Atende
Medica – ostrzy sobie zęby
na nowe umowy. Pierwsze
półrocze 2015 zamknęła na
plusie, ale w III kwartale
zanotowała niewielką stratę.
Zarząd Atende deklaruje, że jej
wyniki będą się poprawiać wraz
z uruchamianiem kontraktów z
nowej perspektywy unijnej. Na
razie rozdanie środków mocno
się opóźnia, co stawia firmy
z branży IT (szczególnie te,
które nie mają zdywersyfikowanego portfela) w trudniej sytuacji – umowy z poprzedniego
rozdania się kończą, a nowych
KMK
wciąż nie ma.
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