
Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub 
wystawców. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. 
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Indeksy GPW

WIG otw. 52 395,34 -0,1%

WIG zam. 53 213,51 1,5%

obrót (tys. PLN) 699 093,00 59,7%

WIG 20 otw. 2 382,30 -0,2%

WIG 20 zam. 2 423,29 1,5%

FW20 otw. 2 387,00 -0,3%

FW20 zam. 2 432,00 1,6%

mWIG40 otw. 3 468,69 0,0%

mWIG40 zam. 3 528,48 1,7%

Największe wzrosty kurs zmiana

DSS 0,40 21,2%

MIDAS 0,62 12,7%

CIGAMES 11,39 12,2%

CAPITAL 2,17 11,9%

REMAK 10,50 8,2%

Największe spadki kurs zmiana

KSGAGRO 1,01 -9,8%

REINHOLD 0,73 -8,8%

ORBIS 37,10 -8,6%

PRESCO 3,95 -6,0%

AGROTON 1,81 -5,7%

Najwyższe obroty kurs obrót

PEKAO 182,50 181 043,00

PKOBP 37,00 123 497,00

KGHM 127,00 68 958,00

PZU 485,85 49 344,00

PGE 21,39 48 220,00

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 17 493,35 0,9%

RTS 1 063,86 0,7%

PX50 939,12 1,4%

DJIA 16 614,81 1,3%

NASDAQ 4 419,48 2,4%

S&P 500 1 941,28 2,0%

DAX XETRA 8 886,96 1,9%

FTSE 6 372,33 1,7%

CAC 4 081,24 2,3%

NIKKEI 15 154,50 2,4%

HANG SENG 23 451,78 1,6%

Waluty i surowce zmiana

WIBOR 3m (%) 1,91 -0,5%

EUR/PLN 4,22 -0,1%

USD/PLN 3,31 0,4%

EUR/USD 1,27 -0,5%

miedź (USD/t) 6 560,00 -1,2%

miedź (PLN/t) 21 740,50 -0,8%

ropa Brent (USD/bbl) 85,31 1,2%

Środa
22.10.2014

Najważniejsze informacje: 

Sektor wydobywczy - Deficyt na rynku miedzi od stycznia do lipca wyniósł 590 tys. ton 

PZU, BPH - PZU nie jest zainteresowane przejęciem BPH 

Sektor stalowy - Produkcja stali na świecie we wrześniu -0,1% r/r 

Bogdanka - Spółka w sporze ze związkami ws. podwyżki wynagrodzeń 

JSW - Wspólne zakupy z innymi śląskimi spółkami 

PKN Orlen  - Do końca roku zdecyduje o inwestycji w blok energetyczny w Płocku  

PKN Orlen - W IV kwartale rosną marża rafineryjna i petrochemiczna 

PKN Orlen - Orlen rozważa kolejne inwestycje w Ameryce Północnej 

PKN Orlen - Potrzeby finansowe zabezpieczone na 5 lat, możliwa emisja obligacji 

Tauron - ZUS chce kupić obligacje Tauronu 

PGNiG - Polskie LNG i PGNiG podpisały list ws. rozbudowy terminala LNG 

Kęty - Jutro publikacja raportu za III kw. 2014 – przedstawiamy prognozę DM PKO BP 

Sektor finansowy - UOKiK nałożył 50,4 mln PLN kar na 4 spółki za polisolokaty 

Sektor bankowy  - KE przyjęła zasady obliczania składek na likwidację banków 

Alior Bank - Chce w '14 utrzymać marżę odsetkową na poziomie 4,7% 

Alior Bank - Oczekuje fuzji prawnej z Meritum Bankiem w I kw. '15 

Alior Bank - Nie ma planów wypłaty dywidendy za '14 i '15 

mBank - mBank przeniósł część swojego portfela kredytów do mBanku Hipotecznego 

 

Wydarzenia dnia: 

Alior Bank - NWZ w sprawie emisji do 2.355.498 nowych akcji serii H 

Orange Polska - Skonsolidowany raport kwartalny 

PKN Orlen - Skonsolidowany raport kwartalny 

Na wykresie Getinu pojawiła się wczoraj 
długa biała świeca. Kurs odbił się od dol-
nego ograniczenia kilkumiesięcznego ka-
nału spadkowego, co przy silnie wyprzeda-
nym rynku sugeruje rozpoczęcie korekty. 
Jej zasięg należy szacować na okolicę 2,55 
zł, ale nie można wykluczyć i silniejszego 
ruchu do 2,74 zł, a nawet 2,87 zł. 

Wykres dnia: Getin Holding 

Getin: rozpoczęcie korekty 
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Sektor wydobywczy Deficyt na rynku miedzi od stycznia do lipca wyniósł 590 tys. ton 

 Według ICSG deficyt na rynku miedzi w okresie od stycznia do lipca wyniósł 590 tys. ton w porównaniu do 22 
tys. ton nadwyżki w porównywalnym okresie ubiegłego roku. W lipcu jednak wystąpiła pierwsza nadwyżka po 
6 kolejnych miesiącach deficytu. 

 Deficyt wynika z 12% wzrostu zużycia łącznie z wysokim wzrostem importu do Chin (+34% r/r), a także z oży-
wienia w Unii Europejskiej (+11%) i Japonii (+10%).  

 Produkcja górnicza wzrosła o 3% r/r a produkcja miedzi rafinowanej wzrosła o 7% r/r.  

 Deficyt na rynku miedzi w okresie od stycznia do lipca jest konsekwencją bardzo silnego importu do Chin w 
I połowie roku, który wyraźnie zwolnił w III kwartale, a także ożywienia w krajach rozwiniętych. Pomimo 
pierwszej nadwyżki na rynku w lipcu, w pierwszych siedmiu miesiącach zdolności produkcyjne kopalni 
wzrosły jedynie o 560 tys. ton, a produkcja wzrosła o 325 tys. ton (wykorzystanie mocy produkcyjnych spa-
dło z 83,9% do 82,7%. Zgodnie z naszymi szacunkami, jest wysokie prawdopodobieństwo, że w całym 2014 
r. rynek miedzi pokaże deficyt w wysokości ok 400 tys. ton. Z kolei w 2015 r. spodziewamy się umiarkowa-
nej nadwyżki w wysokości 100-200 tys. ton. (A. Iwański) 

 

PZU, BPH PZU nie jest zainteresowane przejęciem BPH 

 PZU nie jest zainteresowane przejęciem BPH - powiedział agencji Reuters Andrzej Klesyk, prezes PZU. Prezes 
nie wyklucza jednak zapewnienia finansowania dla takiej transakcji. (J. Szortyka) 

 

Sektor stalowy Produkcja stali na świecie we wrześniu -0,1% r/r 

 We wrześniu produkcja stali na świecie spadła 0,1% r/r i wyniosła 134,4 mln ton. W Chinach produkcja była 
płaska (+0,0%), co jest najniższą dynamiką od wielu miesięcy. W UE produkcja stali spadła o 1,7%, a w Polsce 
wzrosła o 11,4%. W sty-wrz produkcja wzrosła na świecie o 2,1%, w Chinach o 2,3%, w UE o 2,9% a w Polsce o 
6,2%.  

 Cena stali we wrześniu powróciła do spadków: -1,0% r/r i -1,1% m/m. 

 Z ciekawostek we wrześniu na Ukrainie spadek sięgnął 37% r/r (-14% od początku roku). 

 Dane potwierdzają słabość rynku stali przede wszystkim w Chinach. Ponieważ to Azja nadaje ton ceny po-
nownie zaczęły spadać. Przy hamującej dynamice produkcji i słabych cenach stali również rynek surowców 
(węgiel koksowy, ruda żelaza) nie będzie miał łatwo. (A. Iwański) 

 

Bogdanka Spółka w sporze ze związkami ws. podwyżki wynagrodzeń 

 Prezes Bogdanki Zbigniew Stopa poinformował, że związki zawodowe w Bogdance weszły w spór zbiorowy z 
zarządem spółki w sprawie podwyżek wynagrodzeń. Zarząd spółki ocenia, że w związku z niepewną sytuacją 
rynkową nie ma miejsca na duży wzrost płac. Zarząd Bogdanki uważa, że w przyszłym roku ceny węgla mogą 
być na podobnym poziomie r/r lub lekko niższym. Prezes podkreślił, że zarząd zaproponował rozsądny, ade-
kwatny do obecnej sytuacji poziom wzrostu wynagrodzeń, lecz związki zawodowe nie wyraziły na niego zgo-
dy. Strony prowadzić będą dalsze rokowania z udziałem mediatora. 

 (A. Iwański) 

 

JSW Wspólne zakupy z innymi śląskimi spółkami 

 JSW uruchomi wspólne zakupy z innymi śląskimi spółkami. O wspólnym programie zakupowym JSW rozma-
wia z Katowickim Holdingiem Węglowym i Kompanią Węglową. Z informacji Parkietu wynika, że przyjęcie 
takiego programu przyniosłoby spółkom oszczędności na poziomie 3-10% obecnych kosztów zakupu.  

 Związki zawodowe w JSW nie zgadzają się na proponowane przez zarząd zawieszenie na 3 lata niektórych 
przywilejów górniczych, w tym 14. pensji. Zapowiadają przeprowadzenie jeszcze w tym miesiącu referendum 
wśród załogi w sprawie odwołania zarządu. (A. Iwański) 

 

 

Najważniejsze informacje 
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PKN Orlen  Do końca roku zdecyduje ostatecznie o inwestycji w blok energetyczny w Płocku  

 PKN Orlen poinformowała w prezentacji, że w czwartym kwartale 2014 r. podejmie ostateczną decyzję w 
sprawie budowy bloku gazowo-parowego w Płocku. Koncern planuje inwestycję w blok o mocy od 450 do 
600 MWe. Obecnie trwa analiza efektywności projektu. (M. Kalwasińska) 

 

PKN Orlen W IV kwartale rosną marża rafineryjna i petrochemiczna 

 PKN Orlen poinformował, że biorąc pod uwagę okres od 1 października do 17 października 2014 r., w porów-
naniu z III kwartałem modelowa marża rafineryjna wzrosła do 5,6 USD na baryłkę z 4,8 USD. Dyferencjał Ural/
Brent z kolei spadł do 1,5 USD na baryłce z 1,8 USD. Łącznie marża rafineryjna i dyferencjał wzrosła do 7,1 
USD z 6,6 USD w III kwartale. Natomiast modelowa marża petrochemiczna w tym okresie wzrosła do 824 EUR 
za tonę z 782 EUR w III kwartale. Modelowa marża downstream wzrosła do 13,8 USD na baryłce z 12,9 USD w 
III kwartale. Średnie ceny ropy Brent wynoszą 89 USD/bbl wobec 102 USD w ubiegłym kwartale. 

 Bloomberg podał, że PKN Orlen spodziewa się spadku modelowej marży rafineryjnej w IV kwartale. Oczekuje 
również lekkiego spadku cen ropy. (M. Kalwasińska) 

 

PKN Orlen Orlen rozważa kolejne inwestycje w Ameryce Północnej 

 Orlen rozważa kolejne, po Kanadzie, inwestycje w wydobycie węglowodorów w Ameryce Północnej - poinfor-
mował PAP Wiesław Prugar, prezes Orlen Upstream. Jak zaznaczył, obecnie w Kanadzie Orlen wydobywa ok. 
8 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie. Dodał, że jeśli sytuacja ekonomiczna spółki na to pozwoli, to w 
przyszłym roku wydobycie w Kanadzie może się zwiększyć i mogą też rozpocząć się kolejne poszukiwania su-
rowców w regionie. Być może spółka będzie kupować podobne aktywa, w zależności od tego, jakie pojawią 
się możliwości. Prugar dodał, że rynek ten jest ciągle monitorowany, a w sferze zainteresowań Orlenu jest 
generalnie Ameryka Północna, od jakiegoś czasu Stany Zjednoczone - zaznaczył prezes Orlen Upstream. 

 Prezes dodał, że spółka wystąpiła o kilka nowych koncesji w Polsce. Spółka planuje w okolicach Sieradza wier-
cić otwór w poszukiwaniu gazu konwencjonalnego. Powiedział też, że w przyszłym roku spółka planuje kilka 
odwiertów w poszukiwaniu gazu niekonwencjonalnego. (M. Kalwasińska) 

 

PKN Orlen Potrzeby finansowe Orlenu zabezpieczone na 5 lat, możliwa jeszcze emisja obligacji 

 Potrzeby finansowe PKN Orlen są zabezpieczone na okres najbliższych pięciu lat – powiedział PAP Jacek Maty-
jasik, dyrektor biura zarządzania finansami w PKN Orlen. Spółce udało się osiągnąć 50% udział obligacji w za-
dłużeniu. Firma nie wyklucza jednak, że przed upływem tego czasu zdecyduje się jeszcze na emisję obligacji, 
ze względu na duże zainteresowanie inwestorów tymi papierami. Matyjasik nie poinformował jednak ani o 
możliwym terminie, ani wielkości ewentualnej emisji. Łączna suma dostępnych dla spółki środków to ponad 4 
mld EUR.  

 Orlen wciąż utrzymuje dużą pulę zapasów obowiązkowych ropy naftowej. Na koniec półrocza ich wartość 
wyniosła prawie 6 mld PLN. Dodatkowo ponad 3 mld PLN było poza bilansem w postaci zapasu obowiązkowe-
go, który na rzecz Orlenu utrzymują firmy zewnętrzne. Nowe prawo pozwoli na stopniowe uwalnianie środ-
ków zaangażowanych w utrzymywanie zapasów obowiązkowych - powiedział Matyjasik. Szacowana kwota 
redukcji może wynieść, w zależności od cen ropy, nawet do 3 mld PLN przez okres trzech lat, poczynając od 
roku 2015 – ocenia Matyjasik. (M. Kalwasińska) 

 

Tauron ZUS chce kupić obligacje Tauronu 

 ZUS chce kupić obligacje Tauronu. Fundusz Rezerwy Demograficznej może objąć nawet 20% emisji za 200 mln 
PLN, poinformował Parkiet. Rzecznik ZUS Jacek Dziekan potwierdza tę informacje. W przyszłym tygodniu 
zbiera się rada nadzorcza, która podejmie decyzję w tej sprawie. (S. Ozga) 

 

PGNiG Polskie LNG i PGNiG podpisały list ws. rozbudowy terminala LNG 

 Polskie LNG poinformowało, że podpisało z PGNiG list intencyjny w sprawie rozbudowy terminala LNG w Świ-
noujściu o trzeci zbiornik. Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa gazowego Polski. Rozważany 
jest udział kapitałowy PGNiG w rozbudowie terminala, w szczególności w wybudowaniu niezbędnej infra-
struktury. (M. Kalwasińska) 
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Sektor finansowy UOKiK nałożył 50,4 mln PLN kar na 4 spółki za polisolokaty 

 Prezes UOKiK Adam Jasser poinformował na konferencji, że Urząd nałożył na Aegon TUnŻ, Idea Bank, Open 
Finance i Raiffeisen Bank Polska kary o łącznej wartości 50,4 mln PLN za nierzetelne informowanie o polisolo-
katach oraz o prawach i obowiązkach stron umowy. Kara nałożona na Open Finance wynosi 1,67 mln PLN, a 
na Idea Bank 4,17 mln PLN. (J. Szortyka) 

 

Sektor bankowy  KE przyjęła zasady obliczania składek do funduszy na likwidację banków 

 Komisja Europejska poinformowała, że przyjęła szczegółowe przepisy dotyczące składek banków na rzecz 
funduszy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. W komunikacie podano, że nowe regulacje zakładają, 
że każdy bank będzie płacił składki odpowiednio do swojej wielkości i profilu ryzyka. W obrębie unii bankowej 
krajowe fundusze, ustanowione z dniem 1 stycznia 2015 r. na podstawie dyrektywy, zostaną zastąpione przez 
jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, przy czym fundusze te zostaną stopniowo po-
łączone. (J. Szortyka) 

 

Alior Bank Chce w '14 utrzymać marżę odsetkową na poziomie 4,7% 

 Alior Bank ocenia, że w całym 2014 r. może utrzymać marżę odsetkową na poziomie 4,7% z pierwszej połowy 
roku. W 2015 r. marża będzie pod presją. (J. Szortyka) 

 

Alior Bank Oczekuje fuzji prawnej z Meritum Bankiem w I kw. '15, operacyjnej w IV kw. '15 

 Prezes Wojciech Sobieraj poinformował, że Alior Bank liczy, że do fuzji prawnej z Meritum Bankiem dojdzie w 
I kwartale 2015 roku, a fuzja operacyjna zakończy się w IV kwartale 2015 roku. Transakcja nie wyczerpuje 
apetytu banku na dalsze przejęcia. Bank szacuje, że w 2015 roku łączne synergie wyniosą 36 mln PLN, w 2016 
roku 77 mln PLN, a w 2017 roku 85 mln PLN. Same synergie po stronie kosztowej mają wynieść w 2015 roku 
25 mln PLN, a w 2016 i 2017 roku po 49 mln PLN. Alior Bank założył, że koszty integracji wyniosą około 50 mln 
PLN. Marża odsetkowa netto Alior Banku w I półroczu 2014 r. wynosiła 4,7%. Prezes poinformował, że trans-
akcja umożliwi bankowi zwiększenie marży. (J. Szortyka)   

Alior Bank Nie ma planów wypłaty dywidendy za '14 i '15 

 Prezes Wojciech Sobieraj poinformował, że Zarząd Alior Banku nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy 
z zysku za 2014 i 2015 rok. W 2016 roku zarząd podejmie decyzje dotyczące rekomendacji w tej sprawie. (J. 
Szortyka) 

 

mBank mBank przeniósł część swojego portfela kredytów do mBanku Hipotecznego 

 Bank podał, że w ramach projektu finansowania kredytów hipotecznych ze środków pozyskanych z emisji 
listów zastawnych, przeniósł część udzielonych już kredytów do mBanku Hipotecznego. Konsekwencją tej 
decyzji jest zmiana wierzyciela kredytu z mBanku na mBank Hipoteczny. (J. Szortyka) 

 

PKP Cargo PKP Cargo bez wyłączności na przejęcie Advanced World Transport 

 Wygasła wyłączność negocjacyjna PKP Cargo w procesie przejęcia firmy przewozowej Advanced World Trans-
port. PKP Cargo oraz sprzedający AWT będą jednak prowadzić dalsze rozmowy na zasadzie niewyłącznej. (P. 
Łopaciuk) 

 

PKP Cargo Mariner Capital Ltd ma wyłączność w negocjacjach kupna Portu Gdańskiego Eksploatacja 

 Konsorcjum PKP Cargo i Węglokoksu nie uzyskało wyłączności w negocjacjach zakupu Portu Gdańskiego Eks-
ploatacji. Zarząd Portu Morskiego Gdańsk do 17 listopada będzie negocjował tylko z maltańskim Mariner Ca-
pital Limited. (P. Łopaciuk) 

 

Kopex  Spółka zadowolona z wyników w III kw. 

 Prezes Kopeksu Józef Wolski poinformował, że spółka jest zadowolona z wyników osiągniętych w III kwartale 
i podtrzymuje, że tegoroczne wyniki będą lepsze r/r. Prezes poinformował jednak, że portfel zamówień Ko-
peksu na koniec września był niższy kw/kw.  
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 Prezes Wolski poinformował także, że przed końcem roku Kopex sfinalizuje umowę ws. utworzenia nowej 
spółki wraz z partnerem zagranicznym. Nowa inwestycja ma świadczyć o chęci budowy alternatywnej wobec 
segmentów górniczych „drugiej nogi” dla grupy.  

 

Kopex Chce, żeby za 2-3 lata jego głównym rynkiem eksportowym były Chiny 

 Prezes Kopeksu Józef Wolski poinformował, że Kopex chce, aby za 2-3 lata kluczowym rynkiem eksportowym 
była nie Argentyna, lecz Chiny. Spółka spodziewa się poprawy koniunktury w chińskim górnictwie w 2015 
roku. Prezes dodał również, że niebawem spółka będzie miała szansę na pozyskanie pierwszego kontraktu na 
sprzedaż na rynek chiński Mikrusa. 

 

Asseco SEE Liczy na lekką poprawę wyników w ‘14 

 Prezes Asseco South Eastern Europe Piotr Jeleński poinformował, że spółka liczy na lekki wzrost wyników w 
2014 r. Dodał, że dywidenda za 2014 r. nie będzie niższa r/r. Prezes oczekuje również wzrostu wyników grupy 
w przyszłym roku.  

 

Mostostal Zabrze Woj. śląskie domaga się od konsorcjum Mostostalu Z. 59,7 mln PLN kar umownych 

 Województwo śląskie złożyło do sądu pozew, w którym domaga się od konsorcjum Mostostalu Zabrze, Hoch-
tief Polska oraz Hochtief Solutions 59,7 mln PLN kar umownych za zwłokę w realizacji kontraktu na zadasze-
nie widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W ocenie Mostostalu Zabrze naliczenie kar umownych jest bez-
zasadne, a po stronie województwa nie istnieją żadne roszczenia wynikające z umowy. W lipcu 2014 r. kon-
sorcjum złożyło przeciwko województwu śląskiemu pozew, w którym domaga się ponad 12 mln PLN. 

 

Polimex-Mostostal KNF nałożyła na spółkę 0,8 mln PLN kary 

 Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że nałożyła na Polimex – Mostostal 0,8 mln zł kary za nienale-
żyte wykonanie obowiązków informacyjnych. 

Elemental  Spółka z grupy kupiła udziały w słowackiej firmie za 3,1 mln EUR 

 Elemental Holding poinformował, że Collect Point z grupy Elemental Holding podpisał umowę nabycia 67% 
udziałów w słowackiej spółce Metal Holding za ok. 3,1 mln EUR. Według spółki, synergia Metal Holding ze 
spółkami grupy Elemental pozwoli na rozszerzenie działalności słowackiej firmy o rynek zużytych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych katalizatorów. 

 

Eurotel Akcjonariusze przegłosowali wypłatę dywidendy w wysokości 1 PLN na akcję 

 Eurotel poinformował, że akcjonariusze spółki przegłosowali wypłatę dywidendy z zysku za 2013 r. w wysoko-
ści 1 PLN na akcję. Łącznie na wypłatę dywidendy spółka przeznaczy 3,75 mln PLN. Zysk netto w ubiegłym 
roku wyniósł 4,21 mln PLN. Dzień dywidendy ustalono na 20 stycznia 2015 r., a dzień wypłaty na 3 lutego 
2015 r.  

 

Erbud Spółka wybuduje centrum handlowe w Stalowej Woli za 96,5 mln PLN netto 

 Erbud podpisał z ACE 2 umowę na wybudowanie centrum handlowo-rozrywkowego w Stalowej Woli o warto-
ści 96,5 mln PLN. Realizacja inwestycji ma się zakończyć do 15 października 2015 r.  

 

ES-System Udział produktów ledowych w sprzedaży ES-System wzrośnie do ponad 35% w '15 

 ES-System szacuje, że w 2015 r. udział produktów ledowych w ogólnej sprzedaży opraw oświetleniowych, 
wyniesie powyżej 35% wobec pierwotnie zakładanych 30% – poinformował PAP. W przyszłym roku widoczne 
też będą w pełni efekty reorganizacji grupy, dokonane w pierwszym półroczu. 

 

Netmedia W wyniku wezwania nabyły 1.695.885 akcji własnych 
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Pozostałe informacje 

Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

 Netmedia poinformowały, że w wyniku wezwania nabyły 1.695.885 akcji własnych. Spółka wzywała do sprze-
daży 1,8 mln swoich papierów po 3,6 PLN. Rozliczenie zawartych transakcji nastąpi w dniu 23 października 
2014 roku.  

Energoinstal Spółka zależna ENIQ w ramach działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, zawarł w okresie od 10 do 21 
października 2014r. szereg transakcji kupna i sprzedaży o łącznej wartości 16.011 tys . PLN netto.  

Eurocash Na dzień 30 września  2014 r. dopuszczonych do obrotu na GPW było łącznie 138.573.386 akcji  Eurocash.  

 

Dom Maklerski IDM Wykaz akcjonariuszy posiadających co  najmniej 5% głosów na NWZ spółki: 1. Grzegorz Leszczyński - l iczba akcji i  głosów: 
3.303.341, udział w głosach na NWZ: 67.38%, udział w ogólnej liczbie głosów: 6,24%; 2. Rafał Abratyński - liczba akcji i 
głosów: 1.505.297,  udział w głosach na NWZ: 30,70%, udział w ogólnej l iczbie głosów: 2,85%. 

 

AmRest Holding SE Podmiot blisko związany z osobą mającą dostęp do informacji poufnych dokonał w dniu 17 października 2014 r. transakcji 
zakupu 3.634 akcji AmRest po cenie zakupu 82,51 PLN za  akcję. 

Boryszew Spółka zależna Impexmetal nabyła w dniu 21 października 2014 r. 170.000 sztuk akcji Boryszew, o wartości  nominalnej 
1,00 PLN każda, po cenie jednostkowej 6,41 PLN. Powyższe akcje dają 170.000 głosów na WZ i s tanowią 0,08% KZ Spółki .  
Aktualnie Spółka Boryszew posiada pośrednio i  bezpośrednio poprzez spółkę za leżną 10.013.851 sztuk akcji  własnych, 
s tanowiących 4,55% KZ i  da jących prawo do 10.013.851 głosów na WZ Spółki . 

Capital Park Członek Zarządu Spółki dokonał nabycia w dniu 20 października 2014 r. 8.966 sztuk akcji Capital Park po cenie 4,60 PLN.  

Grupa kapitałowa 
Immobile 

Osoba zobowiązana - Mikołaj Jerzy w dniach od 15 do 17 października  2014 r. dokonał transakcji  kupna 18.370  akcji  
spółki  po średni ej cenie 2,53 za  akcję. 

Impexmetal  Spółka nabyła 170.000 sztuk akcji Boryszew, o wartości nominalnej 1,00 PLN, po cenie jednostkowej 6,41 PLN.  Powyższe 
akcje dają 170.000 głosów na WZ i s tanowią 0,08% KZ Spółki. Obecnie Spółka Impexmetal pos iada 5.685.419 sztuk akcji  
Boryszew, s tanowiących 2,58% KZ i  da jących prawo do 5.685.419 głosów na WZ Boryszew. 

K2 Internet W dniach od 15 do 17 października 2014 r. Osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki nabyła  6.800 akcji  
spółki  po średniej cenie 11,49 PLN za  akcję.  

W dniach od 14 do 16 października 2014 r. osoba zobowiązana - Janusz Żebrowski  - Przewodniczący Rady Nadzorczej  
dokonał transakcji kupna 1.000 akcji spółki po średniej cenie 11,50 PLN za  akcję, na  skutek czego przekroczył próg 12% 
ogólnej l i czby głosów w spółce. Aktualnie pos iada  301.714 akcji , co s tanowi   12,14%  udzia łu w KZ spółki .   
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Pozostałe informacje - skup akcji własnych 

Kalendarium 

 

AmRest Holdings SE W dniu 20 października 2014 r. spółka dokonała transakcji zbycia 220 akcji własnych po średniej cenie 73,63 PLN za  akcję. 
Wartość nominalna każdej akcji: 0,01 EUR, a  zbyte akcje s tanowią łącznie 0,0010% KZ Spółki  czyl i  220 głosów na WZ 
Spółki. Obecnie AmRest posiada 4.894 akcji czyl i 4.894 głosów na WZ Spółki, stanowiących 0,0231% ogólnej l iczby głosów  

INC Realizując program nabycia akcji własnych Spółka nabyła 1.000 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 PLN każda, to 

jest o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 PLN po średniej cenie jednostkowej 1,95PLN za  akcję. Powyższe akcje własne 
Spółki dają 1.000 głosów na WZ Spółki i s tanowią 0,0120% KZ Spółki oraz 0,0102% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie 
Spółka nabyła  274.000 sztuk akcji własnych, s tanowiących 3,2842% KZ i  dających prawo do 2,7837% głosów na WZ Spółki. 

Internet Media 
Services 

Spółka Copernicus Securities zakończyła  I transzę programu skupu akcji własnych, w ramach której, w okresie 18 s ierpnia  
– 21 października br., Spółka nabyła za pośrednictwem Copernicus Securities 205.408 akcji własnych po średniej cenie 
2,04 PLN. Koszty skupu w tej transzy wyniosły 0,8 tys . PLN. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 4 108,16 PLN 
(0,02 PLN każda akcja). Akcje te s tanowią 0,61% KZ Emitenta i  uprawniają do 205.408 głosów na WZA (0,61% wszystkich 
głosów). Wraz z akcjami nabytymi  w czerwcu br. ,Emi tent pos iada łącznie 393.442 akcje własne o łącznej wartości  
nominalnej 7.868,84 PLN, s tanowiące 1,16% KZ Emitenta i uprawniające do 393.442 głosów na WZA (1,16% wszystk i ch 
głosów). Wszystkie skupione akcje podlegać będą umorzeniu. 

 

22 października Alior Bank NWZ w sprawie emisji do 2.355.498 nowych akcji serii  H

22 października Orange Polska Skonsolidowany raport kwartalny

22 października PKN Orlen Skonsolidowany raport kwartalny

23 października Kęty Skonsolidowany raport kwartalny

24 października Dom Development Skonsolidowany raport kwartalny

27 października Millennium Skonsolidowany raport kwartalny

29 października Budimex Skonsolidowany raport kwartalny

29 października Lotos Skonsolidowany raport kwartalny

30 października mBank Skonsolidowany raport kwartalny

30 października GPW Skonsolidowany raport kwartalny

31 października Kernel Skonolidowany raport roczny za 2013/14

WydarzenieSpółka
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Materiały periodyczne w Dzienniku: 
 

Poniedziałek: wykresy cen metali 

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Banki

Alior Trzymaj 30/06/2014 87,00 79,1 21,2 16,0 2,5 2,2 1,8

BZ WBK Trzymaj 30/06/2014 399,00 19,3 17,5 16,4 3,1 2,5 2,1

Handlowy Trzymaj 30/06/2014 125,00 15,2 15,2 15,1 2,0 2,0 2,0

ING BSK Kupuj 30/06/2014 154,00 22,7 19,1 16,3 2,3 2,1 2,0

mBank Trzymaj 30/06/2014 525,00 17,2 17,4 15,2 2,1 2,0 2,0

Millennium Kupuj 30/06/2014 8,80 22,4 19,8 15,6 2,2 2,0 1,8
Pekao Trzymaj 30/06/2014 187,00 16,3 17,2 17,0 2,1 2,0 2,0

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Sektor wydobywczy

Bogdanka Kupuj 10/07/2014 134,00 12,8 11,3 12,0 6,5 5,7 5,5

JSW Sprzedaj 15/04/2014 40,00 3,5 44,4 - 1,0 1,5 1,0

KGHM Kupuj 26/08/2014 151,00 2,2 5,3 8,4 1,9 3,4 4,6
NWR Trzymaj 28/11/2013 4,20 - - - 2,5 - 5,6

Sektor energetyczny

CEZ Sprzedaj 28/02/2014 71,40 1,1 1,3 1,7 2,6 2,7 3,1

Enea Kupuj 28/02/2014 16,20 9,8 9,8 9,4 4,1 4,1 3,9

Energa Kupuj 28/02/2014 18,80 22,2 15,6 13,6 8,3 7,4 6,5

PGE Trzymaj 28/02/2014 18,60 12,5 10,2 9,2 5,3 4,5 4,3

Tauron Trzymaj 28/02/2014 4,90 6,2 6,8 8,4 3,6 3,8 4,1
ZE PAK Trzymaj 28/02/2014 25,50 3,6 15,4 46,3 2,5 4,0 4,8

Paliwa i Chemia

Duon Kupuj 29/09/2014 2,57 38,4 23,1 12,8 18,1 12,4 7,8

Ciech Sprzedaj 24/06/2014 30,51 - 55,3 31,3 84,3 9,5 7,8

Grupa Azoty Sprzedaj 30/06/2014 60,90 13,3 20,0 22,1 7,5 5,4 7,2

Lotos Kupuj 19/05/2014 42,20 3,9 90,4 7,4 9,6 11,6 6,0

MOL* Trzymaj 24/09/2014 12937,00 - - - 31,9 32,2 40,1

PGNiG Trzymaj 30/05/2014 5,03 13,0 15,1 11,3 7,3 6,1 5,4

PKN Orlen Trzymaj 28/08/2014 39,88 7,6 - - 5,6 9,6 -
Synthos Trzymaj 18/06/2014 4,78 9,3 13,0 13,0 6,5 10,0 9,4

Handel hurtowy i detaliczny

AmRest Kupuj 27/08/2014 88,80 35,4 18,5 - 7,4 5,7 6,7

Emperia Trzymaj 10/03/2014 78,53 1,0 35,0 45,7 2,5 21,6 9,0

EuroCash Sprzedaj 10/03/2014 32,25 35,8 19,3 21,9 20,6 11,2 13,7

LPP Trzymaj 22/05/2014 8520,00 50,4 41,2 35,8 31,7 23,4 20,8
CCC Kupuj 22/05/2014 150,00 38,7 45,0 38,2 26,4 26,5 22,9

Media i telekomunikacja

Cyfrowy Polsat Trzymaj 27/06/2014 23,62 15,8 18,0 17,4 20,2 20,0 9,5

Netia Trzymaj 31/07/2014 6,19 - 42,5 56,0 4,7 4,5 4,8

Orange Polska Sprzedaj 31/07/2014 10,40 15,2 44,3 15,0 3,8 4,7 4,5
TVN Trzymaj 27/06/2014 17,24 - 15,4 11,9 15,7 15,8 12,5

Sektor deweloperski

Dom Development Trzymaj 30/06/2014 45,20 12,2 20,4 20,4 - - -

Echo Kupuj 31/03/2014 7,40 6,9 8,7 10,8 1,9 0,8 0,9

GTC Kupuj 31/03/2014 8,00 - - - - - 31,2

PHN Trzymaj 08/01/2014 27,60 - 13,1 - - - -

Robyg Trzymaj 08/01/2014 2,30 29,3 22,6 91,7 13,2 12,5 33,2

Budowlany

Budimex Trzymaj 20/12/2013 130,00 15,9 15,1 9,7 14,0 10,3 10,4
Elektrobudowa Kupuj 21/06/2013 160,00 9,8 9,4 10,6 5,5 6,1 6,7

Przemysł

Alumetal Kupuj 21/08/2014 46,50 - - - - - -

Apator Trzymaj 21/06/2013 33,00 18,7 17,5 16,8 9,4 11,1 10,5

Kęty Kupuj 07/07/2014 264,00 21,3 16,2 15,5 12,1 12,1 9,1
ZPUE Trzymaj 21/06/2013 385,00 16,7 15,2 13,0 9,5 8,2 7,9

Pozostałe

Global City Holdings Kupuj 25/09/2014 44,13 - - - 26,1 22,4 51,5

GPW Kupuj 25/09/2014 46,00 15,1 14,1 14,9 10,7 10,5 9,8

Mieszko Kupuj 27/06/2014 4,49 11,2 10,3 8,8 7,7 7,6 7,0

Otmuchów Kupuj 23/05/2014 12,26 17,1 28,0 11,0 6,5 9,3 6,0

PKP Cargo Trzymaj 02/12/2013 89,00 14,4 19,0 12,2 4,8 5,6 4,7

PZU Kupuj 17/09/2014 520,00 12,9 12,7 13,2 - - -

* cena docelowa podana jest w HUF

Rekomendacja Cena docelowa
P/E skorygowane

P/E skorygowane EV/ EBITDA

P/BV
Bank

Rekomendacja Cena docelowa

Data rekomendacji

Spółka Data rekomendacji
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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 

Rekomendacje stosowane przez DM 

Rekomendacja KUPUJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają co najmniej  10% potencjał wzrostu kursu 
Rekomendacja TRZYMAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał wzrostu kursu w przedziale od 0 do 10%  
Rekomendacja SPRZEDAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał spadku kursu 
 

Rekomendacje wydawane przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego obowiązują przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną 
zaktualizowane. DM PKO BP dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków. Częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Zastrzeżenie 
o spekulacyjnym charakterze rekomendacji oznacza, że horyzont inwestycji jest skrócony do 3 miesięcy, a inwestycja jest obarczona podwyższonym ryzykiem. 

Stosowane metody wyceny 

DM opiera się zasadniczo na trzech metodach wyceny: DCF (model zdyskontowanych przepływów pieniężnych), metoda wskaźnikowa (porównanie wartości podstawowych wskaźników rynkowych z podobnymi 
wskaźnikami dla innych firm reprezentujących dany sektor) oraz model zdyskontowanych dywidend. Wadą metody DCF oraz modelu zdyskontowanych dywidend jest duża wrażliwość na przyjęte założenia, w 
szczególności te, które odnoszą się do określenia wartości rezydualnej. Modelu zdyskontowanych dywidend nie można ponadto zastosować w przypadku wyceny spółek nie mających ukształtowanej polityki 
dywidendowej. Zaletami obydwu wymienionych metod jest ich niezależność w stosunku do bieżących wycen rynkowych porównywalnych spółek. Zaletą metody wskaźnikowej jest z kolei to, że bazuje ona na 
wymiernej wycenie rynkowej danego sektora. Jej wadą jest zaś ryzyko, że w danej chwili rynek może nie wyceniać prawidłowo porównywalnych spółek. 

Powiązania, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzonej rekomendacji 

Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy DM PKO BP oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w §9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finan-
sów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Inwestor powinien zakładać, że DM ma zamiar złożenia oferty 
świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. 

Pozostałe klauzule 

Niniejsza publikacja została opracowana przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wyłącznie na potrzeby klientów DM PKO BP i podlega utajnieniu w okresie siedmiu następnych dni po dacie publikacji. Rozpo-
wszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody DM jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje 
uznane za wiarygodne (w szczególności sprawozdania finansowe i raporty bieżące spółki), jednak DM PKO BP nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były 
wszelkie informacje na temat spółki, jakie były publicznie dostępne do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez DM PKO BP bez uzgodnień ze spółkami 
ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. DM PKO BP nie udzie la żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. DM PKO BP może 
świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. 
Podmiotem sprawującym nadzór nad DM PKO BP w ramach prowadzonej działalności jest Komisja Nadzoru Finansowego. 
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 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 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom zgodnie z obowiązują-
cym „Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i publikacji w zakresie instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego” (tutaj), a w przypad-
ku klientów detalicznych również na podstawie pisemnej umowy o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym.  

Biuro Analiz Rynkowych 

Dyrektor         Artur Iwański 
Sektor wydobywczy        (022) 521 79 31  
         artur.iwanski@pkobp.pl  

Przemysł paliwowy, chemiczny, spożywczy     Monika Kalwasińska 
         (022) 521 79 41  
         monika.kalwasinska@pkobp.pl  

Sektor energetyczny, deweloperski     Stanisław Ozga          
         (022) 521 79 13  
         stanislaw.ozga@pkobp.pl  

Sektor finansowy       Jaromir Szortyka          
         (022) 580 39 47  
         jaromir.szortyka@pkobp.pl 

Handel, media, telekomunikacja, informatyka    Włodzimierz Giller 
         (022) 521 79 17  
         wlodzimierz.giller@pkobp.pl 

Przemysł, budownictwo, inne      Piotr Łopaciuk 
         (022) 521 48 12  
         piotr.lopaciuk@pkobp.pl 
 
Analiza techniczna       Przemysław Smoliński 
         (022) 521 79 10  
         przemyslaw.smolinski2@pkobp.pl  
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