
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. 

Dziennik 

Indeksy GPW

WIG otw. 54 868,80 0,4%

WIG zam. 55 153,79 0,9%

obrót (tys. PLN) 480 816,00 -31,1%

WIG 20 otw. 2 509,74 0,5%

WIG 20 zam. 2 515,27 0,7%

FW20 otw. 2 508,00 0,3%

FW20 zam. 2 511,00 0,4%

mWIG40 otw. 3 635,10 0,3%

mWIG40 zam. 3 687,77 1,8%

Największe wzrosty kurs zmiana

EFH 0,38 26,7%

FOTA 1,40 23,9%

SKOTAN 1,57 13,0%

CAMMEDIA 3,08 12,0%

KOFOLA 35,88 11,4%

Największe spadki kurs zmiana

SADOVAYA 0,08 -89,9%

COALENERG 0,84 -14,3%

NEWWORLDR 0,12 -14,3%

KDMSHIPNG 6,31 -14,3%

CASHFLOW 0,47 -13,0%

Najwyższe obroty kurs obrót

PZU 470,65 97 139,00

KGHM 135,40 82 574,00

PKOBP 39,74 50 835,00

PGE 21,77 32 088,00

ENERGA 23,25 31 738,00

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 18 775,53 0,3%

RTS 1 190,10 -1,0%

PX50 984,53 0,6%

DJIA 17 156,85 0,1%

NASDAQ 4 562,19 0,2%

S&P 500 2 001,57 0,1%

DAX XETRA 9 661,50 0,3%

FTSE 6 780,90 -0,2%

CAC 4 431,41 0,5%

NIKKEI 16 086,16 1,2%

HANG SENG 24 202,70 -0,7%

Waluty i surowce zmiana

WIBOR 3m (%) 2,35 -0,4%

EUR/PLN 4,18 -0,1%

USD/PLN 3,23 0,0%

EUR/USD 1,30 -0,1%

miedź (USD/t) 6 901,00 1,2%

miedź (PLN/t) 22 291,61 1,2%

ropa Brent (USD/bbl) 97,24 -0,1%

Czwartek
18.09.2014

Najważniejsze informacje: 

WIG20 - Jutro po sesji kwartalna rewizja indeksów – brak zmian w WIG20  

GPW - WIG20 pozostanie głównym indeksem 

PZU - Ubezpieczyciel może sprzedać część aktywów na Litwie w ciągu ok. 2 lat 

PKP Cargo - Udział w przewozach ładunków w I-VIII spadł do 47% całości masy - UTK 

PKP Cargo - Czeska grupa EPH chce przejąć CTL Logistics  

PGNiG - Nie zakłada ograniczeń w dostawach gazu dla największych klientów  

Sektor paliwowy - Dostawy gazu z Rosji na poziomie podobnym jak na początku IX  

Asseco Poland - Grupa zdobyła kontrakt w KURS za 60 mln PLN brutto 

Asseco Poland - KZK GOP utrzymał karę dla Asseco Poland 

Boryszew - Za 3 lata chce mieć 800 mln EUR przychodów z segmentu motoryzacyjnego 

Comarch - Wygrał przetarg w ARiMR na wdrożenie oprogramowania  

Comarch - Spółka ma umowę z norweskim NextGenTel 

Amica - Spółka planuje dynamiczny rozwój zagranicą; rozważa akwizycje 

Erbud - Erbud ma zlecenie na budowę farmy wiatrowej 

Lentex, Novita - Lentex zamierza połączyć się z Novitą 

Awbud - Spółka spodziewa się rekordu w żelbetach  

Kino Polska - Spółka podtrzymuje prognozy, chce wypłacić 1 PLN dywidendy za '14 

 

Wydarzenia dnia: 

PZU - Dzień ustalenia prawa do pozostałej części dywidendy za 2013 r.  

 

Nadchodzące wydarzenia: 

PKO BP - Dzień ustalenia prawa do 0,75 PLN dywidendy na akcję (18 września) 

CI Games silnie wczoraj zwyżkował, wybi-
jając się ponad ostatnie, lokalne maksi-
mum. Tym samym, na najbliższych sesjach 
można zakładać kontynuację ruchu w górę 
w kierunku średnio- i długoterminowych 
oporów w okolicy 9,88-10,42 zł. Dopiero 
jednak ich pokonanie będzie oznaczać 
zmianę tendencji w dłuższym terminie.  

Wykres dnia: CI Games 

CI Games: prawdopodobny test oporów 
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WIG20  Jutro po sesji kwartalna rewizja indeksów – brak zmian w WIG20  

 W piątek po sesji odbędzie się kwartalna rewizja indeksów. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami nie zajdą żadne 
zmiany w składzie indeksu WIG20.  

 

GPW WIG20 pozostanie głównym indeksem 

 Prezes GPW Paweł Tamborski poinformował, że Giełda zdecydowało o skoncentrowaniu się na indeksie WIG 
20, który będzie instrumentem bazowym  dla pochodnych. WIG 30 będzie nadal wyliczany, ale będzie to in-
deks blue chipów, na który nie zostaną wprowadzone kontrakty. Jednocześnie GPW poinformowała, że rezy-
gnuje z indeksów WIG 50 i WIG 250. Pozostaną z kolei WIG 40 i WIG 80.  

 Wiceprezes GPW Grzegorza Zawada poinformował również, że Giełda do końca września będzie analizować 
efekty wprowadzenia zmian mnożnika w kontraktach terminowych na WIG 20. Podkreślił, że GPW nie wyklu-
cza możliwości stopniowego przywrócenia mnożnika 10. 

 Do końca 2015 r. sesja giełdowa będzie kończyć się tak jak dotychczas o godzinie 17:05.  

 

PZU Ubezpieczyciel może sprzedać część aktywów na Litwie w ciągu ok. 2 lat 

 PZU poinformowało, że spółka podała, że od dnia otrzymania zezwolenia od Litewskiej Rady Konkurencji za-
cznie szukać nabywcy na część swojej działalności na Litwie, jednak ich sprzedaż może potrwać ok. 2 lat. (J. 
Szortyka) 

 

PKP Cargo Udział w przewozach ładunków w I-VIII spadł do 47% całości masy - UTK 

 Urząd Transportu Kolejowego poinformował, że udział PKP Cargo w przewozach ładunków w okresie styczeń-
lipiec 2014 r. spadł do 47% całości masy szacowanej na 128,3 mln ton w porównaniu do 48,63% w 2013 r.  

 Udział w rynku PKP Cargo pod względem wykonanej pracy przewozowej wyniósł w okresie styczeń-lipiec 
2014 r. 56,4%, w porównaniu do 58,85% w 2013 r. i 56,2% po czerwcu 2014 r.  

 W okresie styczeń-lipiec 2014 r. praca przewozowa szacowana jest na 28,26 mln tonokilometrów.  

 Dane te oznaczają, że praca przewozowa w PKP Cargo spadła w lipcu o 10% r/r, podczas gdy rynek spadł 
ok. 5%. To lepsza proporcja niż w czerwcu, ale to wciąż duży spadek. Dane były mniej więcej oczekiwana po 
komunikatach spółki w trakcie miesiąca. (P. Łopaciuk) 

 

PKP Cargo Czeska grupa EPH chce przejąć CTL Logistics  

 „Parkiet” poinformował, że z jego informacji wynika, że czeska grupa Energeticky a prumyslovy holding (EPH), 
skupiająca firmy z branży energetycznej, gazowniczej, naftowej, wydobywczej i transportowej, chce kupić CTL 
Logistics. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, CTL prawdopodobnie zostałby połączony z EP Cargo, spółką z 
grupy EPH, który realizuje m.in. przewozy kolejowe w Polsce i Czechach. Udział EP Cargo w polskim rynku 
wynosi poniżej 1%, a udział CTL – 6,7%. Wcześniej PKP Cargo informowało, że jest zainteresowany przejęciem 
CTL Logistics. (P. Łopaciuk) 

 

PGNiG Grupa nie zakłada ograniczeń w dostawach gazu dla największych klientów nawet zimą 

 Wiceprezes PGNiG Jerzy Kurella poinformował, że PGNiG nie spodziewa się, by dostawy gazu do największych 
klientów spółki musiały być ograniczane w okresie zimowym, nawet gdyby Gazprom nie realizował w pełni 
zamówień. Wiceprezes podkreślił, że spółka posiada rekordowe ilości gazu w magazynach i dysponuje dostę-
pem do interkonektorów, dzięki czemu jest w stanie wywiązywać się ze swoich kontraktów. Kurella dodał, że 
zwiększenie w ostatnim czasie zamówień wynika m.in. z konieczności dotłoczenia magazynu PMG Wierzcho-
wice, gdzie kontynuowane są prace związane z rozbudową magazynu. (M. Kalwasińska) 

 

Sektor paliwowy Dostawy gazu z Rosji na poziomie podobnym jak na początku września – Gaz-System 

 Prezes Gaz-Systemu Jan Chadam poinformował, że gaz z Rosji jest dostarczany do Polski na poziomach po-
dobnych jak na początku września.  

Najważniejsze informacje 
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Asseco Poland Grupa zdobyła kontrakt w KURS za 60 mln PLN brutto 

 KRUS poinformował, że oferta konsorcjum Unizeto Technologies i Asseco Poland została wybrana jako najko-
rzystniejsza w przetargu na kompleksową obsługę systemów informatycznych wspomagających obsługę 
ubezpieczeń i świadczeń krótkoterminowych. Wartość oferty złożonej przez konsorcjum wynosi 60 mln PLN 
brutto. Kontrakt ma trwać 48 miesięcy.  

 

Asseco Poland KZK GOP utrzymał karę dla Asseco Poland; nie wpłynie ona jednak na wyniki 

 Asseco Poland poinformowało, że KZK GOP, który nałożył na Asseco Poland 4,2 mln PLN  kary za opóźnienia 
przy projekcie ŚKUP, pomimo odwołania złożonego prezes spółkę, podtrzymał swoją decyzję. Spółka poinfor-
mowała, że kara ta nie wpłynie negatywnie na wyniki grupy za III kwartał, gdyż spółka utworzyła wcześniej 
rezerwę na ten cel.  

 

Boryszew Spółka za 3 lata chce mieć 800 mln EUR przychodów z segmentu motoryzacyjnego 

 Prezes „Boryszewa” Piotr Szeliga poinformował „Parkiet”, że przychody segmentu motoryzacyjnego za 3 lata 
mogą wynieść ok. 800 mln EUR wobec ok. 450 mln EUR w tym roku. Celem spółki jest osiągnięcie w ciągu 2-3 
lat rentowności operacyjnej na poziomie 10% wobec 2-3% obecnie.  

 

Comarch Spółka wygrała przetarg w ARiMR na wdrożenie oprogramowania i usługi serwisowe 

 ARiMR poinformowała, że oferta Comarch Polska za 2,63 mln PLN została wybrana jako najkorzystniejsza w 
przetargu na zakup oprogramowania i sprzętu do monitorowania i analizy ruchu sieciowego wraz z wdroże-
niem oraz świadczenie usług serwisowych przez 36 miesięcy.  

 

Comarch Spółka ma umowę z norweskim operatorem telekomunikacyjnym NextGenTel 

 Comarch poinformował, że podpisał umowę z norweskim operatorem telekomunikacyjnym NextGenTel na 
dostarczenie rozwiązań BSS i service fulfillment.  

 

Amica Spółka planuje dynamiczny rozwój zagranicą; rozważa akwizycje 

 Przedstawiciele Amiki poinformowali, że spółka przygotowuje się do ewentualnego wprowadzenia embarga 
na import AGD do Rosji i zwiększa stany magazynowe w tym kraju. Spółka planuje akwizycje na innych ryn-
kach m.in. we Francji, a także planuje uruchomić spółkę dystrybucyjną w Hiszpanii. Wiceprezes ds. Strategii i 
Kontrolingu poinformował, że spółka prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji w Wielkiej Brytanii. Wiceprezes 
ds. finansowych poinformował, że spółka nie zdecydowała, czy dywidenda z zysku za 2014 r. zostanie dywi-
denda.  

 

Erbud Erbud ma zlecenie na budowę farmy wiatrowej 

 Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego, spółka zależna Erbudu, podpisało umowę na wyko-
nanie kompleksowych robót elektroenergetycznych i budowlanych dla potrzeb realizacji farmy wiatrowej o 
mocy 36 MW w powiecie skierniewickim - podał portal wnp.pl. Wartość kontraktu to prawie 27 mln PLN 
netto, a prace mają zostać zrealizowane do końca sierpnia 2015 r. W 2014 r. PBDI ma zaksięgować wpływy z 
kontraktu na poziomie ok. 8 mln PLN netto. Erbud posiada 94,27% kapitału PBDI. 

 Erbud spodziewa się dalszych wzrostów w budownictwie kubaturowym oraz energetyce, która jest najszyb-
ciej rosnącym segmentem działalności grupy. Na koniec pierwszego półrocza 2014 r. segment budownictwa 
dla energetyki Erbudu miał portfel zleceń o wartości 233,3 mln PLN (wzrost o 37,5% r/r). 

 

Lentex, Novita Lentex zamierza połączyć się z Novitą 

 Lentex poinformował, że planuje połączenie się z Novitą, w której posiada większościowy pakiet akcji. Połą-
czenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Novity na Lentex, w zamian za akcje, które Lentex wyda 
akcjonariuszom Novity.  
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Awbud Spółka spodziewa się rekordu w żelbetach  

 Z informacji przekazanych portalowi wnp.pl przez prezesa Awbudu Michała Wuczyńskiego wynika, że w 2014 
r. spółka spodziewa się rekordowych przychodów w segmencie robót żelbetowych. Dodatkowo, grupa 
uczestniczy już w pracach przy inwestycjach energetycznych i analizuje kolejne projekty. Zdaniem prezesa, 
Awbud powinien utrzymać wzrost marży na kontraktach.  

 

Kino Polska Spółka podtrzymuje prognozy, chce wypłacić 1 PLN dywidendy za '14 

 Kino Polska po zakończeniu pierwszej połowy roku nie widzi zagrożenia dla realizacji prognozy 42 mln PLN 
EBITDA w 2014 roku. Spółka pracuje również nad tym, aby móc wypłacić 1 PLN dywidendy za ten rok - powie-
dział w wywiadzie dla PAP Bogusław Kisielewski, prezes Kino Polska. Operacyjnie grupa rozwija się zgodnie z 
planem - dodał prezes. Spółka wciąż odczuwa efekt spadku liczby klientów jednej z czołowych platform cyfro-
wych, ale wpływ tego czynnika jest mniejszy niż we wcześniejszych kwartałach. Sytuacja innych platform jest 
stabilna i nie widać istotnych zmian - powiedział Kisielewski. Prezes poinformował też, że oglądalność Stop-
klatka TV na koniec roku może przekroczyć 1% udziałów, co miałoby przełożenie na szybsze osiągnięcie przez 
ten projekt progu rentowności. W ocenie Kisielewskiego, w przyszłym roku Stopklatka TV będzie już projek-
tem rentownym. Zdaniem Kisielewskiego odbicie na rynku reklamy będzie miało charakter trwały i wzrostów 
należy oczekiwać również w 2015 roku. W przyszłym roku spółka zamierza zwiększyć zasięg kanałów z rodziny 
Filmbox. 

 

KSG Agro Spółka chce sprzedać część ziemi, żeby obniżyć zadłużenie 

 Dyrektor generalny KSG Agro Sergii Mazin poinformował, że spółka widzi ryzyko w poziomie swojego zadłuże-
nia i zamierza go obniżyć poprzez m.in. sprzedaż części banku ziemi. Dodał, że spółka chce począwszy od 
2017 r. ponownie powiększać bank ziemi, jednak finansując to środkami własnymi. Dyrektor poinformował 
również, że spółka wierzy, że w 2016 r. sytuacja spółki się poprawie i w 2017 r. będzie możliwa wypłata dywi-
dendy.  

 

Wikana Grupa  chce upublicznić spółkę Wikana Bionergia 

 „Rzeczpospolita” poinformowała, że Wikana zamierza w przyszłym roku upublicznić swoją spółkę zależną 
zajmującą się budową odnawialnych źródeł energii – Wikanę Bioenergia. Spółka może zadebiutować w II po-
łowie 2015 r. – najpierw na NewConnect, a po roku przeszłaby na parkiet główny.  

 

e-Kancelaria Spółka pozyska środki na wykup obligacji ze sprzedaży portfeli wierzytelności 

 e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa zapewniła, że będzie miała środki na wykup kolejnych serii obligacji i 
będą one pochodzić m.in. ze sprzedaży portfeli wierzytelności oraz od potencjalnego inwestora branżowego 
lub finansowego.  

 

Pozostałe informacje 

Bank Millennium Bank Millennium nabył wyemitowane przez Bank bankowe papiery wartościowe w łącznej liczbie 3.099 sztuk. Średnia 
jednostkowa cena nabycia BPW wyniosła 1.014,27 PLN. Wszystkie nabyte BPW zostały umorzone przez Bank.  

CCC Zarząd KDPW przyjął, z dniem 19 września 2014 r., do depozytu papierów wartościowych 210.000 obligacji na okaziciela o 
wartości nominalnej 1.000 PLN każda, oraz nadał im kod PLMCCC0000065. 

CPD 
 

Sąd Rejonowy zarejestrował zmianę nazwy spółki z dotychczasowej: Celtic Property Developments S.A. – na nową: CPD 
S.A., oraz warunkowe podwyższenie KZ.  Warunkowe podwyższenie KZ następuje w drodze emisji nie więcej niż 9.791.360 
akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii G, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej 
niż 979.136 PLN. Warunkowego podwyższenia KZ dokonano w celu umożliwienia obligatariuszom obligacji zamiennych 
serii A wykonania praw do objęcia nie więcej niż 9.791.360 akcji serii G. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie nie 
więcej niż 8.000.000,00 EUR.  
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Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

Kalendarium 

Eficom Sławomir Ziemski przekroczył próg 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku z transakcją kupna akcji.  Stan 
posiadania akcji po transakcji: 261.000 akcji. Udział w KZ Spółki: 6,07%. Liczba głosów na WZ Spółki: 261.000. Udział w 
ogólnej liczbie głosów na W Spółki: 5,02%.  

 

Immobile W dniu 12 września 2014 r. Wiceprezes Zarządu spółki - Sławomir Winiecki dokonał transakcji kupna 5.000 akcji spółki po 
średniej cenie 2,1 PLN za akcję.  

Integer.pl Prezes Zarządu Rafał Brzoska w dniu 15 września 2014 r. nabył 500 akcji zwykłych spółki o wartości nominalnej 1 PLN 
każda, po średniej cenie 223,53 PLN za jedną akcję. Obecnie bezpośrednio posiada 9.673 akcje Emitenta, co stanowi 
0,12% KZ Emitenta i daje prawo do 9.673 głosów na WZA Emitenta. Udział w ogólnej liczbie: wynosi 0,12%; pośrednio (za 
pośrednictwem spółki A&R Investments Limited) posiada 2.303.419 akcji Emitenta, co stanowi 29,67% KZ Emitenta i daje 
łącznie prawo do 2.303.419 głosów na WZA Emitenta. Udział w ogólnej liczbie głosów na tych akcjach wynosi 29,67%; 
Łącznie posiada 2.313.092 akcje Emitenta stanowiące 29,79% KZ Emitenta i dających łącznie prawo do 2.313.092 głosy na 
WZA Emitenta. Udział w ogólnej liczbie głosów tych akcji wynosi 29,79%. 

mBank W dniach od 3 do 4 września 2014 r. osoba zobowiązana dokonała transakcji sprzedaży 280 akcji mBanku po średniej 
cenie 495,5 PLN za akcję.  

Medicalgorithmics W dniu 16 września 2014 r. akcjonariusz Spółki New Europe Ventures LLC osiągnął bezpośrednio próg powyżej 5% tj. 
7,99% udziału w ogólnej liczby głosów w spółce Medicalgorithmics. W wyniku Transakcji Akcjonariusz posiada 
bezpośrednio 276.061 akcji Emitenta, co stanowi 7,99 % udziału w KZ Emitenta i tyle samo głosów na WZ Emitenta. 
Transakcja sprzedaży akcji dotyczyła 214.510 sztuk akcji Emitenta, zdematerializowanych, na okaziciela, oznaczonych 
kodem ISIN PLMDCLG00015, za cenę 190,00 PLN za akcję.  

Mennica Polska W dniu 11 września 2014r. osoba blisko związana z osobą pełniącą funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w wyniku 
transakcji zakupu akcji nabyła 215.000 sztuk akcji Spółki po cenie 12,00 PLN za jedną akcję. 

TVN W dniach od 16 do 17 września 2014 r. osoba zobowiązana dokonała transakcji zakupu 11.965 akcji spółki po cenie 11,68 
PLN za akcję, oraz transakcji sprzedaży 11.965 akcji spółki po cenie 15,15 PLN za akcję. 

 

17 września PZU Dzień ustalenia prawa do pozostałej części dywidendy za 2013 r. w wysokości 34 PLN dywidendy na akcję

18 września PKO BP Dzień ustalenia prawa do 0,75 PLN dywidendy na akcję

23 września NWR Ostatni dzień notowania prawa poboru akcjami spółki

24 września PGNiG NWZ

25 września LPP Dzień wypłaty dywidendy za 2013 r.

26 września CCC Dzień ustalenia prawa do 1,60 PLN dywidendy na akcję

26 września PGE Dzień wypłaty 1,1 PLN dywidendy na akcję

30 września ZA Puławy NWZ

2 października Bogdanka Dzień wypłaty dywidendy (5,8 PLN na akcję)

3 października PKO BP Dzień wypłaty 0,75 PLN dywidendy na akcję

8 października PZU Dzień wypłaty części dywidendy z zysku za 2013 r. w wysokości 17 PLN dywidendy na akcję

9 października GNB NWZ

10 października GTC NWZ w sprawie emisji  do 140 mln akcji z prawem poboru

10 października CCC Dzień wypłaty 1,6 PLN dywidendy na akcję

22 października Orange Polska Skonsolidowany raport kwartalny

22 października PKN Orlen Skonsolidowany raport kwartalny

WydarzenieSpółka
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Dziennik 

18 wrzesień 2014

Materiały periodyczne w Dzienniku: 
 

Poniedziałek: wykresy cen metali 

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Banki

Alior Trzymaj 2014-06-30 87,00 - 27,6 19,1 2,9 2,6 2,1

BZ WBK Trzymaj 2014-06-30 399,00 20,8 20,8 15,8 3,4 2,6 2,2

Handlowy Trzymaj 2014-06-30 125,00 16,4 16,6 17,2 2,2 2,2 2,2

ING BSK Kupuj 2014-06-30 154,00 23,8 20,3 18,0 2,4 2,3 2,1

mBank Trzymaj 2014-06-30 525,00 17,6 17,7 16,0 2,2 2,1 1,9

Millennium Kupuj 2014-06-30 8,80 23,8 21,0 18,4 2,3 2,1 1,9
Pekao Trzymaj 2014-06-30 187,00 17,2 18,7 17,3 2,2 2,2 2,1

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Sektor wydobywczy

Bogdanka Kupuj 2014-07-10 134,00 13,1 11,5 12,2 6,6 5,8 5,6

JSW Sprzedaj 2014-04-15 40,00 3,7 47,5 - 1,2 1,8 1,2

KGHM Kupuj 2014-08-27 151,00 2,4 5,6 8,9 2,0 3,6 4,9
NWR Trzymaj 2013-11-28 4,20 - - - 2,5 - 5,6

Sektor energetyczny

CEZ Sprzedaj 2014-02-28 71,40 1,3 1,4 1,9 2,6 2,8 3,2

Enea Kupuj 2014-02-28 16,20 10,0 9,9 9,5 4,1 4,2 3,9

Energa Kupuj 2014-02-28 18,80 21,1 14,8 12,9 7,9 7,1 6,2

PGE Trzymaj 2014-02-28 18,60 12,7 10,3 9,4 5,4 4,6 4,4

Tauron Trzymaj 2014-02-28 4,90 6,4 7,0 8,7 3,7 3,9 4,2
ZE PAK Trzymaj 2014-02-28 25,50 3,5 15,0 45,1 2,5 3,9 4,7

Paliwa i Chemia

Duon Kupuj 2014-03-26 1,98 34,6 20,8 18,5 16,1 11,0 10,0

Ciech Sprzedaj 2014-06-24 30,51 - 52,4 29,7 81,5 9,2 7,5

Grupa Azoty Sprzedaj 2014-06-30 60,90 15,1 22,7 25,1 8,4 6,0 8,1

Lotos Kupuj 2014-05-19 42,20 4,1 95,3 7,8 9,8 11,8 6,1

MOL* Trzymaj 2014-04-09 13554,00 - - - 33,1 33,4 41,6

PGNiG Trzymaj 2014-05-30 5,03 13,4 15,6 11,6 7,5 6,3 5,5

PKN Orlen Trzymaj 2014-08-28 - - - - - - -
Synthos Trzymaj 2014-06-18 4,78 10,6 14,9 14,8 7,3 11,2 10,6

Handel hurtowy i detaliczny

AmRest Kupuj 2014-02-18 109,64 36,4 19,1 23,7 10,7 9,0 10,2

Emperia Trzymaj 2014-03-10 78,53 1,1 38,5 50,3 2,9 24,6 10,3

EuroCash Sprzedaj 2014-03-10 32,25 33,8 18,2 20,7 19,6 10,7 13,0

LPP Trzymaj 2014-05-22 8520,00 50,4 41,2 35,7 31,7 23,3 20,8
CCC Kupuj 2014-05-22 150,00 42,2 49,1 41,7 28,8 29,0 25,0

Media i telekomunikacja

Cyfrowy Polsat Trzymaj 2014-06-27 23,62 15,7 17,9 17,3 20,2 19,9 9,5

Netia Trzymaj 2014-07-31 6,19 - 43,0 56,7 4,8 4,5 4,8

Orange Polska Sprzedaj 2014-07-31 10,40 17,4 50,6 17,2 4,1 5,1 5,0
TVN Trzymaj 2014-06-27 17,24 - 16,0 12,3 16,1 16,2 12,8

Sektor deweloperski

Dom Development Trzymaj 2014-06-30 45,20 11,7 19,6 19,6 - - -

Echo Kupuj 2014-03-31 7,40 7,3 9,2 11,4 2,6 1,0 1,2

GTC Kupuj 2014-03-31 8,00 - - - - - 29,9

PHN Trzymaj 2014-01-08 27,60 - 12,3 - - - -

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

Budowlany

Budimex Trzymaj 2013-12-20 130,00 15,7 14,9 9,6 13,7 10,1 10,2
Elektrobudowa Kupuj 2013-06-21 160,00 9,1 8,7 9,8 5,0 5,6 6,2

Przemysł

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

Apator Trzymaj 2013-06-21 33,00 19,2 18,0 17,2 9,7 11,4 10,8

Kęty Kupuj 2014-07-07 264,00 22,1 16,9 16,1 12,6 12,5 9,5
ZPUE Trzymaj 2013-06-21 385,00 18,2 16,7 14,2 10,3 8,9 8,6

Pozostałe

Cinema City Kupuj 2014-01-14 42,60 68,0 83,0 80,4 30,8 28,9 26,9

GPW Kupuj 2014-05-30 45,70 15,5 14,4 14,0 11,0 10,7 9,5

Mieszko Kupuj 2014-06-27 4,49 10,7 9,9 8,4 7,5 7,5 6,9

Otmuchów Kupuj 2014-05-23 12,26 17,9 29,3 11,5 6,7 9,6 6,2

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

PZU Kupuj 2014-03-28 468,00 12,5 12,3 14,8 - - -

* 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  

Analiza techniczna       Paweł Małmyga 
         (022) 521 65 73  
         pawel.malmyga@pkobp.pl 

Biuro Klientów Instytucjonalnych   
 

Wojciech Żelechowski   (0-22) 521 79 19    Piotr Dedecjus (0-22) 521 91 40 
   wojciech.zelechowski@pkobp.pl    piotr.dedecjus@pkobp.pl 
Dariusz Andrzejak  (0-22) 521 91 39    Maciej Kałuża  (0-22) 521 91 50 
   dariusz.andrzejak@pkobp.pl     maciej.kaluza@pkobp.pl  
Krzysztof Kubacki  (0-22) 521 91 33    Igor Szczepaniec (0-22) 521 65 41       
   krzysztof.kubacki@pkobp.pl      igor.szczepaniec@pkobp.pl 
Tomasz Ilczyszyn   (0-22) 521 82 10    Marcin Borciuch (0-22) 521 82 12  
   tomasz.ilczyszyn@pkobp.pl      marcin.borciuch@pkobp.pl 
Michał Sergejev  (0-22) 521 82 14    Joanna Wilk (0-22) 521 48 93 
   michal.sergejev@pkobp.pl      joanna.wilk@pkobp.pl 
Tomasz Zabrocki  (0-22) 521 82 13    Mark Cowley (0-22) 521 52 46 
   tomasz.zabrocki@pkobp.pl     mark.cowley@pkobp.pl 

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 

tel. (0-22) 521-80-10, fax (0-22) 521-79-46 

e-mail: infodm@pkobp.pl 
Telefony kontaktowe 

http://www.dm.pkobp.pl/download/regulaminy/regulamin_swiadczenia_uslugi_sporzadzania_analiz_inwestycyjnych.pdf

