
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. 52 862,05 0,4%

WIG zam. 52 452,36 -0,4%

obrót (tys. PLN) 437 779,00 -58,9%

WIG 20 otw. 2 409,26 0,3%

WIG 20 zam. 2 386,61 -0,6%

FW20 otw. 2 415,00 0,5%

FW20 zam. 2 394,00 -0,4%

mWIG40 otw. 3 483,07 0,4%

mWIG40 zam. 3 469,30 0,0%

Największe wzrosty kurs zmiana

DSS 0,33 26,9%

INTERSPPL 1,07 13,8%

CIGAMES 10,15 7,8%

IMS 2,45 7,5%

TELL 11,70 7,3%

Największe spadki kurs zmiana

COALENERG 0,76 -10,6%

TELEPOLSKA 1,52 -9,5%

EUCO 24,00 -7,3%

ZREMB 1,62 -6,4%

TRITON 0,63 -6,0%

Najwyższe obroty kurs obrót

KGHM 124,95 69 726,00

PZU 477,00 64 941,00

PKOBP 36,03 52 759,00

PEKAO 177,00 49 253,00

ORANGEPL 10,05 38 012,00

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 17 336,26 -1,8%

RTS 1 056,71 -1,5%

PX50 925,96 -0,1%

DJIA 16 399,67 0,1%

NASDAQ 4 316,07 1,4%

S&P 500 1 904,01 0,9%

DAX XETRA 8 717,76 -1,5%

FTSE 6 267,07 -0,7%

CAC 3 991,24 -1,0%

NIKKEI 14 822,80 -1,9%

HANG SENG 23 012,31 -0,3%

Waluty i surowce zmiana

WIBOR 3m (%) 1,92 0,0%

EUR/PLN 4,23 0,2%

USD/PLN 3,30 -0,1%

EUR/USD 1,28 0,3%

miedź (USD/t) 6 639,00 1,3%

miedź (PLN/t) 21 924,63 1,2%

ropa Brent (USD/bbl) 84,28 -1,0%

Wtorek
21.10.2014

Najważniejsze informacje: 

Alior Bank - Przedwstępna umowa kupna 97,9% akcji Meritum Banku za 352,5 mln PLN 

Netia - PKP zaprosiły inwestorów do zakupu TK Telekom 

Kernel - Zwiększył w I kw. 2014/15 sprzedaż zboża o 38% 

Kernel - W IV kw. 2013/14 r. 30,2 mln USD straty netto 

Kernel - Liczy, że eksport zboża w 2014/15 wyniesie 4,5-5 mln t, a CAPEX 55 mln USD 

JSW - Związkowcy zablokowali pomysł, by JSW fedrowała 6 dni w tygodniu 

JSW - JSW wybrała konsorcjum banków w związku z planowaną emisją euroobligacji 

JSW - Moody's przyznał rating na poziomie (P) Ba2, perspektywa stabilna 

JSW - Fitch przyznał rating na poziomie B+(EXP), perspektywa stabilna 

PGNiG - Jan Krzysztof Bielecki może zostać prezesem PGNiG – „Wprost” 

S. energetyczny - Energetyka ma apetyt na środki z UE na lata 2014-2020 

S. finansowy - KNF chce max limitów inwestycji własnych banków na giełdzie 

PKP Cargo - MPG dopuściło konsorcjum Węglokoksu i PKP Cargo do negocjacji ws. PGE 

Kredyt Inkaso - Może przejąć od BGŻ portfel wierzytelności o wartości ok. 123 mln PLN 

CI Games - CI Games liczy na rekordową przedsprzedaż Lords of The Fallen 

Neuca - Przychodnie spółki mają rocznie generować kilka mln PLN zysku netto 

Neuca - W III kw. spółka zwiększyła udział w rynku do 31%; podtrzymuje prognozę 

 

Nadchodzące wydarzenia: 

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 (22 października) 

Kęty - Skonsolidowany raport kwartalny (23 października) 

 

Forte silnie wczoraj zwyżkowało, sugeru-
jąc zakończenie korekty i trwały powrót 
wzrostów. Choć kurs cały czas pozostaje 
poniżej szczytu z drugiej połowy września, 
to jednak jego pokonanie potwierdzi kon-
tynuację długoterminowego trendu wzro-
stowego. W takim przypadku minimalny 
zasięg ruchu należałoby szacować na 
61,72 zł, ale prawdopodobnie kurs sięgnie 
66,16 zł lub 70,43 zł i wyżej. 

Wykres dnia: Forte 

Forte: prawdopodobny powrót trendu 
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Alior Bank Przedwstępna umowa kupna 97,9% akcji Meritum Banku za 352,5 mln PLN 

 Alior Bank podpisał z Innova Financial Holdings, WCP Coöperatief oraz EBOIR przedwstępną umowę kupna 
97,9% akcji Meritum Banku, stanowiących 95% głosów na WZ, za 352,5 mln PLN. Umowa zakłada też objęcie 
przez Innova Financial Holdings oraz WCP Coöperatief U.A. 2.355.498 akcji nowej emisji Alior Banku za wkład 
pieniężny w łącznej kwocie 172,66 mln PLN. Cena emisyjna jednej akcji nowej emisji banku została ustalona 
na 73,30 PLN. Objęcie Akcji nastąpi w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych, które bank zaoferuje 
Innova Financial Holdings oraz WCP Coöperatief. Alior Bank zwołał wcześniej NWZ na 22 października, które 
głosować miało nad uchwałą w sprawie warunkowego podwyższenie kapitału zakładowego banku poprzez 
emisję akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, emisji warrantów sub-
skrypcyjnych serii D z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu banku. Realizacja transakcji uzależ-
niona będzie od spełnienia warunków zawieszających, w tym uzyskania zgody organu antymonopolowego 
oraz decyzji KNF o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do planowego nabycia akcji Meritum przez Alior 
Bank.  

 (J. Szortyka) 

 

Netia PKP zaprosiły inwestorów do zakupu TK Telekom 

 „Parkiet” poinformował, że wczoraj Polskie Koleje Państwowe zaprosiły inwestorów do negocjacji w sprawie 
nabycia udziałów w swojej spółce zależnej TK Telekom. Ostatnia próba sprzedaży spółki zakończyła się niepo-
wodzeniem, gdyż PKP zrezygnowały z niej tłumacząc się nieotrzymaniem satysfakcjonującej oferty. Według 
informacji „Parkietu”, wśród zainteresowanych zakupem państwowego operatora może być Netia, a także 
Exatel. Nie można też wykluczyć udziału GTS, którego biznes do tej pory opierał się na łączach dzierżawionych 
od TK.  

 Zainteresowani zakupem mogą zgłaszać się do 31 października, a ostateczny termin na złożenie wstępnych 
ofert przewidziano na 19 listopada.  

 Negatywnie. Potencjalny zakup TK Telekom przez Netię rodzi ryzyko niższej dywidendy w średnim okresie, 
a dywidenda jest obecnie głównym miernikiem wyceny spółki.  

 (W. Giller) 

 

Kernel Zwiększył w I kw. 2014/15 sprzedaż zboża o 38% 

Kernel w pierwszym kwartale roku obrotowego 2014/15 zwiększył sprzedaż zboża rok do roku o 38% do 1,22 
mln ton. Kernel poinformował, że na sprzedaż zboża wpłynęły dobre zbiory pszenicy i jęczmienia na Ukrainie 
oraz ogólne silne zbiory upraw w Rosji. Sprzedaż oleju luzem wzrosła r/r ponad dwukrotnie, do 202,6 tys. ton. 
Sprzedaż oleju butelkowanego zwiększyła się o 2%, do 22,8 mln litrów. Sprzedaż śruty słonecznikowej została 
podwojona i wyniosła 506 tys. ton. Terminale eksportowe zwiększyły moce o blisko 56%, do 1,21 mln ton.  

 

Kernel W IV kw. 2013/14 r. 30,2 mln USD straty netto 

 Kernel Holding w IV kwartale roku obrotowego 2013/2014 miał 30,2 mln USD straty netto przypisanej akcjo-
nariuszom jednostki dominującej wobec 45 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA grupy wyniósł 131,9 
mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniósł 86 mln USD. Oznacza to wzrost o 
ponad 53%. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły w tym czasie 580,3 mln USD w stosunku do 724,7 mln 
USD rok wcześniej, co oznacza spadek o blisko 20%. W całym roku 2013/14 Kernel zanotował 98,3 mln USD 
straty netto, 223 mln USD zysku EBITDA oraz 2,39 mld USD przychodów. Kernel zakładał, że EBITDA grupy w 
roku finansowym 2013/2014 wyniesie 170 mln USD. 

 

Kernel Liczy, że eksport zboża w 2014/15 wyniesie 4,5-5 mln t, a CAPEX 55 mln USD 

 Kernel szacuje, że w roku 2014/15 zwiększy eksport zboża do poziomu 4,5-5 mln ton i przerobi w swoich 
tłoczniach 2,4-2,5 mln ton ziaren słonecznika. Nakłady inwestycyjne wyniosą w tym czasie ok. 55 mln USD. 
Kernel oczekuje, że w roku 2014/2015 na Ukrainie zostanie wyprodukowanych ok. 60 mln ton zboża, co za-
pewni eksport na poziomie ok. 30 mln ton. Na podobnym poziomie spółka zakłada eksport w Rosji, w której 

Najważniejsze informacje 
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zbiory powinny przynieść ok. 100 mln ton zboża. 

 

JSW Związkowcy zablokowali pomysł, by JSW fedrowała 6 dni w tygodniu 

 „Gazeta Wyborcza” poinformowała, że związkowcy zablokowali pomysł, by Jastrzębska Spółka Węglowa fe-
drowała 6 dni w tygodniu. Według spółki, wydobywanie węgla od poniedziałku do soboty pozytywnie wpły-
nęłoby na efektywność. Pomysłowi sprzeciwili się związkowcy, zwłaszcza „Solidarność”. „Gazeta Wyborcza” 
donosi, że członkowie „Solidarności” sami posiadają spółkę, która prowadzi roboty podziemne w weekendy w 
Katowickim Holdingu Węglowym. (A. Iwański) 

 

JSW JSW wybrała konsorcjum banków w związku z planowaną emisją euroobligacji 

 JSW wybrała konsorcjum banków w związku z planowaną emisją euroobligacji. Seria spotkań z wybranymi 
inwestorami instytucjonalnymi ma rozpocząć się 22 października. Zarząd JSW powierzył Credit Suisse Securi-
ties i J.P. Morgan Securities funkcję globalnych koordynatorów i współprowadzących księgę popytu. Dodatko-
wo ING i PKO Bank Polski zaangażowano jako współprowadzących księgę popytu. Ostateczna decyzja o emisji 
euroobligacji wraz z parametrami finansowymi zostanie ustalona po analizie warunków rynkowych. (A. Iwań-
ski) 

 

JSW Moody's przyznał rating na poziomie (P) Ba2, perspektywa stabilna 

 Agencja Moody's przyznała wstępny rating korporacyjny CFR dla JSW na poziomie (P) Ba2, perspektywa ratin-
gu jest stabilna. Agencja przyznała też wstępny rating dla planowanej emisji euroobligacji JSW Finance na 
poziomie (P) Ba3.  (A. Iwański) 

 

JSW Fitch przyznał rating na poziomie B+(EXP), perspektywa stabilna 

 Agencja Fitch przyznała wstępny długoterminowy rating podmiotu (IDR) dla JSW na poziomie B+ (EXP), per-
spektywa ratingu jest stabilna. Agencja przyznała też wstępny rating dla planowanej emisji euroobligacji JSW 
Finance na poziomie B+.  (A. Iwański) 

 

PGNiG Jan Krzysztof Bielecki może zostać prezesem PGNiG – „Wprost” 

 „Parkiet” poinformował, że tygodnik „Wprost” na swojej stronie internetowej sugeruje, że Jan Krzysztof Bie-
leckie może zostać prezesem PGNiG. „Wprost” sugeruje również, że stanowiskiem prezesa zainteresowany  
był też Bartłomiej Sienkiewicz, były minister spraw wewnętrznych. (M. Kalwasińska) 

 
Sektor energetyczny Energetyka ma apetyt na środki z UE na lata 2014-2020. Do podziału jest 4,9 mld EUR 

 „Parkiet” poinformował, że według przedstawicieli największych spółek energetycznych, nowy budżet UE 
daje im szansę zdobycia dotacji na rozwój, zwłaszcza w obszarze dystrybucji, ciepła oraz projektów R&D. 
Możliwe do pozyskania środki przeznaczone na sektor energetyczny szacowane są na ok. 4,9 mld EUR.  

 Gazeta poinformowała, że PGE widzi możliwość pozyskania pieniędzy na projekty w zakresie zmniejszenia 
emisyjności gospodarki, ochrony środowiska oraz zwiększenia efektywności energetycznej i bezpieczeństwa 
dostaw. Z kolei Enea poinformowała, że ze względu na wczesny etap prac nad dokumentami, trudno oszaco-
wać wielkość spodziewanego dofinansowania i pokreśliła zarazem, że również bez dotacji inwestycje będą 
realizowane zgodnie z harmonogramem. (S. Ozga) 

 

Sektor finansowy KNF chce wprowadzić maksymalne limity inwestycji własnych banków na giełdzie 

 KNF chce, by z projektem jednolitej licencji bankowej wprowadzone zostały maksymalne limity inwestycji 
własnych banków na giełdzie. Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF, proponuje, by działalność banków na 
rachunek własny ograniczyć do 5% ich aktywów lub 10% wymogów kapitałowych.  

 Zgodnie z propozycją banki mogłyby na własny rachunek inwestować w akcje lub obligacje korporacyjne. Li-
mity miałyby być wprowadzone razem z jednolitą licencją bankową, nad którą pracuje obecnie Ministerstwo 
Finansów. Przewodniczący KNF liczy, że zmiany zostaną wprowadzone w obecnej kadencji Sejmu. (J. Szorty-
ka) 
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PKP Cargo Zarząd MPG dopuścił konsorcjum Węglokoksu i PKP Cargo do negocjacji ws. PGE 

 „Parkiet” poinformował, że zarząd Morskiego Portu Gdańsk dopuścił konsorcjum Węglokoksu i PKP Cargo do 
negocjacji w sprawie nabycia akcji spółki Port Gdański Eksploatacja. Zarząd do negocjacji dopuścił także firmę 
Mariner Capital Limited z Malty. (P. Łopaciuk) 

 

Kredyt Inkaso Może przejąć od BGŻ portfel wierzytelności hipot. o wartości ok. 123 mln PLN 

 Spółka zależna Kredyt Inkaso może przejąć od Banku Gospodarki Żywnościowej pakiet wierzytelności zabez-
pieczonych hipotecznie o łącznej wartości nominalnej ok. 123 mln PLN.   

 

CI Games CI Games liczy na rekordową przedsprzedaż Lords of The Fallen 

 Lords of The Fallen może mieć największą sprzedaż przedpremierową ze wszystkich dotychczasowych gier CI 
Games - poinformował PAP Marek Tymiński, prezes spółki. Prezes dodał, że największej sprzedaży spodziewa 
się po premierze. Łączny budżet produkcji gry wraz z marketingiem wyniesie około 40 mln PLN. Lords of the 
Fallen 28 października ma zadebiutować w USA i Ameryce Południowej, a 31 października w Europie. 

 

Neuca Przychodnie spółki mają rocznie generować kilka mln PLN zysku netto 

 Prezes Neuki Piotr Sucharski poinformował, że segment przychodni, który grupa buduje przez przejęcia, ma 
docelowo generować rocznie kilkadziesiąt milionów PLN przychodów przy rentowności netto na poziomie 
10% (a przy odpowiednio dużej skali nawet 15%). Dodał, że Neuca obecnie posiada 9 przychodni i jest w trak-
cie kolejnych negocjacji. Prezes poinformował również, że w ramach spółki Neuca Med grupa chce w przy-
szłości konsolidować również inne rodzaje działalności z rynku ochrony zdrowia. 

 
Neuca W III kw. spółka zwiększyła udział w rynku do 31%; podtrzymuje prognozę 

 Prezes Neuki Piotr Sucharski poinformował, że spółka w III kwartale zwiększyła udział w rynku hurtu lekami 
do 31% (w II kwartale, udział ten wynosił 30%). Prezes poinformował także, że realizacja prognozy na 2014 r. 
jest możliwa, chociaż w III kwartale pełne efekty przejęcia ACP Pharma nie były jeszcze widoczne m.in. ze 
względu na koszty restrukturyzacji.  

 Neuca planuje osiągnąć w 2014 r. zysk netto w wysokości 90 mln PLN po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych. 
Prognoza zakłada wzrost rynku hurtu aptecznego o 3-4% w 2014 r. oraz konsolidację wyników wszystkich 
hurtowni Grupy ACP Pharma do końca 2014 r. Prezes podkreślił również, że dywidenda za 2014 r. na pewno 
zostanie wypłacona. Podtrzymał również cel wzrostu dywidendy o 10-15% rocznie.  

 

Orbis Oferta kupna od Accoru 46 hoteli z Europy Środkowej za 142,3 mln EUR 

 Orbis otrzymał od Accoru ofertę przejęcia sieci 38 istniejących oraz 8 planowanych hoteli zlokalizowanych w 
Europie Środkowej wraz z propozycją nowej umowy licencyjnej. Zaproponowana przez Accor łączna cena 
wynosi 142,26 mln EUR. Orbis podał, że zgodnie z ofertą miałby przejąć udziały w spółkach zależnych, należą-
cych do Accor na Węgrzech: Accor Pannonia Hotels ZRT (99,92% udziałów, obejmuje także hotele sieci Accor 
w Macedonii, Słowacji i Bułgarii), w Czechach: Katerinska Hotel SRO (100% udziałów), w Rumunii: Accor Ho-
tels Romania SRL (100% udziałów) i w Polsce: Muranowska (100% udziałów) oraz Hotek Polska (100% udzia-
łów). Portfel 46 hoteli zawiera: 11 hoteli własnych (1.974 pokoje), 17 w dzierżawie (3.573 pokoje), 11 działa-
jących na podstawie umowy o zarządzanie (1.685 pokoi) i 7 we franczyzie (821 pokoi). Wszystkie hotele dzia-
łają pod markami Accor: Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis i ibis budget. Oferta zapewnia 
Orbisowi wyłączność na prowadzenie negocjacji w okresie do 30 listopada 2014 roku. Orbis podał, że wstęp-
na analiza treści oferty wskazuje, iż wpisuje się ona w założenia strategii grupy. 

 

PBG IDS-Bud walczy z PBG o duży kontrakt gazowy 

 W najbliższą środę KIO wyda wyrok ws. odwołania konsorcjum IDS-Bud, w którym kwestionuje ono zwycię-
stwo konsorcjum PBG oil and gas w przetargu Gaz-Systemu - poinformował portal wnp.pl. Konsorcjum IDS-
Bud kwestionuje poprawność i zgodność z SIWZ oferty konsorcjum PBG oil and gas, które uzupełnia Przedsię-
biorstwo Inżynierskie Ćwiertnia oraz spółka Eltel. Z informacji portalu wnp.pl wynika, że wartość oferty PBG 
oil & gas wynosi 168,85 mln PLN brutto wobec budżetu inwestora w wysokości 222,51 mln PLN brutto. Nato-
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miast konsorcjum IDS-Bud, które uzupełnia słowacki PSJ Hydrotranzit oraz Vahostav-PL, wyceniło swoje usłu-
gi na 189,78 mln PLN brutto. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena (95%) oraz wskaźnik zuży-
cia paliwa gazowego przez agregaty sprężające (5%). 

 

P.A. Nova P.A. Nova sprzedaje parki handlowe, aby wybudować galerię 

 P.A. Nova sprzedała dwa parki handlowe - w Andrychowie i Stalowej Woli - za 17,22 mln PLN netto. Do końca 
listopada spółka ma sprzedać też park w Myszkowie, co łącznie wygeneruje wpływy na poziomie ponad 22 
mln PLN netto. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na budowę innych obiektów. Oprócz Galerii Galena w 
Jaworznie, spółka buduje równolegle dwa mniejsze parki handlowe, które chce otworzyć w II poł. 2015 r. 
Przychody z najmu dwóch mniejszych obiektów powinny być porównywalne do uzyskiwanych w trzech sprze-
danych parkach - poinformowała Ewa Bobkowska, prezes P.A. Nova. 

 

Qumak Qumak ze zleceniem na lotnisku zamiast spółki Budimeksu 

 Qumak podpisał z Portem Lotniczym Gdańsk kontrakt na wykonanie robót budowlanych służących przystoso-
waniu lotniska do kategorii drugiej CAT II. O zlecenie spółka konkurowała z Mostostalem Kraków, zależnym 
od Budimeksu. Wartość zlecenia wynosi 59,24 mln PLN netto, a termin realizacji umowy mija 16 czerwca 
2015 r. Konkurencyjna oferta Mostostalu Kraków opiewała na 63,16 mln PLN netto. Budżet inwestora wynosił 
natomiast 40 mln PLN netto. Kryterium wyboru wykonawcy była najniższa cena. 

 

Tell Zarząd Tell chce wypłacić 1 PLN dywidendy na akcję za '13 

 Zarząd Tell rekomenduje, by z zysku netto za 2013 r. w kwocie 9,8 mln PLN, spółka wypłaciła 1 PLN dywiden-
dy na akcję. Proponowanym dniem dywidendy jest 11 grudnia, a dniem jej wypłaty 29 grudnia 2014 r. Z zysku 
za 2012 r. Tell wypłacił właśnie 1 PLN dywidendy na akcję. 

 

Polmed Polmed chce współpracować z TU Zdrowie, liczy na wzrost przychodów 

 Polmed zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeń Zdrowie list intencyjny w sprawie ewentualnej współpracy. 
Polmed miałby pełnić funkcję operatora medycznego, którego zadaniem byłaby organizacja likwidacji szkód 
ubezpieczeniowych. Spółka szacuje, że w pierwszych dwóch latach przychody firmy z tego tytułu mogłyby 
wynieść minimum 9-10 mln PLN rocznie, a w kolejnych okresach rosłyby dalej. W związku z trwającą obecnie 
współpracą TU Zdrowie z innym podmiotem, możliwym terminem rozpoczęcia ewentualnej współpracy byłby 
1 czerwca 2015 r. Obie firmy zobowiązały się do zawarcia umowy regulującej wszystkie istotne zagadnienia 
związane z planowaną współpracą w ciągu siedmiu dni od dnia przekazania przez TU Zdrowie informacji o 
braku przeszkód do zawarcia tej umowy, najpóźniej do dnia 29 maja 2015 r. 

 

Synektik Synektik zyskał prawa własności do 4 produktów farmaceutycznych za 2,8 mln EUR 

 Synektik sfinalizował akwizycję technologii i radioznaczników, zawierając z austriacką firmą IASON umowę 
kupna praw własności do czterech produktów farmaceutycznych za 2,77 mln euro. Chodzi o produkty: EFDE-
GE, IASOflu, IASOdopa i IASOcholine. Synektik stał się ich wyłącznym, dożywotnim właścicielem na teranie 
Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy oraz Białorusi. Ponadto grupa ma prawo wytwarzać i dostarczać radio-
farmaceutyki na terytorium Czech i Słowacji. Źródłem finansowania nabytych produktów są środki własne 
spółki pozyskane w wyniku emisji akcji serii E. 

 

IMS IMS chce w kolejnych latach co najmniej utrzymać tempo wzrostu 

 Spółka Internet Media Services planuje w kolejnych latach poprawiać wyniki co najmniej w tegorocznym tem-
pie. Grupa nie wyklucza przejęć oraz ekspansji na rynki poza Europą - podał Michał Kornacki, prezes spółki. 
Dodał, że wzrost zysków będzie nadal szybszy niż zwyżka przychodów, ponieważ obecna struktura spółki jest 
przygotowana do obsługi trzy-, czterokrotnie większej sprzedaży, bez wzrostu kosztów stałych - powiedział 
prezes. Grupa prognozuje, że w 2014 roku przychody wzrosną o 15% do 36 mln PLN. Zysk netto ma wzrosnąć 
o 41% do 5,2 mln PLN. Prezes podał, że IMS widzi możliwości do przejęć spółek z branży. Nie sprecyzował 
jednak czy grupa prowadzi w tej sprawie jakiekolwiek rozmowy. Kornacki nie wyklucza wchodzenia na rynki 
poza Europą. Prezes podał, że w minionych latach spółka pozyskiwała ponad 1 tys. lokalizacji rocznie, a obec-
nie pracuje nad tym, by kilkukrotnie zwiększyć to tempo, w taki sposób, aby nie generować przy tym znaczą-
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Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

cych dodatkowych kosztów. IMS zadebiutował wczoraj na rynku głównym GPW, przenosząc się z NewCon-
nect. 

Polski Koncern 
Naftowy ORLEN 

Emitent dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Anwil w ramach Programu emis ji  obl igacji . 
Obl igacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela , zdemateria l izowane, 
niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Obligacje zostały wyemitowane 
przez PKN ORLEN w serii ORLEN1030 271114 o łącznej wartości emisji 60.000.000 PLN, na którą składa s ię 600 obligacji  o 
wartości nominalnej 100.000 PLN każda obl igacja  Jednos tkowa cena emisyjna wynios ła  99.780,90 PLN. PKN ORLEN 
pos iada 100% akcji  w KZ Anwi l . 

 

Famur Spółka zwołuje NWZ na dzień 24 l istopada 2014r. na  godzinę 12.00, w s iedzibie FAMUR w Katowicach przy ul . Armi i  
Kra jowej 51.  

IPO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA spółki: 1. Ewa Kuciewicz – l iczba akcji i głosów: 
2.500.000,  udział w głosach na NWZA: 80,77%, udział w ogólnej liczbie głosów: 13,42%; 2. Surfland S.K.A. – l i czba akcji  i  
głosów: 595.271,  udzia ł w głosach na NWZA: 19,23%,  udzia ł w ogólnej l i czbie głosów: 3,19%.  

JHM Development Spółka  zwołuje NWZA spółki , które odbędzie s ię w dniu 17 l i s topada 2014 r, o godz. 13:30 w s iedzibie Spółki  w 
Skierniewicach przy ul . Uni i  Europejskiej 18. 

Toya Na skutek podwyższenia KZ spółki , zmienił się udział w KZ akcjonariuszy dzia ła jących w Porozumieniu, tj: Jan Szmi dt, 
Tomasz Koprowski, Romuald Szałagan, Beata Szmidt, Beata Szałagan, Wioletta  Koprowska, Maria , Szmidt, Jan Jakub 
Szmidt. Akcjonariusze działający w Porozumieniu posiadają łącznie 61.385.952 akcje, zapewnia jące tyle samo głosów, 
s tanowiących 78,84% udzia łu w KZ spółki  oraz w ogólnej l i czbie głosów na WZS spółki .   

Na skutek podwyższenia KZ spółki, zmienił s ię udział w KZ Jana Szmidta. Obecnie posiada on 28.170.647 akcji zwykłych na 
okaziciela , co s tanowi  36,18% udzia łu w ogólnej l i czbie głosów na WZ i  w KZ  spółki . 

Work Service Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na  NWZ Spółki : 1. PROLOGICS UK LLP – l i czba akcji  i  
głosów: 19.421.621, udzia ł w l iczbie głosów na NWZ: 40,76%, udzia ł w ogólnej l i czbie głosów: 32,35%; 2. Mizyak 
Investment Fund LTD – l iczba akcji i głosów: 8.009.070, udział w liczbie głosów na NWZ: 16,81%, udział w ogólnej l i czbie  
głosów: 13,34%; 3. Mizyak Holdings LTD – liczba akcji i głosów: 2.536.214,  udział w liczbie głosów na NWZ:  5,32%,  udział 
w ogólnej liczbie głosów: 4,22%; 4. Doyon Holdings LTD – l iczba akcji i głosów: 3.074.465, udział w l iczbie głosów na NWZ: 
6,45%, udział w ogólnej liczbie głosów: 5,12%; 5. Work Source Investments  S.AR.L - l i czba akcji  i  głosów: 13.714.286, 
udzia ł w l iczbie głosów na NWZ: 28,78%, udzia ł w ogólnej l i czbie głosów: 22,84%. 

 

 Echo Investment W okres ie od 30 maja do 17 października osoba pełniąca w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierowniczą i  

pos iadająca dostęp do informacji poufnych, dokonaniu w 2014 r. transakcji nabycia akcji spółki Echo Investment, których 
łączna wartość przekroczyła  5.000 EUR. tj. transakcji  kupna 4,750 akcji  po średniej cenie  6,28 PLN za  akcję. 

Energoinstal Spółka W.A.M. jako osoba blisko związana z Prezesem Zarządu oraz Wiceprezesem Zarządu - Spółka  w której ww. 
członkowie zarządu Energoinstal pełnią funkcje Wiceprezesów Zarządu, dokonała  w dniu 14.10.2014 r. zakupu 3.590 
sztuk akcji  Energoinsta l  po średniej cenie 11,18 PLN każda. 

Fon W dniach od 15 do 20 października 2014 r. podmiotu blisko związany dokonał transakcji kupna 41.965 akcji Emitenta po 

średniej cenie 1,07 PLN za  akcję.  

Impexmetal Spółka dokonała transakcji nabycia w dniu 20 października 2014 r. 170.000 sztuk akcji Boryszew, o wartości  nominalnej 

1,00 PLN, po cenie jednostkowej 6,45 PLN. Powyższe akcje dają 170.000 głosów na WZ i  s tanowią 0,08% KZ Spółki .  

W wyniku zawarcia powyższej transakcji Spółka Impexmetal posiada 5.515.419 sztuk akcji Boryszew, s tanowiących 2,51% 
KZ i  da jących prawo do 5.515.419 głosów na WZ Boryszew. 
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Kalendarium 

 

PPH Kompap W dniach od 13 do 14 października 2014 r. Spółka Grand dokonała transakcji nabycia 625 akcji spółki po cenie po 6,01 PLN 

za  jedną akcję. Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH Kompap funkcję Prezesa Zarządu, a  Spółka Grand jest osobą bl isko z 
nim związaną.  

W dniu 16 października 2014r. Waldemar Lipka – Prezes Zarządu dokonał transakcji nabycia  50 akcji  spółki  w cenie po 

6,04 PLN za  jedną akcję. W dniach od 13 do 15  października 2014r. Spółka Franet nabyła  900 akcji spółki w cenie po 6,025 
PLN za  jedną akcję. Waldemar Lipka pełni w Spółce PPH Kompap  funkcję Prezesa  Zarządu, a  Spółka  Franet jest osobą 

bl isko z nim związaną.  

ZPUE Spółka Koronea pośrednio nabyła akcje spółki ZPUE: 100.000 akcji  imiennych uprzywi lejowanych seri i  A, co s tanowi  
7,14% udziału w KZ  ZPUE oraz uprawnia do 500.000 głosów, co stanowi 27,78% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ 

ZPUE oraz 600.352 akcje na okaziciela , co s tanowi  42,88% udzia łu  w KZ ZPUE oraz uprawna do 600.352 głosów, co 
stanowi 33,35% udziału na WZ ZPUE. Łącznie 700.352 akcji , co s tanowi  50,03% udzia łu w KZ i  uprawnia  do 1.100.352 
głosów, co stanowi 61,13% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ spółki. Pośrednie nabycie akcji  nastąpi ło na  skutek 

wniesienia do spółki 100% udziałów w spółce Koronea Investment S.a .r.l . w dniu 17 października  2014 r. jako wkłady 
niepieniężnego na podwyższenie KZ spółki. W wyniku tej transakcji Koronea Investment stała się podmiotem zależnym od 
spółki. Obie spółki należą do grupy kapitałowej kontrolowanej przez Prezesa  Zarządu - Bogus ława Wypychewicza.     

 

Emperia Holding Mil lennium Dom Maklerski (firma inwestycyjna za pośrednictwem której wykonywany jest program skupu akcji  Emperia  

Holding przez Elpro Development dawniej P1) dokonał w okresie od 13 do 17 października 2014 r. transakcji  nabycia  
44.346 sztuk akcji Emperia Holding o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Średnia cena nabytych akcji wyniosła 48,05 PLN 
za akcję. Nabyte akcje Emitenta stanowią 0,292% KZ Emitenta oraz uprawniają do 44.346 głosów na WZA Emitenta, co 

stanowi 0,292% ogólnej liczby głosów. Akcje nabywane przez Millennium w ramach skupu akcji Emitenta zostaną nabyte 
przez Elpro Development, a po odkupieniu ww. akcji od Mi llennium Emitent oraz spółka zależna Elpro Development będą 

pos iadały łącznie 2.005.746 akcji Emitenta stanowiących 13,213% KZ Emitenta oraz uprawnia ją do 2.005.746 głosów na 

WZA Emitenta, co stanowi  13,213% ogólnej l iczby głosów. 

 

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

4 listopada BZ WBK Skonsolidowany raport kwartalny

5 listopada Bank Handlowy Skonsolidowany raport kwartalny

5 listopada ING BSK Skonsolidowany raport kwartalny

6 listopada Alior Bank Skonsolidowany raport kwartalny

6 listopada Bogdanka Skonsolidowany raport kwartalny

6 listopada CCC Skonsolidowany raport kwartalny

6 listopada MOL Skonsolidowany raport kwartalny

6 listopada Netia Skonsolidowany raport kwartalny

6 listopada PKO BP Skonsolidowany raport kwartalny

6 listopada TVN Skonsolidowany raport kwartalny

6 listopada ZPC Otmuchów Skonsolidowany raport kwartalny

7 listopada LPP Skonsolidowany raport kwartalny

7 listopada PGNiG Skonsolidowany raport kwartalny

7 listopada AmRest Skonsolidowany raport kwartalny

7 listopada Energa Skonsolidowany raport kwartalny

10 listopada Pekao Skonsolidowany raport kwartalny

12 listopada Emperia Skonsolidowany raport kwartalny

12 listopada Enea Skonsolidowany raport kwartalny

12 listopada PHN Skonsolidowany raport kwartalny

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 75,3 20,2 15,2 2,3 2,1 1,7

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 15,3 15,3 15,2 2,0 2,0 2,0

ING BSK Kupuj 30/06/2014 154,00 22,8 19,2 16,4 2,3 2,1 2,0

mBank Trzymaj 30/06/2014 525,00 16,9 17,0 14,9 2,1 2,0 2,0

Millennium Kupuj 30/06/2014 8,80 21,9 19,3 15,2 2,1 1,9 1,8
Pekao Trzymaj 30/06/2014 187,00 15,8 16,7 16,5 2,0 2,0 2,0

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Sektor wydobywczy

Bogdanka Kupuj 10/07/2014 134,00 12,9 11,4 12,1 6,5 5,7 5,6

JSW Sprzedaj 15/04/2014 40,00 3,3 42,3 - 0,9 1,3 0,9

KGHM Kupuj 26/08/2014 151,00 2,2 5,2 8,2 1,9 3,4 4,5
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 9,4 9,4 9,0 3,9 3,9 3,7

Energa Kupuj 28/02/2014 18,80 22,0 15,5 13,4 8,2 7,3 6,4

PGE Trzymaj 28/02/2014 18,60 12,4 10,1 9,1 5,2 4,5 4,2

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

Paliwa i Chemia

Duon Kupuj 29/09/2014 2,57 37,3 22,4 12,4 17,6 12,1 7,6

Ciech Sprzedaj 24/06/2014 30,51 - 54,6 31,0 83,7 9,5 7,7

Grupa Azoty Sprzedaj 30/06/2014 60,90 12,5 18,8 20,8 7,1 5,1 6,9

Lotos Kupuj 19/05/2014 42,20 3,9 90,2 7,4 9,6 11,5 5,9

MOL* Trzymaj 24/09/2014 12937,00 - - - 32,7 33,0 41,0

PGNiG Trzymaj 30/05/2014 5,03 12,7 14,8 11,1 7,2 6,0 5,3

PKN Orlen Trzymaj 28/08/2014 39,88 7,5 - - 5,6 9,6 -
Synthos Trzymaj 18/06/2014 4,78 9,2 12,9 12,8 6,4 9,8 9,3

Handel hurtowy i detaliczny

AmRest Kupuj 27/08/2014 88,80 34,5 18,1 - 7,2 5,6 6,5

Emperia Trzymaj 10/03/2014 78,53 1,0 34,7 45,2 2,5 21,4 8,9

EuroCash Sprzedaj 10/03/2014 32,25 35,9 19,3 22,0 20,6 11,2 13,7

LPP Trzymaj 22/05/2014 8520,00 50,2 41,0 35,6 31,5 23,3 20,7
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 15,4 17,5 16,9 20,0 19,7 9,3

Netia Trzymaj 31/07/2014 6,19 - 42,1 55,5 4,7 4,4 4,8

Orange Polska Sprzedaj 31/07/2014 10,40 15,5 45,0 15,3 3,8 4,7 4,6
TVN Trzymaj 27/06/2014 17,24 - 15,1 11,7 15,4 15,6 12,3

Sektor deweloperski

Dom Development Trzymaj 30/06/2014 45,20 11,8 19,8 19,8 - - -

Echo Kupuj 31/03/2014 7,40 6,8 8,5 10,6 1,6 0,7 0,7

GTC Kupuj 31/03/2014 8,00 - - - - - 30,1

PHN Trzymaj 08/01/2014 27,60 - 12,9 - - - -

Robyg Trzymaj 08/01/2014 2,30 28,9 22,3 90,5 13,0 12,4 32,9

Budowlany

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

Przemysł

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

Apator Trzymaj 21/06/2013 33,00 18,6 17,4 16,7 9,4 11,0 10,5

Kęty Kupuj 07/07/2014 264,00 20,5 15,6 15,0 11,7 11,7 8,8
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 14,9 13,9 14,6 10,6 10,3 9,7

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

Otmuchów Kupuj 23/05/2014 12,26 17,2 28,2 11,1 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 12,7 12,5 12,9 - - -

* 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

