
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. 51 457,43 -0,3%

WIG zam. 50 683,91 -1,8%

obrót (tys. PLN) 1 066 336 101,3%

WIG 20 otw. 2 317,17 -0,2%

WIG 20 zam. 2 271,27 -2,2%

FW20 otw. 2 320,00 0,0%

FW20 zam. 2 273,00 -2,0%

mWIG40 otw. 3 511,00 -0,6%

mWIG40 zam. 3 490,10 -1,2%

Największe wzrosty kurs zmiana

AGROWILL 1,04 14,3%

CELTIC 6,23 11,8%

DELKO 5,30 10,6%

ASSECOSEE 8,09 7,3%

NOVITA 48,89 6,9%

Największe spadki kurs zmiana

EKANCELAR 0,50 -13,8%

DMWDM 0,68 -11,7%

MOBRUK 11,02 -9,8%

PAMAPOL 0,95 -9,5%

JJAUTO 21,06 -9,0%

Najwyższe obroty kurs obrót

PKOBP 35,39 196 512,00

PZU 470,00 140 156,00

KGHM 107,00 139 316,00

PEKAO 177,60 94 794,00

PGE 18,65 89 452,00

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 16 169,18 -4,8%

RTS 629,15 -12,4%

PX50 944,83 -1,7%

DJIA 17 068,87 -0,7%

NASDAQ 4 547,83 -1,2%

S&P 500 1 972,74 -0,8%

DAX XETRA 9 563,89 2,5%

FTSE 6 331,83 2,4%

CAC 4 093,20 2,2%

NIKKEI 16 819,73 0,4%

HANG SENG 22 576,30 -0,4%

Waluty i surowce zmiana

WIBOR 3m (%) 1,96 0,0%

EUR/PLN 4,22 0,8%

USD/PLN 3,37 0,2%

EUR/USD 1,25 0,6%

miedź (USD/t) 6 400,00 -1,4%

miedź (PLN/t) 21 568,00 -1,2%

ropa Brent (USD/bbl) 59,17 -1,1%

Środa
17.12.2014

Najważniejsze informacje: 

MSP - W ‘15 będzie potrzeba dokapitalizowania Inwestycji Polskich - Karpiński 

S. finansowy - Wdrożenie wytycznych dot. lszkód ubezpieczeń kom. do końca marca  

Alior Bank - UOKiK wydał zgodę na przejęcie Meritum Banku 

ING BSK - Wyemituje obligacje za 300 mln PLN, z marżą 0,75% 

UniCredit, Pekao - Grupa UniCredit kupiła SKOK Kopernik za ok. 30 mln EUR 

Tauron - Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości PE-PKH 

LPP - Bez rewolucyjnych zmian w spółce 

PKP Cargo - Nie bierze już udziału w procesie przejęcia CTL Logistics 

JW Construction - Chce sprzedać w ’14 ok. 1,1 tys. lokali 

Kruk - Kupi portfel hipoteczny za 70,2 mln PLN 

Mirbud - Liczy na kontrakty drogowe 

Belvedere  - Zakłada 420-460 mln EUR sprzedaży i 50-70 mln euro EBITDA w '18 

CI Games - Planuje w ’16 wydać Snipera 3 

Global Cosmed - Roczna umowa z Rossmannem za 10 mln EUR 

IMC - W 2015 r. spółka chce się skupić na redukcji zadłużenia i poprawie efektywności 

Cognor - Spółka chce wzmocnić produkcję na potrzeby wojska 

Qumak - Qumak chce wejść w '15 z ponad 0,5 mld PLN w backlogu, myśli o zagranicy 

Qumak - Zarząd Qumaka chce, aby część zysku za '14 została w spółce 

 

Nadchodzące wydarzenia: 

PGNiG - NWZ (18 grudnia) 

Emperia - Koniec przyjmowania ofert sprzedaży spółki na rzecz Elpro  (19 grudnia) 

PKP Cargo - NWZ ws. podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu spółki (22 grudnia) 

 

Pomimo bardzo silnego spadku w trakcie 
wczorajszej sesji, MICEX, indeks rosyjskiej 
giełdy, nie zdołał wczoraj pokonać dolne-
go ograniczenia kilkumiesięcznego kanału 
horyzontalnego, a na wykresie pojawiła 
się świeca z długim dolnym cieniem. Choć 
nie oznacza to, że kolejne sesje nie mogą 
przynieść kolejnej próby pokonania wspo-
mnianego poziomu, to jednak na razie 
indeks obronił się. 

Wykres dnia: MICEX 

MICEX: obronił wsparcie 
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MSP W ‘15 będzie potrzeba dokapitalizowania Inwestycji Polskich - Karpiński 

 MSP zakłada, że w przyszłym roku wartość projektów, w które od początku istnienia programu Inwestycje 
Polski będzie zaangażowany PIR sięgnie 10 mld PLN, a wartość projektów, w które zaangażuje się BGK - 28 
mld PLN. W związku z tym ministerstwo spodziewa się, że będzie potrzeba dokapitalizowania programu Inwe-
stycje Polskie - powiedział PAP Włodzimierz Karpiński, minister skarbu państwa. 

 

Sektor finansowy Wdrożenie wytycznych dot. likwidacji szkód ubezpieczeń kom. do końca marca – KNF 

 Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że wydała wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące li-
kwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych i oczekuje, że te standardy zostaną wprowadzone do 31 mar-
ca 2015 r. (J. Szortyka) 

 

Alior Bank UOKiK wydał zgodę na przejęcie Meritum Banku 

 Alior Bank poinformował, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał bezwarunkową zgodę na 
przejęcie przez Alior kontroli nad Meritum Bankiem. (J. Szortyka) 

 

ING BSK Wyemituje obligacje za 300 mln PLN, z marżą 0,75% 

 ING Bank Śląski poinformował, że wyemituje 5-letnie obligacje o łącznej wartości 300 mln PLN z oprocento-
waniem opartym o WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 0,75% z półrocznym okresem odsetkowym. 
(J. Szortyka) 

 

UniCredit, Pekao Grupa UniCredit kupiła SKOK Kopernik za ok. 30 mln EUR 

 Agencja Bloomberg, powołując się na wypowiedź dyrektora generalnego Grupy  UniCredit Roberto Nicastro, 
poinformowała, że grupa kupiła SKOK Kopernik za ok. 30 mln EUR.  

 

Tauron Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości PE-PKH 

 Tauron poinformował, że Sąd Rejonowy w Tarnowie oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Polska 
Energia - Pierwsza Kompania Handlowa. Przesłanką do oddalenia wniosku według Sądu był brak przesłanek 
umożliwiających ogłoszenie upadłości. (S. Ozga) 

 

LPP Bez rewolucyjnych zmian w spółce 

 Nowy wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz skupi się wsparciu rozwoju w Niemczech i zapewnieniu rentow-
ności sklepów w Rosji i na Ukrainie. Wraz z ekspansją zagraniczną spółki, już od 2016 r. ponad 50% przycho-
dów grupy będzie pochodzić spoza Polski. Spółka planuje zwiększenie obecności marek LPP w Europie 
Wschodniej i robi wiele by minimalizować ryzyka biznesu, prowadzi negocjacje warunków najmu, którego 
koszty stanowią 50% obciążeń spółki. Rosja i Ukraina maja zapewnić odpowiednio 20% i 5% przychodów LPP. 
(W. Giller) 

 

PKP Cargo Nie bierze już udziału w procesie przejęcia CTL Logistics 

 Agencja ISBNews poinformowała, że właściciele oraz zarząd CTL Logistics nie są zainteresowani ofertą PKP 
Cargo na zakup udziałów. W związku z tym PKP Cargo nie bierze już udziału w procesie przejęcia spółki. (P. 
Łopaciuk) 

 

JW Construction Chce sprzedać w ’14 ok. 1,1 tys. lokali 

 JW Construcion zakłada, że w IV kwartale sprzeda podobną liczbę mieszkań kw/kw, a w całym roku sprzedaż 
wyniesie 1.100-1.150 lokali. Deweloper szacuje potencjał do przekazań w 2014 r. na 600-700 lokali. W 2015 r. 
chce rozpocząć budowę ok. 2.000 mieszkań i sprzedać ok. 1.500 lokali.  

 

Najważniejsze informacje 
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Kruk Kupi portfel hipoteczny za 70,2 mln PLN 

 Kruk poinformował, że Fundusz Kruka, Prokura NS FIZ podpisał umowę z BZ WBK, na mocy której kupi za 70,2 
mln PLN portfel wierzytelności hipotecznych o wartości nominalnej 443 mln PLN.  

 

Mirbud Liczy na kontrakty drogowe 

 Spółka ma w portfelu dwa duże zlecenia na ponad 0,8 mld PLN, chce dołożyć do tego miliard. Wartość całego 
portfela zleceń grupy Mirbudu wynosi ponad 2,2 mld PLN, z uwzględnieniem tegorocznych przychodów. Spół-
ka zależna Mirbudu nawiązała współpracę z włoska grupą Maltauro, dotyczącą wspólnego udziału w postępo-
waniach przetargowych na budowę dróg w Polsce.  

 

Belvedere  Zakłada 420-460 mln EUR sprzedaży i 50-70 mln euro EBITDA w '18 

 Belvedere poinformował, że zakłada obroty grupy w 2018 r. na poziomie 420-460 mln EUR wobec ok. 455 
mln EUR w 2014 r. Grupa szacuje, że marża EBITDA w 2018 r. wyniesie 12-15%, a EBITDA ok. 50-70 mln EUR. 
Belvedere poinformowało także, że zamierza sprzedać niestrategiczne i generujące stratę operacyjną aktywa.  

 

CI Games Planuje w ’16 wydać Snipera 3 

 Prezes CI Games Marek Tymiński poinformował, że spółka planuje w 2016 r. wydać wydać Snipera 3. Na po-
czątku przyszłego roku spółka z kolei wyda dodatek do Lords of the Fallen, a w II połowie roku mobilną wersję 
tej gry. W przyszłym roku planowane jest także wydanie jednego tytułu mobilnego. CI Games planuje także 
drugą część gry Lords of the Fallen i już rozpoczął prace koncepcyjne.  

 

Global Cosmed Roczna umowa z Rossmannem za 10 mln EUR 

 Global Cosmed poinformował, że podpisał umowę z właścicielem sieci Rossmann na dostawę produktów 
chemii gospodarczej, które będą sprzedawane pod markami Rossmanna głównie na rynku niemieckim. War-
tość rocznego kontraktu spółka szacuje na 10 mln EUR (ok. 42 mln PLN).  

  

IMC W 2015 r. spółka chce się skupić na redukcji zadłużenia i poprawie efektywności 

 Prezes Industrial Milk Company Alex Lissitsa poinformował, że spółka zamierza skupić się w 2015 r. na reduk-
cji zadłużenia i poprawie efektywności operacyjnej. Spółka w przyszłym roku chce spłacić ok. 25 mln USD dłu-
gu i na koniec 2015 r. mieć ok. 100 mln USD długu. IMC planuje jedynie inwestycje odtworzeniowe w wysoko-
ści 2 mln USD. Pomimo zawieszenia planów rozwoju, spółka podtrzymuje cele ze strategii do 2019 r., zakłada-
jące m.in. wzrost banku ziemi do 285 tys. ha i zdolności magazynowych do 655 tys. ton.  

 

Cognor Spółka chce wzmocnić produkcję na potrzeby wojska 

 Prezes Cognora Przemysław Sztuczkowski poinformował, że spółka nie planuje żadnych spektakularnych po-
sunięć, zwłaszcza pod względem wzrostu produkcji. Prezes dodał, że Cognor ma zamiar wprowadzić kilka no-
wych produktów, a także zamierza kontynuować proces specjalizacji w zakresie produkcji wojskowej – podał 
portal wnp.pl. 

 

Qumak Qumak chce wejść w '15 z ponad 0,5 mld PLN w backlogu, myśli o zagranicy 

 Qumak może rozpocząć 2015 r. z portfelem zleceń o wartości ponad 0,5 mld PLN, ale jest zainteresowany 
przetargami, których wygranie istotnie zwiększyłoby portfel - powiedział w wywiadzie dla PAP Paweł Jaguś, 
prezes Qumaka. Wiceprezes Qumaka Aleksander Plata poinformował, że w obecnych warunkach rynkowych i 
realizacji wielu dużych zleceń spółce może być trudno poprawiać rentowność. Spółka oczekuje, że w kolej-
nych okresach udział SG&A w przychodach będzie spadać - dodał Plata. Koszty G&A powinny maleć w stosun-
ku do obrotu oraz marży brutto.  

 Dwie powołane niedawno spółki zależne Qumaka (Star ITS i Skylar) mają szansę rozwijać się za granicą - po-
wiedział prezes. Qumak niedługo może powołać spółkę tworzącą oprogramowanie np. dla telekomów. 
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Qumak Zarząd Qumaka chce, aby część zysku za '14 została w spółce 

 Qumak chce nadal być spółką dywidendową, ale jego zarząd jest przeciwny wypłacaniu całego zysku, bo brak 
akumulacji przynajmniej części zysków hamująco wpływa na rozwój - powiedział w wywiadzie dla PAP Alek-
sander Plata, wiceprezes Qumaka. W jego ocenie, przy obecnym oprocentowaniu lokat czy obligacji skarbo-
wych, nawet dywidenda na poziomie 30-50% zysku, powinna być satysfakcjonująca dla akcjonariuszy. Przy-
chody w całym roku na pewno istotnie przekroczą 600 mln PLN - powiedział prezes Jaguś. Plata dodał, że w 
całym roku marża będzie lepsza r/r, czyli powyżej 15%. Cash flow w czwartym kwartale będzie dodatni - do-
dał Plata. 

 

Qumak Qumak podwykonawcą Mostostalu W-wa przy terminalu 

 Qumak na zlecenie Mostostalu Warszawa dostarczy i zainstaluje systemy bezpieczeństwa w ramach budowy 
terminalu Portu Lotniczego Mazury w Szymanach. Wartość umowy to 12,54 mln PLN netto, a termin realizacji 
mija 31 lipca 2015 r. 

 

Warbud Warbud ma nowy kontrakt za prawie 36 mln PLN 

 Warbud podpisał kontrakt na dokończenie realizacji budynku Małopolskiego Parku Technologii Informacyj-
nych w Krakowie. Wartość zlecenia wynosi 35,78 mln PLN brutto. 

Pozostałe informacje 

Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

BEST Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Spółki, które odbyło się w dniu 16.12.2014 
roku: 1) Krzysztof Borusowski: liczba głosów na NWZA 5.970.059; udział w liczbie głosów obecnych na NWZA. 88,45%; 
udział w ogólnej liczbie głosów 79,28%; 2) Marek Kucner: liczba głosów na NWZA 780.000, udział w liczbie głosów 
obecnych na NWZA 11,52%; udział w ogólnej liczbie głosów 10,36%. 

MOBILE PARTNERS Wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 16.12.2014 roku. Akcjonariusz: 
1) IQ Venture Capital s.a.r.l., Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 5.000.000, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 
5.000.000, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 3,96%, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100%. 

POWSZECHNE 
TOWARZYSTWO 
INWESTYCYJNE 

Spółka informuje o pośrednim nabyciu przez Annę Warzecha poprzez podmiot od niej zależny Fresh Investment spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ćwiklicach akcji emitenta, w wyniku którego został przekroczony udział tego 
podmiotu w KZ i głosach na WZ Spółki powyżej progu 5,0%. Po dokonaniu transakcji Anna Warzecha poprzez podmiot od 
niej zależny Fresh Investment sp. z o.o. z siedzibą w Ćwiklicach pośrednio posiada 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela 
Spółki, które stanowią 6,89% KZ oraz uprawniają do 1.000.000 głosów na WZ, co stanowi 6,89% głosów. 

 

K2 INTERNET Spółka informuje, iż osoba blisko związana z członkiem RN Spółki nabyła w dniach 10-11.12.2014 roku 1523 akcje Spółki 
po średniej cenie 10,30 zł za akcję. 

ATLANTIS Podmiot blisko związany z Członkiem RN Emitenta dokonał nabycia w dniach 11-16.12.2014 roku łącznie 41.726 akcji po 
średniej cenie 0,94 zł za akcję.  

BENEFIT SYSTEMS Zmienił się udział głosów James’a Van Bergh w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Aktualnie James Van Bergh posiada 
618.180 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowi 24,20 % KZ Spółki i uprawnia do 618.180 głosów na WZ Spółki, co 
stanowi 24,20 % ogółu głosów na WZ Spółki.  Zmiana zaangażowania w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiła w wyniku 
zarejestrowania przez sąd rejestrowy w dniu 11.12.2014 roku informacji o podwyższeniu KZ Spółki. 

Zmienił się udział głosów Benefit Invest w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Aktualnie Benefit Invest posiada 593.784 akcji 
zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowi 23,24 % KZ Spółki i uprawnia do 593.784 głosów na WZ Spółki, co stanowi 23,24 
% ogółu głosów na WZ Spółki. Zmiana zaangażowania w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiła w wyniku zarejestrowania 
przez sąd rejestrowy w dniu 11.12.2014 roku informacji o podwyższeniu KZ Spółki. 
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Pozostałe informacje - skup akcji własnych 

Kalendarium 

EUROCASH Członek Zarządu w związku z jego udziałem w Siódmym Programie Motywacyjnym i Premiowym dla Pracowników na rok 
2010 kupił za łączną kwotę równą 6,00 zł, 600 Obligacji Serii H Spółki z prawem pierwszeństwa nabycia akcji zwykłych na 
okaziciela serii I Spółki, o wartości nominalnej 1 złoty ("Akcje Serii I") oraz w wykonaniu prawa pierwszeństwa złożył zapis 
na 15.000 Akcji Serii I po cenie emisyjnej 25,13 zł za jedną Akcję Serii I. 

NORTH COAST Członek zarządu Giorgio Pezzolato posiadając dotychczas ponad 32,14 % ogólnej liczby głosów w  Spółce zmniejszył swój 
udział do 25 % ogólnej liczby głosów, a więc o 7,14 % ogólnej liczby głosów. Zmniejszenie ilości posiadanych głosów w 
Spółce nastąpiło w wyniku wniesienia w dniu 11.12.2014 roku 299.850 akcji zwykłych na okaziciela Spółki. Aktualnie 
Giorgio Pezzolato posiada 550.000 akcji Spółki stanowiących 17,19 % KZ Spółki, w tym 500.000 akcji imiennych 
uprzywilejowanych stanowiących 15,63 % KZ Spółki oraz 50.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 1,56 % KZ 
Spółki, uprawniających do wykonywania 1.050.000 głosów na WZ Spółki co odpowiada 25 % ogólnej liczby głosów, w tym 
1.000.000 głosów z akcji imiennych co odpowiada 23,81 % ogólnej liczby głosów oraz 50.000 głosów z akcji na okaziciela, 
co odpowiada 1,19 % ogólnej liczby głosów. 

Członek zarządu Silvano Fiocco zawiadamia o dokonanej transakcji zbycia akcji Spółki w wyniku wniesienia w dniu 
11.12.2014 roku 300.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki tytułem aportu za obejmowane udziały Salford Investments 
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość zbywanych akcji została określona w umowie na kwotę 1.137.000 zł. 

Członek zarządu Silvano Fiocco zawiadamia, iż posiadając dotychczas ponad 32,14 % ogólnej liczby głosów w Spółce 
zmniejszył swój udział do 25 % ogólnej liczby głosów, a więc o 7,14 % ogólnej liczby głosów.Zmniejszenie ilości 
posiadanych przeze mnie głosów w Spółce nastąpiło w wyniku wniesienia w dniu 11.12.2014 roku 300.000 akcji zwykłych 
na okaziciela Spółki tytułem aportu za obejmowane udziały Salford Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
Aktualnie Silvano Fiocco posiada 550.000 akcji Spółki stanowiących 17,19 % KZ Spółki, w tym 500.000 akcji imiennych 
uprzywilejowanych stanowiących 15,63 % KZ Spółki oraz 50.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 1,56 % KZ 
Spółki uprawniających do wykonywania 1.050.000 głosów na WZ Spółki co odpowiada 25,00 % ogólnej liczby głosów, w 
tym 1.000.000 głosów z akcji imiennych co odpowiada 23,81 % ogólnej liczby głosów oraz 50.000 głosów z akcji na 
okaziciela, co odpowiada 1,19 % ogólnej liczby głosów. 

RESBUD Spółka informuje o transakcji nabycia przez podmiot blisko związany z Członkiem RN Emitenta 10.000 akcji w cenie 
średniej 2,23 zł za akcję.  

 

AMREST HOLDINGS Spółka informuje o zawarciu w dniu 15.12.2014 r. transakcji nabycia 1 840 szt. akcji własnych. Średnia cena nabycia akcji 
109,75 zł. Wartość nominalna każdej akcji to EUR 0,01. Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0087% KZ Spółki czyli 1 840 
głosów na WZ Spółki. AmRest jest w posiadaniu łącznie 33 385 akcji czyli 33 385 głosów na WZ Spółki, stanowiących 
0,1574% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

FON Trzej Członkowie RN Emitenta poinformowali, o kupnie w dniach 8-16.12.2014 roku przed podmiot blisko związany 17 519 
akcji po średniej cenie 0,96 zł za akcję.  

INC Spółka w ramach skupu w dniu 16.12.2014 roku nabyła 1000 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o 
łącznej wartości nominalnej 2000,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,66 zł/szt. Powyższe akcje własne Spółki dają 1000 
głosów na WZ Spółki i stanowią 0,0120% KZ Spółki oraz 0,0102% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia 
programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 287405 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,4448% KZ i dających 
prawo do 2,9199% głosów na WZ Spółki. 

 

18 grudnia PGNiG NWZ

19 grudnia Emperia Koniec przyjmowania ofert sprzedaży spółki na rzecz Elpro Development

22 grudnia PKP Cargo NWZ ws. podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu spółki

29 grudnia Robyg NWZ ws. zmian w statucie spółki

8 stycznia Rovese Zakończenie III fazy zapisów na akcje spółki w wezwaniu ogłoszonym przez Michała Sołowowa i FTF Galleon

15 stycznia PZU Dzień wypłaty części dywidendy z zysku za 2013 roku w wysokości 17 PLN dywidendy na akcję

WydarzenieSpółka
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Dziennik 

Materiały periodyczne w Dzienniku: 
 

Poniedziałek: wykresy cen metali 

2013 2014P 2015P 2013 2014P 2015P

Banki

Alior Trzymaj 30/06/2014 87,00 20,8 15,7 11,9 2,2 1,7 1,5

BZ WBK Trzymaj 30/06/2014 399,00 17,1 16,0 13,4 2,4 2,1 1,9

Handlowy Trzymaj 30/06/2014 125,00 14,1 14,1 15,0 1,9 1,9 1,9

ING BSK Kupuj 30/06/2014 154,00 18,9 16,1 13,8 2,1 2,0 1,9

mBank Trzymaj 30/06/2014 525,00 17,3 15,1 14,1 2,0 2,0 1,9

Millennium Kupuj 30/06/2014 8,80 18,3 14,5 13,1 1,8 1,7 1,6
Pekao Trzymaj 30/06/2014 187,00 16,7 16,6 15,4 2,0 2,0 2,0

2013 2014P 2015P 2013 2014P 2015P

Sektor wydobywczy

Bogdanka Kupuj 2014-11-26 128,00 - - - - - -

JSW Sprzedaj 2014-11-26 20,00 - - - - - -

KGHM Kupuj 2014-08-26 151,00 4,5 7,1 8,6 2,9 3,9 4,5
NWR Sprzedaj 2014-11-26 0,07 - - - - - -

Sektor energetyczny

CEZ Sprzedaj 2014-10-30 84,10 1,7 2,0 2,2 2,7 3,2 3,4

Enea Kupuj 2014-10-30 17,50 9,4 13,8 13,2 4,7 4,9 5,6

Energa Trzymaj 2014-10-30 23,80 11,6 12,9 13,9 7,8 6,4 6,5

PGE Trzymaj 2014-10-30 22,40 8,8 9,3 9,5 4,0 4,1 4,0

Tauron Trzymaj 2014-10-28 5,30 7,2 8,2 8,9 4,0 4,1 4,1
ZE PAK Sprzedaj 2014-10-30 30,10 8,2 6,6 5,8 3,6 3,4 3,1

Paliwa i Chemia

Duon Kupuj 2014-09-29 2,57 19,6 10,8 11,9 10,6 6,7 7,3

Ciech Sprzedaj 2014-11-28 36,79 56,9 26,5 15,2 9,6 6,8 6,4

Grupa Azoty utajniona do: 2014-12-19 - - - - - - -

Lotos Kupuj 2014-05-19 42,20 80,2 6,6 5,5 11,1 5,7 5,2

MOL* Trzymaj 2014-09-24 12937,00 - - - 30,3 37,8 32,8

PGNiG Trzymaj 2014-12-17 4,84 13,1 9,7 11,4 5,2 4,6 4,9

PKN Orlen Trzymaj 2014-08-28 39,88 - - 16,1 10,5 - 6,3
Synthos utajnione do: 2014-12-24 - - - - - - -

Handel hurtowy i detaliczny

AmRest Kupuj 2014-08-27 88,80 23,6 - 81,6 7,3 8,5 7,0

Emperia Trzymaj 2014-03-10 78,53 38,1 49,6 18,9 24,2 10,1 6,0

EuroCash Sprzedaj 2014-03-10 32,25 20,6 23,4 26,5 11,9 14,5 15,5

LPP Sprzedaj 2014-11-28 7127,00 31,9 31,4 33,0 18,4 17,2 18,2
CCC Kupuj 2014-11-28 169,00 50,0 42,5 28,9 29,5 25,4 18,8

Media i telekomunikacja

Cyfrowy Polsat Kupuj 2014-12-04 28,45 14,0 15,9 33,4 19,6 19,3 9,7

Netia Kupuj 2014-07-31 6,19 42,5 56,0 60,0 4,5 4,8 5,0

Orange Polska Trzymaj 2014-07-31 10,40 36,6 12,4 17,0 4,1 4,0 4,2
TVN Trzymaj 2014-12-05 17,22 - 24,1 15,7 16,8 16,9 13,7

Sektor deweloperski

Dom Development Trzymaj 2014-06-30 45,20 19,3 19,3 16,1 - - -

Echo Kupuj 2014-10-03 7,30 11,8 7,6 4,4 1,6 1,2 0,9

GTC Kupuj 2014-03-31 8,00 - - 18,1 - 30,9 7,7

PHN Trzymaj 2014-10-09 27,80 - - 42,2 - - 70,1

Robyg Kupuj 2014-10-15 2,51 21,3 16,6 13,5 11,8 12,0 10,6

Budowlany

Budimex Kupuj 2014-08-04 125,00 42,8 18,6 11,5 13,3 9,8 6,2
Elektrobudowa Sprzedaj 2014-10-17 66,00 7,3 8,7 8,4 6,5 6,7 7,5

Przemysł

Alumetal Kupuj 2014-08-21 46,50 18,7 18,0 13,0 13,3 13,0 10,0

Apator Kupuj 2014-09-23 43,50 21,5 17,3 14,9 12,6 9,6 10,4

Kęty Kupuj 2014-07-07 264,00 17,0 16,3 14,7 12,6 9,5 9,0
ZPUE Trzymaj 2014-09-30 345,00 20,9 15,6 14,3 11,1 8,9 7,7

Pozostałe

Global City Holdings Kupuj 2014-09-25 44,13 - - - 22,4 51,5 65,6

GPW Kupuj 2014-09-25 46,00 15,9 16,8 14,2 11,9 11,1 9,7

Otmuchów Kupuj 2014-10-31 11,72 26,1 11,3 10,8 8,1 5,7 5,5

PKP Cargo Trzymaj 2013-12-02 89,00 19,0 12,2 11,2 5,6 4,7 4,4

PZU Kupuj 2014-09-17 520,00 12,3 12,8 13,9 - - -

* cena docelowa podana jest w HUF

Bank

Rekomendacja Cena docelowa

Data rekomendacji

Spółka Data rekomendacji

Rekomendacja Cena docelowa
P/E skorygowane

P/E skorygowane EV/ EBITDA

P/BV
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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

