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Dziennik 

Indeksy GPW

WIG otw. 51 396,7 0,3%

WIG zam. 50 913,6 -0,7%

obrót (tys. PLN) 576 213 -33,2%

WIG 20 otw. 2 421,7 0,6%

WIG 20 zam. 2 395,6 -0,5%

FW20 otw. 2 400,0 0,6%

FW20 zam. 2 380,0 -0,3%

mWIG40 otw. 3 387,9 -0,5%

mWIG40 zam. 3 366,6 -1,1%

Największe wzrosty kurs zmiana

RESBUD 9,69 7,1%

DMWDM 1,74 6,1%

BNPPL 89,85 5,7%

EMCINSMED 16,99 5,6%

MFO 11,79 5,3%

Największe spadki kurs zmiana

ACE 12,40 -7,3%

KSGAGRO 4,52 -7,2%

HERKULES 2,11 -7,0%

SKOTAN 1,54 -6,7%

WAWEL 1 200,00 -6,5%

Najwyższe obroty kurs obrót

KGHM 111,30 99 647

PKOBP 41,40 86 317

PGE 20,04 71 206

PEKAO 191,00 55 360

LPP 7 550,00 35 251

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 17 408,0 0,4%

RTS 1 154,3 1,0%

PX50 1 001,8 0,6%

DJIA 16 424,9 1,0%

NASDAQ 4 086,2 1,3%

S&P 500 1 862,3 1,0%

DAX XETRA 9 317,8 1,6%

FTSE 6 584,2 0,7%

CAC 4 405,7 1,4%

NIKKEI 14 449,9 0,2%

HANG SENG 22 749,9 0,2%

Waluty i surowce zmiana

WIBOR 3m (%) 2,62 0,0%

EUR/PLN 4,191 0,0%

USD/PLN 3,030 -0,1%

EUR/USD 1,383 0,1%

miedź (USD/t) 6 541,0 -1,9%

miedź (PLN/t) 19 818,6 -2,0%

ropa Brent (USD/bbl) 109,47 0,6%

Czwartek
17.04.2014

Najważniejsze informacje: 

PZU  - Grupa kupi spółkę  Lietuvos Draudimas AB, AAS Balta i Codan Forsikring A/S 

KGHM - Koszt produkcji miedzi w Sierra Gorda ma wynieść 1,60 USD na funt 

Tauron - Spekulacje o sprzedaży kopalni Brzeszcze Tauronowi 

BZ WBK - WZ BZ WBK zdecydowało o wypłacie 10,7 PLN dywidendy na akcję 

S. energetyczny - Możliwe rozwiązanie rezerw na zakup darmowych uprawnień  

PKN Orlen -  Czeski rząd odrzucił plan przejęcia przez Orlen spółek Mero i Cepro 

PGNiG - Wolumen sprzedaży gazu ziemnego w I kw. wyniósł 4,9 mld m3 

GPW - Powstanie fundusz celowy, który przejmie od MSP część GPW i całe KDPW? 

Sektor węglowy - Kompania Węglowa przygotowuje tygodniowy przestój 

Action - NWZ uchwaliło emisję akcji s. D z wyłączeniem prawa poboru 

Neuca - Neuca wypłaci 3,8 PLN dywidendy na akcję za '13 r. 

Benefit Systems  - Benefit chce wypłacić dywidendę w wysokości 8 PLN na akcję 

Asseco SEE - Asseco SEE zdobyło zlecenia w Rumunii za około 8,7 mln PLN netto 

Mabion - Unieważnienie patentów Roche neutralne 

Astarta - Astarta planuje wydać 20-30 mln USD na inwestycje w '14 

Ambra - Ambra zakłada niewielką dodatnią dynamikę sprzedaży w 2013/14 

 

Wydarzenia dnia: 

LPP - Skonsolidowany raport roczny 

Synthos - ZWZ spółki m.in. ws. wypłaty 0,31 PLN dywidendy na akcję 

 

Nadchodzące wydarzenia: 

Synthos - Ostatni dzień z prawem do dywidendy (22 kwietnia) 

PGE naruszyło wczoraj opór na poziomie 
ostatniego lokalnego maksimum. Jego 
przełamanie będzie oznaczać kontynuację 
trendu wzrostowego co najmniej w okoli-
cę 20,50-20,65 zł, a prawdopodobnie do 
21,50 zł. W optymistycznym scenariuszu 
wydarzeń kurs może jednak sięgnąć znacz-
nie wyżej, jak na przykład okolic 22,80 zł. 

Wykres dnia: PGE 

PGE: kontynuacja trendu wzrostowego 
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PZU  Grupa kupi spółkę  Lietuvos Draudimas AB, AAS Balta i Codan Forsikring A/S 

 PZU poinformowało, że podpisało umowę zakupu spółki Lietuvos Draudimas AB, AAS Balta i Codan Forsikring 
A/S. Na podstawie umowy PZU nabędzie od RSA 805 432 akcji spółki Lietuvos Draudimas AB stanowiących 
99,977% jej kapitału zakładowego. Płatność za akcje ma wynieść 180 mln EUR plus szacowaną kwotę wyrów-
nania, stanowiącą różnicę pomiędzy szacowaną wartością aktywów netto a kwotą referencyjną aktywów 
netto. PZU kupi także od RSA 4 651 825 akcji zwykłych AAS Balta stanowiących 99,995% jej kapitału. Wartość 
transakcji ma wynieść około 48 mln EUR.  

 PZU podpisało również umowę zakupu dotyczącą estońskiego oddziału Codan Forsikring A/S. PZU Lietuva 
kupi od Codan przedsiębiorstwo składające się z biznesu ubezpieczeniowego prowadzonego przez Codan 
poprzez oddział zarejestrowany w Estonii. Płatność ma wynieść ok. 30 mln EUR.  

 Realizacja transakcji jest uzależniona m.in. od uzyskania zgody antymonopolowej Komisji Europejskiej lub 
litewskiego organu antymonopolowego. (J. Szortyka) 

 

KGHM Koszt produkcji miedzi w Sierra Gorda ma wynieść 1,60 USD na funt 

 Prezes KGHM Herbert Wirth w wywiadzie dla Diario Financiero powiwedział, że  gotówkowe koszty produkcji 
(cash cost) miedzi w kopalni Sierra Gorda w Chile są szacowane na 1,6 USD na funt. W bankowym studium 
wykonalności projektu z 2011 r. koszty gotówkowe zostały założone na poziomie 1,15 USD na funt. Znacząca 
zmiana wynikać ma z szybszego wzrostu kosztów energii elektrycznej i szybkiego wzrostu wynagrodzeń.  

 Wzrost kosztów był spodziewany jednak poziom 1.6 USD/lb jest powyżej naszych założeń. Nie wiadomo 

jakie założono ceny molibdenu i złota przy tej kalkulacji, a ma to duży wpływ na wartość kosztów jednost-

kowych, oraz czy ta wartość ostatecznie się potwierdzi. Nie mniej wzrost kosztów o 0.2 USD/lb (różnica 

między naszymi prognozami, a wartością podaną przez Prezesa) obniża wartość projektu o jakieś 5,5 PLN/

akcję KGHM. (A. Iwański) 

 

Tauron Spekulacje o sprzedaży kopalni Brzeszcze Tauronowi 

 Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80 powiedział w rozmowie z wnp.pl, że Kompania Węglowa po 
sprzedaży Knurowa-Szczygłowic może sprzedać kopalnię Brzeszcze Tauronowi za 500 mln PLN. Kompania 
Węglowa nie potwierdziła tych informacji. (S. Ozga) 

 

BZWBK WZ BZ WBK zdecydowało o wypłacie 10,7 PLN dywidendy na akcję 

 Środowe walne zgromadzenie akcjonariuszy BZ WBK zdecydowało o wypłacie 10,7 PLN dywidendy na akcję z 
zysku za 2013 rok. Łącznie na dywidendę trafił 1 mld PLN z 1,61 mld PLN zysku netto osiągniętego w 2013 
roku. Dywidenda stanowi 62% zysku netto banku osiągniętego w 2013 roku i 50% zysku grupy BZ WBK. 
Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 2 maja, a dniem jej wypłaty 16 maja. Z zysku za 2012 rok bank 
przeznaczył na dywidendę 710,94 mln PLN, co dało 7,6 PLN na akcję. Wskaźnik wypłacalności grupy BZ WBK 
na koniec 2013 roku wynosił 13,92%, a wskaźnik Core Tier 1 11,41%. (J. Szortyka) 

 

Sektor energetyczny Możliwe rozwiązanie rezerw na zakup darmowych uprawnień do emisji CO2 

 Z informacji Parkietu wynika, że Ministerstwo Środowiska przekazało właśnie firmom wytwarzającym energie 
elektryczną w instalacjach objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych funkcjo-
nujących w ramach UE. Spółki energetyczne wcześniej zawiązywały rezerwy na ewentualny zakup darmo-
wych uprawnień do emisji CO2. Przedstawiciele PGE poinformowali, że pozytywny wpływ rozwiązania rezerw 
będzie widoczny w wynikach za I półrocze. Oprócz PGE rezerwy na darmowe uprawnienia do emisji CO2 za-
wiązały także Tauron, Energa i ZE PAK. (S. Ozga) 

 

PKN Orlen                   Czeski rząd odrzucił plan przejęcia przez Orlen spółek Mero i Cepro 

                                 Czeski dziennik Hosdpodarske Noviny poinformował, że czeski rząd odrzucił plany PKN Orlen przejęcia dwóch 
państwowych czeskich spółek – Mero i Cepro. Według dziennika, alternatywnym rozwiązaniem dla prywaty-
zacji tych spółek mogłoby być odkupienie przez państwo rafinerii w Kralupach od Orlenu. (M. Kalwasińska) 

 

Najważniejsze informacje 
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PGNiG Wolumen sprzedaży gazu ziemnego w I kw. wyniósł 4,9 mld m3 

 PGNiG poinformował w szacunkowych danych, że w I kwartale 2014 roku wolumen sprzedaży gazu ziemnego 
poza grupę wyniósł 4,9 mld m3, a wolumen sprzedaży ropy naftowej wyniósł 322 tys. ton. Grupa podała rów-
nież, że wolumen wydobycia gazu ziemnego w tym okresie wyniósł 1,2 mld m3, w tym na PGNiG Upstream 
International przypadało 0,11 mld m3. Wolumen importu gazu do Polski wyniósł w tym okresie 2,5 mld m3, w 
tym z kierunku wschodniego 2 mld m3. Wolumen wydobycia ropy naftowej wynosił z kolei 322 tys. ton, w 
tym PGNiG Upstream International 119 tys. ton.  

 Grupa podała również, że w I kwartale wolumen sprzedaży ciepła wynosił 15,4 PJ, a wolumen sprzedaży ener-
gii elektrycznej 1,39 TWh. Na koniec marca stan zapasów gazu należącego do PGNiG w podziemnych magazy-
nach gazu wysokometanowego wynosił ok. 1,26 mld m3. (M. Kalwasińska) 

 

GPW Powstanie fundusz celowy, który przejmie od MSP część GPW i całe KDPW? 

 Według informacji Pulsu Biznesu, jednym z pomysłów na polski rynek kapitałowy jest zmiana struktury wła-
snościowej GPW, poprzez wyjście z akcjonariatu Ministerstwa Skarbu Państwa. Dziennik poinformował, że 
nie chodzi jednak o pełną prywatyzację, a przeniesienie akcji do nowo powstałej spółki o charakterze fundu-
szu celowego, kontrolowanej przez MSP lub funduszu zamkniętego zarządzanego przez BGK TFI. Podmiot ten 
przejąłby również akcje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, które obecnie należą w jednej trze-
ciej do Skarbu, GPW i NBP. Puls Biznesu nie uzyskał od MSP komentarza w tej sprawie. Pomysłodawcą fundu-
szu celowego jest, według PB, Leszek Pawłowicz, członek rady nadzorczej giełdy. Wspierać go mają Wiesław 
Rozłucki (przewodniczący RN giełdy) oraz Adam Maciejewski (prezes GPW). (J. Szortyka) 

 

Sektor węglowy Kompania Węglowa przygotowuje tygodniowy przestój 

 Kompania Węglowa przygotowuje przestój w pracy kopalni, która ma potrwać od 28 kwietnia do 4 maja. 
Przestój w centrali spółki miałby rozpocząć już 22 kwietnia. Rzecznik Kompanii Węglowej Zbigniew Madej 
potwierdził, że przestój ekonomiczny będzie w oparciu o ustawę z dnia 11 października 2013 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Rzecznik potwierdził również, że spółka zamierza 
wykorzystać środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Podkreślił jednocześnie, że celem 
KW jest ochrona miejsca pracy. (A. Iwański) 

 

Action NWZ uchwaliło emisję akcji s. D z wyłączeniem prawa poboru 

 Walne zgromadzenie Action, które było kontynuowane po miesięcznej przerwie, uchwaliło emisję w ramach 
subskrypcji prywatnej do 1,46 mln akcji s. D z wyłączeniem prawa poboru. Do uchwały o emisji wprowadzono 
zapis, że cena emisyjna jednej akcji s. D nie może być niższa niż 50 PLN. Środki z emisji akcji s. D Action planu-
je wykorzystać głównie na rozwój w Niemczech, który ma spowodować przyspieszenie wzrostu całej grupy. 

 

Neuca Neuca wypłaci 3,8 PLN dywidendy na akcję za '13 r. 

 Neuca wypłaci akcjonariuszom 17,3 mln PLN, czyli 3,8 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2013 rok. Neuca 
miała w 2013 r. 85,3 mln PLN zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Jednostko-
wy zysk netto wyniósł 29 mln PLN. Dzień dywidendy został ustalony na 24 kwietnia, a termin jej wypłaty na 
12 maja 2014 r. Za 2012 rok Neuca wypłaciła 3,2 PLN dywidendy na akcję. Rok wcześniej było to 2,6 PLN na 
jedną akcję. 

 

Benefit Systems  Benefit chce wypłacić dywidendę w wysokości 8 PLN na akcję 

 Benefit Systems poinformował, że z zysku za 2013 r. chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy 19,89 PLN, czyli 
8 PLN na akcję. Proponowanym dniem dywidendy jest 29 sierpnia, a dniem wypłaty 18 września. W 2013 r. 
spółka miała 23,4 mln PLN zysku netto.  

 

Asseco SEE Asseco SEE zdobyło zlecenia w Rumunii za około 8,7 mln PLN netto 

 SC Asseco See SRL, spółka z grupy Asseco SEE, pozyskało dwa zlecenia od rumuńskiego odpowiednika Pań-
stwowej Komisji Wyborczej, o łącznej wartości 9,3 mln RON netto, czyli około 8,6 mln PLN netto - wynika z 
suplementu do Dziennika Urzędowego UE. Umowy dotyczą usług programowania oprogramowania aplikacyj-
nego do liczenia i centralizacji głosów w wyborach do europarlamentu w 2014 r. 
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Mabion Unieważnienie patentów Roche neutralne, Mabion nie rezygnuje z leku MabionHER2 

 Unieważnienie przez brytyjski sąd patentów firmy Roche, które miały przedłużyć ochronę patentową leku 
Herceptin, było oczekiwane i nie zmienia strategii Mabionu wobec MabionHER2, farmaceutyku biopodobne-
go do Herceptinu. Brytyjski oddział firmy farmaceutycznej Hospira 10 kwietnia wygrał postępowanie przed 
sądem w sprawie unieważnienia dwóch patentów Roche Holdings związanych z lekiem Herceptin. Patenty, 
które zostały uznane przez londyński sąd za nieważne, dotyczyły dawkowania i składu leku i miały na celu 
przedłużenie pierwotnej ochrony Hepceptinu, która w Europie wygasa 28 czerwca. Taki wyrok pozwala firmie 
Hospira sprzedawać w Wielkiej Brytanii tańszą, generyczną wersję leku. Herceptin jest dziesiątym farmaceu-
tykiem na świecie pod względem wartości sprzedaży (rocznie blisko 7 mld dolarów). Lek jest wykorzystywany 
w onkologii, głównie w terapii raka piersi. Został zarejestrowany w 1998 r. i od tego czasu wygenerował przy-
chody w wysokości 49 mld franków szwajcarskich. Ochrona patentowa leku Herceptin wygasa w Europie w 
2014 r., natomiast w USA w 2019 r. 

 

Astarta Astarta planuje wydać 20-30 mln USD na inwestycje w '14 

 Ukraińska Astarta planuje wydać w tym roku na inwestycje, głównie odtworzeniowe, ok. 20-30 mln USD - 
poinformował podczas telekonferencji Viktor Ivanchyk, prezes spółki. W obecnej sytuacji głównym celem 
spółki jest zapewnienie i zabezpieczenie płynności. Prezes poinformował, że spółka jest zaniepokojona rozwo-
jem sytuacji politycznej we wschodniej Ukrainie. Oczekuje jednak, że ulegnie ona normalizacji po wyborach 
prezydenckich i ewentualnym referendum w sprawie jedności państwa, które mają się odbyć w maju. 

 

Ambra Ambra zakłada niewielką dodatnią dynamikę sprzedaży w 2013/14 

 Ambra oczekuje, że w całym roku obrotowym przychody ulegną niewielkiej poprawie - poinformował PAP 
Robert Ogór, prezes spółki. Spółka chce wypłacić za 2013/14 dywidendę nie niższą niż w ubiegłym roku. Pre-
zes poinformował, że III kwartał roku obrotowego 2013/14, zakończony w marcu, był dla Ambry udany. Przy-
pomniał, że biznes spółki charakteryzuje się dużą sezonowością i najlepszym okresem jest dla Ambry II kwar-
tał roku obrotowego (październik-listopad). Ogór przypomniał również, że w celu zrównoważenia sezonowo-
ści, Ambra wprowadziła do swojej oferty cydr. Dla cydru najważniejszy sprzedażowo będzie IV kwartał roku 
obrotowego - skomentował. Prezes poinformował, że w 2013 r. Ambra wyprodukowała 800 tys. litrów cydru. 
W tym roku spółka jest przygotowana na produkcję kilku milionów litrów tego produktu. W ocenie prezesa, 
sprzedaż cydru w tym roku może się podwoić, ale nie wyklucza pozytywnej niespodzianki. W zeszłym roku w 
Polsce sprzedano ok. 2 mln litrów cydru, co odpowiada 2% konsumpcji piwa. Ambra oczekuje, że rynek cydru 
w Polsce na przestrzeni kilku lat dojdzie do 70-80 mln litrów. Moce produkcyjne lubelskiej winiarni to obecnie 
10 mln litrów rocznie - dodał Ogór. 

 

Śnieżka Zarząd spółki rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 2,5 PLN na akcję 

 Śnieżka poinformowała, że zarząd spółki rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 2,5 PLN na akcję.  

 

P.A. Nova ZWZ spółki uchwaliło wypłatę 0,5 PLN dywidendy na akcję 

 P.A. Nova poinformowała, że ZWZ spółki uchwaliło przeznaczenie prawie 5 mln PLN z zysku za 2013 r. na wy-
płatę dywidendy. Dywidenda w przeliczeniu na jedną akcję wyniesie 0,5 PLN. W 2013 r. spółka miała 8,7 mln 
PLN zysku netto. Dniem dywidendy jest 15 lipca, a dniem wypłaty 30 lipca 2014 r.  

 Wczorajsze walne wyraziło tez zgodę na zbycia Parku Handlowego w Andrychowie, Parku Handlowego w Sta-
lowej Woli, Parku Handlowego w Myszkowie i obiektu handlowo - usługowego w Raciborzu.  

 
Eko Export Spółka chce wypłacić dywidendę za 2013 r. w wysokości 0,8 PLN na akcję 

 Eko Export poinformował, że z zysku za 2013 r. chce wypłacić dywidendę w wysokości 0,8 PLN na akcję. W 
2013 r. spółka wygenerowała 15,2 mln PLN zysku netto.  

 

EC Będzin Spółka rozpoczyna rozmowy w sprawie finansowania inwestycji 

 EC Będzin poinformowała, że w związku z planowanymi inwestycjami, jakie mają być realizowane w latach 
2014-2017,  zarząd Elektrociepłowni postanowił rozpocząć rozmowy w sprawie finansowania inwestycji, oraz 
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Pozostałe informacje 

Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

zaprosić do złożenia aplikacji w tej kwestii instytucje finansowe i finansowo-leasingowe. Jak poinformowała 
EC Będzin, rozmowy będą prowadzone równocześnie z wszystkimi zaproszonymi instytucjami. Łączna wartość 
planowanych inwestycji może 3- lub 4-krotnie przekraczać wartość spółki. 

 

Rank Progress Spółka zależna sprzeda Klio Real z grupy Immofinanz nieruchomość za 56 mln PLN 

 Gemar-Umech, spółka zależna Rank Progressu, podpisała z Klio Real z grupy Immofinanz, przedwstępną umo-
wę sprzedaży nieruchomości położonej w Pile za 56 mln PLN. Umowa przyrzeczona ma zostać podpisana cią-
gu 30 dni od dnia spełnienia szeregu warunków określonych w umowie. 

Prime Car  Spółka może w tym roku zwiększyć przychody o kilkanaście % 

Management Dyrektor finansowy grupy Prime Car Management Jakub Kizielewicz poinformował, że spółka spodziewa się 
tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży w tym roku może sięgnąć kilkunastu procent. Kizielewicz poinfor-
mował również, że spółka obecnie prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji i nie wyklucza zamknięcia transak-
cji jeszcze w tym roku. 

Bank Millennium Bank Millennium nabył wyemitowane przez Bank bankowe papiery wartościowe w liczbie 1.385 sztuk. Średnia 
jednostkowa cena nabycia BPW wyniosła 1.038,24 PLN. Wszystkie nabyte BPW zostały umorzone przez Bank w dniu 16 
kwietnia 2014 r. 

 

Action Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA: 1. Piotr Bieliński - liczba akcji i głosów: 
3.614.749, udział w głosach na NWZ: 31,67%, udział w ogólnej liczbie głosów: 21,76%; 2.  Olgierd Mirosław Matyka – 
liczba akcji i głosów: 3.093.457, udział w głosach na NWZ: 27,10%, udział w ogólnej liczbie głosów: 18,62%; 3.  Generali 
Otwarty Fundusz Emerytalny – liczba akcji i głosów: 1.793.000, udział w głosach na NWZ: 15,71%, udział w ogólnej liczbie 
głosów: 10,79%; 4. Wojciech Jerzy Wietrzykowski – liczba akcji i głosów: 1.199.390, udział w głosach na NWZ: 10,51%, 
udział w ogólnej liczbie głosów: 7,22% ; 5. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK –  liczba akcji i głosów: 
1.000.000,  udział w głosach na NWZ: 8,76%, udział w ogólnej liczbie głosów:  6,02%.   

B3System Spółka Croswell Investments w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy podwyższenia KZ w ramach kapitału docelowego, 
zmniejszyła swój udział w KZ i głosach na WZ spółki B3System. Croswell Investments posiada obecnie 1.718.403 akcje 
spółki (w tym 450.000 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A), dające 2.168.403 głosów na WZ spółki, co 
stanowi łącznie 6,94 % udziału w KZ i 8,41% ogólnej liczby głosów na WZ spółki. Brak jest podmiotów zależnych od 
Croswell Investments, posiadających akcje B3System. 

Bank Zachodni WBK Wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Banku, które odbyło się w dniu 16 kwietnia 
2014 r.: 1. Banco Santander - liczba akcji i głosów: 65.481.563, udział w głosach na WZ: 85,83 %, udział w ogólnej liczbie 
głosów: 70,00%;  2. ING Otwarty Fundusz Emerytalny – liczba akcji i głosów: 4.000.000, udział w głosach na WZ: 5,24 %, 
udział w ogólnej liczbie głosów: 4,28 %. 

Betacom Spółka Surplus Capital Management w wyniku nabycia w dniu 14 kwietnia 2014 r. 2.400 akcji spółk, zwiększyła swoje 
zaangażowanie do 263.073 akcji, co stanowi 13,02% udziału w KZ spółki i uprawnia do 263.073 głosów na WZ.  

Polnord Spółka zwołuje na dzień 14 maja 2014 r. na godzinę 12.00 ZWZ Spółki, które odbędzie się w budynku w Warszawie, przy 
Al. Gen. Władysława Sikorskiego 11 (parter) – sala konferencyjna Spółki. 

Vantage 
Development 

Spółka zwołuje na dzień 14 maja 2014 r.,  na godz. 12.00 ZWZA, które odbędzie się we Wrocławiu w budynku Promenady 
Epsilon – Sala Konferencyjna - parter, ul. Słonimskiego 6. 
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Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

Pozostałe informacje - skup akcji własnych 

Kalendarium 

Jupiter W dniu 15 kwietnia 2014r. Spółka zależna Gremi Media dokonała sprzedaży 966 sztuk obligacji serii H wyemitowanych 
przez Jupiter za cenę równą ich wartości nominalnej tj. za kwotę 966.000 PLN.  

 LC Corp W dniu 14 kwietnia 2014 r. osoba blisko związana z członkiem Zarządu Emitenta dokonała nabycia 10.050 akcji zwykłych 
na okaziciela spółki za cenę 1,98 PLN za akcję.  

PKN ORLEN W dniu 15 kwietnia 2014 r. osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki zbyła 3 kontrakty terminowe na 
akcje spółki po średniej cenie 4.248,00 PLN za kontrakt i 68.625 akcji spółki po średniej cenie 43,65 PLN za akcję oraz  
nabyła 72.965 akcji spółki po średniej cenie 43,67 PLN za akcję.   

 

INC Realizując program nabycia akcji własnych Spółka nabyła 1.500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 PLN każda, to 
jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 PLN po średniej cenie jednostkowej 0,79 PLN za akcję. Powyższe akcje własne 
Spółki dają 1.500 głosów na WZ Spółki i stanowią 0,0045% KZ Spółki oraz 0,0038% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od 
Spółka nabyła 951.500 sztuk akcji własnych, stanowiących 2,8512% i dających prawo do 2,4167% głosów na WZ Spółki. 

Invista Realizując program skupu akcji własnych, Spółka nabyła 3.500 akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich 
umorzenia. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 PLN, a łączna wartość nominalna akcji nabytych w dniu 16 
kwietnia 2014 r. wynosi 2.100,00 PLN. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0242% KZ i uprawnia do 3.500 głosów, co stanowi 
0,0242% ogólnej liczby głosów w Spółce. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 2,11 PLN za sztukę. Spółka 
posiada łącznie 10.500 akcji własnych, stanowiących 0,0726% KZ uprawniających do 10.500 głosów, co odpowiada 
0,0726% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Polski Holding 
Nieruchomości 

 Nastąpiło rozliczenie transakcji nabycia przez Warszawski Holding Nieruchomości 2.678 akcji spółki. Średnia jednostkowa 
cena nabycia akcji jest równa 30,40 PLN. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 PLN, a łączna wartość nominalna 
nabytych akcji jest równa 2.678,00 PLN. Liczba głosów na WZ Spółki jest równa 2.678 co stanowi 0,00585% udziału w KZ i 
w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta.  Łączna liczba posiadanych przez WHN akcji własnych Emitenta wynosi 
aktualnie 101.425 sztuk, co stanowi 0,22% KZ i ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta. 

 

17 kwietnia LPP Skonsolidowany raport roczny
17 kwietnia Synthos ZWZ spółki m.in. ws. wypłaty 0,31 PLN dywidendy na akcję
22 kwietnia Synthos Ostatni dzień z prawem do dywidendy
23 kwietnia Synthos Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy (ex-div)
24 kwietnia PKN Orlen Skonsolidowany raport kwartalny
24 kwietnia Kęty Skonsolidowany raport kwartalny
24 kwietnia Ciech ZWZ spółki
24 kwietnia Enea ZWZ ws. m.in. wypłaty 0,57 PLN dywidendy na akcję
24 kwietnia Getin Noble Bank ZWZ spółki
25 kwietnia Ciech Zakończenie zapisów na akcje spółki w wezwaniu ogłoszonym przez KI Chemistry 
25 kwietnia Orange Polska Skonsolidowany raport kwartalny
25 kwietnia Boryszew Skonsolidowany raport roczny
25 kwietnia Emperia Skonsolidowany raport roczny
28 kwietnia BZ WBK Ostatni dzień z prawem do dywidendy
28 kwietnia Millennium Skonsolidowany raport kwartalny
28 kwietnia mBank Skonsolidowany raport kwartalny
29 kwietnia Echo Skonsolidowany raport kwartalny
29 kwietnia BZ WBK Skonsolidowany raport kwartalny
29 kwietnia Lotos Skonsolidowany raport kwartalny
29 kwietnia Budimex Skonsolidowany raport kwartalny
29 kwietnia Eurocash ZWZ ws. m.in. wypłaty 0,79 PLN dywidendy na akcję
29 kwietnia BZ WBK Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy (ex-div)
29 kwietnia mBank Ostatni dzień z prawem do dywidendy
30 kwietnia mBank Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy (ex-div)
30 kwietnia GPW Skonsolidowany raport kwartalny

WydarzenieSpółka
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2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Banki

Alior Trzymaj 2013-12-18 83,00 - 25,3 17,5 2,6 2,4 1,9

BZ WBK Kupuj 2013-12-18 450,00 19,7 19,7 15,0 3,2 2,5 2,1

Handlowy Sprzedaj 2013-12-18 107,00 15,4 15,6 16,2 2,0 2,1 2,1

ING BSK Kupuj 2013-12-18 135,00 20,2 17,2 15,3 2,0 1,9 1,8

mBank Sprzedaj 2013-12-18 480,00 18,0 18,2 16,4 2,2 2,1 2,0

Millennium Trzymaj 2013-12-18 7,70 22,2 19,6 17,1 2,2 2,0 1,8
Pekao Trzymaj 2013-12-18 189,00 17,0 18,4 17,0 2,1 2,1 2,1

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Sektor wydobywczy

Bogdanka Kupuj 2013-11-28 154,00 14,3 12,8 10,2 7,0 6,0 5,1

JSW utajniona do: 2014-04-23 - - - - - - -

KGHM Kupuj 2014-03-31 125,00 2,0 4,6 7,3 1,7 3,0 4,1
NWR Trzymaj 2013-11-28 4,20 - - - 3,0 - 6,7

Sektor energetyczny

CEZ Sprzedaj 2014-02-28 71,40 1,1 1,3 1,7 - - -

Enea Kupuj 2014-02-28 16,20 9,1 9,0 8,7 3,7 3,8 3,5

Energa Kupuj 2014-02-28 18,80 16,4 11,5 10,0 6,6 5,9 5,2

PGE Trzymaj 2014-02-28 18,60 11,7 9,5 8,6 4,9 4,2 4,0

Tauron Trzymaj 2014-02-28 4,90 6,0 6,5 8,1 3,6 3,7 4,0
ZE PAK Trzymaj 2014-02-28 25,50 2,5 11,0 33,0 2,0 3,2 3,8

Paliwa i Chemia

Duon Kupuj 2014-03-26 1,98 25,6 15,4 13,7 12,2 8,3 7,5

Ciech Sprzedaj 2013-11-08 25,79 - 20,9 16,6 78,5 7,5 6,9

Grupa Azoty Sprzedaj 2013-12-17 61,45 12,2 18,3 22,1 6,5 4,3 6,8

Lotos Trzymaj 2013-09-30 38,75 5,5 31,6 10,5 11,7 11,2 7,9

PGNiG Trzymaj 2013-12-02 5,88 11,1 8,0 7,7 6,6 4,4 4,4

PKN Orlen Sprzedaj 2014-03-03 39,73 7,8 7,9 - 5,2 5,4 9,2
Synthos Kupuj 2013-12-20 5,67 11,6 17,0 12,0 7,9 12,6 8,8

Handel hurtowy i detaliczny

AmRest Kupuj 2014-02-18 109,64 36,3 19,0 23,6 10,6 9,0 10,2

Emperia Trzymaj 2014-03-10 78,53 1,4 51,0 66,5 4,1 34,9 14,6

EuroCash Sprzedaj 2014-03-10 32,25 40,5 21,8 24,8 23,0 12,5 15,3

LPP Trzymaj 2013-10-16 9524,00 39,1 30,5 23,7 24,5 19,2 14,7
CCC Kupuj 2013-10-16 175,00 45,5 31,5 24,0 26,8 21,4 17,0

Media i telekomunikacja

Cyfrowy Polsat Trzymaj 2013-12-17 19,89 11,7 15,4 39,8 8,7 8,8 5,0

Netia Trzymaj 2014-03-21 5,56 - 39,6 54,1 4,4 4,2 4,5

Orange Polska Sprzedaj 2014-03-21 7,99 15,8 45,8 26,5 3,9 4,8 5,0
TVN Trzymaj 2013-12-17 15,01 - 22,7 17,5 16,5 16,5 13,9

Sektor deweloperski

Echo Kupuj 2014-03-31 7,40 6,6 8,3 10,3 - - -

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

PHN Trzymaj 2014-01-08 27,60 - 15,3 - - - -

Robyg Kupuj 2014-01-08 2,30 32,4 25,0 - - - -

Budowlany

Budimex Trzymaj 2013-12-20 130,00 15,9 15,1 9,7 13,9 10,3 10,4
Elektrobudowa Kupuj 2013-06-21 160,00 11,7 11,2 12,6 6,6 7,4 8,2

Przemysł

Apator Trzymaj 2013-06-21 33,00 18,5 17,2 16,5 9,3 10,9 10,4

Kęty Kupuj 2013-12-10 246,08 16,7 12,5 14,4 9,5 9,1 8,0
ZPUE Trzymaj 2013-06-21 385,00 21,1 19,4 16,5 11,8 10,3 9,9

Pozostałe

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

GPW Kupuj 2013-09-30 45,00 15,1 15,2 13,7 11,1 10,9 9,5

Mieszko Kupuj 2013-12-09 4,60 10,7 11,0 10,4 7,2 7,2 7,0

Otmuchów Kupuj 2013-12-16 11,33 14,9 16,2 11,5 6,2 6,7 5,8

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 11,0 10,9 13,0 - - -

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 Rady Ministrów 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 świadcze-
nia 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 udziela 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       
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