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Dziennik 

Indeksy GPW

WIG otw. 50 378,7 0,0%

WIG zam. 50 037,1 -0,7%

obrót (tys. PLN) 750 668 -13,0%

WIG 20 otw. 2 346,8 0,0%

WIG 20 zam. 2 320,9 -1,1%

FW20 otw. 2 307,0 0,1%

FW20 zam. 2 285,0 -0,9%

mWIG40 otw. 3 287,9 -0,1%

mWIG40 zam. 3 297,3 0,2%

Największe wzrosty kurs zmiana

RESBUD 9,13 30,8%

EUROTEL 11,19 14,3%

IFSA 2,63 11,4%

WINVEST 9,00 9,9%

DELKO 5,86 8,3%

Największe spadki kurs zmiana

NEWWORLDR 0,43 -25,9%

SADOVAYA 0,60 -24,0%

DSS 0,42 -12,5%

AWBUD 0,22 -12,0%

KDMSHIPNG 5,86 -10,0%

Najwyższe obroty kurs obrót

PKOBP 35,60 172 093

EUROCASH 38,55 100 371

PEKAO 166,00 82 568

PZU 440,00 76 215

KGHM 128,35 75 935

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 17 521,8 -1,7%

RTS 1 219,4 -0,2%

PX50 956,7 -0,5%

DJIA 16 563,3 -1,9%

NASDAQ 4 369,8 -2,1%

S&P 500 1 930,7 -2,0%

DAX XETRA 9 407,5 -1,9%

FTSE 6 730,1 -0,6%

CAC 4 246,1 -1,5%

NIKKEI 15 560,3 -0,4%

HANG SENG 24 615,5 -0,6%

Waluty i surowce zmiana

WIBOR 3m (%) 2,57 0,0%

EUR/PLN 4,180 0,4%

USD/PLN 3,123 0,4%

EUR/USD 1,339 0,0%

miedź (USD/t) 7 125,0 0,6%

miedź (PLN/t) 22 250,0 1,0%

ropa Brent (USD/bbl) 103,90 -0,8%

Piątek
01.08.2014

Najważniejsze informacje: 

OFE - Do 30 VII na przekazanie części składki do OFE zdecydowało się 1,37 mln osób  

Sektor bankowy - Zysk netto sektora w okresie I-VI ’14 wyniósł 8,73 mld PLN  

JSW - Program emisji obligacji o wartości 700 mln PLN i 163,75 mln USD 

JSW - JSW ma umowę kupna od KW kopalni "Knurów-Szczygłowice" za 1,49 mld PLN 

KGHM - KGHM uruchomił produkcję w kopalni Sierra Gorda 

KGHM - Wszystkie sporne decyzje koncesyjne do ponownego rozpatrzenia 

BZ WBK - BZ WBK widzi szansę na 2 mld PLN zysku netto w '14 

BZ WBK - Bank liczy na utrzymanie lub spadek marży odsetkowej w drugim półroczu 

Budimex - Konsorcjum podpisało umowę na budowę odcinka S5 za 468,5 mln PLN 

Budimex - Oferta Budimeksu za 423,9 mln PLN najtańsza na budowę odcinka drogi S19 

GPW - Zarząd GPW w ciągu kilku tygodni dokona przeglądu strategii 

NWR - NWR szacuje przychody z emisji akcji na 143,4 mln EUR netto 

Sektor wydobywczy - KW sprzeda kopalnię Piekary? 

Cyfrowy Polsat - Tobias Solorz dołączy do zarządu Cyfrowego Polsatu 

Enea - Elektrowni Kozienice do 4 sierpnia wyłączyła blok o mocy 560 MW 

Polimex-Mostostal - NWZ zdecydowało o emisji 3,1 mld akcji serii R 

Sektor wydobywczy - Prezydent podpisał ustawę o zaległych zobowiązaniach KW 

Cyfrowy Polsat, TVN - Wpływy z reklam w tyg. zakończonym 27.07 

Cyfrowy Polsat, TVN - Oglądalność w tyg. zakończonym 27.07 

 

Wydarzenia dnia: 

MOL - Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 

Handlowy - Wstępny skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 

 

Ergis wybił się wczoraj górą z konsolidacji, 
generując sygnał kupna. Choć minimalny 
zasięg ruchu to już zaledwie 4,70 zł, to 
jednak w średnim terminie można oczeki-
wać wzrostu w okolicę 4,90 zł lub 5,17, 
gdzie przebiega górne ograniczenie długo-
terminowego kanału wzrostowego. 

Wykres dnia: Ergis 

Ergis: sygnał kupna 
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OFE Do 30 VII na przekazanie części składki do OFE zdecydowało się 1,37 mln osób - ZUS 

 Do 30 lipca liczba osób, które złożyły w ZUS oświadczenia o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE 
wyniosła 1.367.771 – poinformował ZUS. 

 

Sektor bankowy Zysk netto sektora bankowego w okresie I-VI ’14 wyniósł 8,73 mld PLN (+6,35% r/r) 

 Narodowy Bank Polski poinformował, że zysk netto sektora bankowego w okresie od stycznia do czerwca 
2014 r. wyniósł 8,73 mld PLN (wzrost o 6,35% r/r).  

 W samym drugim kwartale zysk netto sektora był 16% wyższy r/r i 20% wyższy kw/kw. Głównym czynni-
kiem poprawy pozostaje wynik odsetkowy (+16% r/r, +2% kw/kw). (J. Szortyka) 

 

JSW Program emisji obligacji o wartości 700 mln PLN i 163,75 mln USD 

 JSw podpisała umowę programu emisji obligacji w kwocie 700 mln PLN oraz 163,75 mln USD. Środki z emisji 
zostaną przeznaczone na kupno od Kompanii Węglowej kopalni Knurów-Szczygłowice. Umowa został podpi-
sana z PKO BP, ING BSK, BGK oraz PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych BIS 
1. Termin wykupu obligacji w ramach emitowanej transzy w złotych wynosi od 29 do 77 miesięcy, natomiast 
w ramach transzy emitowanej w USD wynosi od 22 do 77 miesięcy od ich daty emisji. (A. Iwański) 

 

JSW JSW ma umowę kupna od KW kopalni "Knurów-Szczygłowice" za 1,49 mld PLN 

 JSW zawarła z Kompanią Węglową umowę kupna Kopalni Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice" za 1,49 
mld PLN. Zdolności produkcyjne kopalni "Knurów-Szczygłowice" wynoszą 3,8 mln ton węgla rocznie, w tym 
około 40% węgla koksowego, zasoby bilansowe wynoszą 1,26 mld ton, zasoby operatywne 375,1 mln ton, w 
tym 119,7 mln ton objętych aktualnie obowiązującymi koncesjami. JSW nie zamierza zmieniać przedmiotu 
działalności i będzie kontynuować dotychczasową działalność gospodarczą. Zakup zostanie sfinansowany 
przez prywatną emisję obligacji w kwocie 163.750.000 USD oraz 700.000.000 PLN oraz środki własne spółki. 
(A. Iwański) 

 

KGHM KGHM uruchomił produkcję w kopalni Sierra Gorda 

 KGHM 30 lipca 2014 r. uruchomił produkcję w chilijskiej kopalni Sierra Gorda. Po okresie rozruchu, który za-
kończy się na początku 2015 roku, kopalnia Sierra Gorda będzie produkować rocznie około 120 tys. ton mie-
dzi, 50 mln funtów molibdenu i 60 tys. uncji złota w pierwszych latach działalności. Uruchomienie produkcji w 
chilijskiej kopalni obniży średnioważony koszt produkcji miedzi w Grupie Kapitałowej KGHM oraz zmniejszy 
jej wrażliwość na ryzyko zmian cen miedzi, zwiększając bezpieczeństwo funkcjonowania Spółki. Prognozowa-
na średnioroczna produkcja przez ponad 20-letni okres eksploatacji kopalni, uwzględniając uruchomienie 
drugiej fazy projektu, wyniesie około 220 tys. ton miedzi, 25 mln funtów molibdenu, 64 tys. uncji złota. (A. 
Iwański) 

 

KGHM Wszystkie sporne decyzje koncesyjne do ponownego rozpatrzenia 

 Minister środowiska Maciej Grabowski zdecydował o skierowaniu wszystkich spornych decyzji koncesyjnych 
przyznanych firmom KGHM i Leszno Copper na poszukiwanie rud miedzi i srebra do ponownego rozpatrzenia 
- poinformowało PAP Ministerstwo Środowiska. (A. Iwański) 

 

BZ WBK BZ WBK widzi szansę na 2 mld PLN zysku netto w '14 

 BZ WBK widzi szansę na wypracowanie 2 mld PLN zysku netto w 2014 roku - poinformował Mateusz Mora-
wiecki, prezes BZ WBK. W całym 2013 roku zysk netto grupy BZ WBK wyniósł 1,98 mld PLN i był 38,3% wyższy 
r/r. (J. Szortyka) 

 

BZ WBK Bank liczy na utrzymanie lub spadek marży odsetkowej w drugim półroczu 

 BZ WBK liczy na utrzymanie lub spadek marży odsetkowej w drugiej połowie roku - poinformował prezes Ma-
teusz Morawiecki. Presja na marżę zarówno ze strony kredytowej jak i depozytowej jest ogromna. Przyrost 

Najważniejsze informacje 
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wolumenów jest natomiast przyzwoity i będzie postępował, dlatego bank jest pozytywnie nastawiony do 
strony dochodowej - dodał Morawiecki. Prezes podał też, że spadek kosztów w drugiej połowie roku będzie 
niższy niż w pierwszym półroczu. Dodał, że w kolejnych kwartałach odpisy w wartościach absolutnych będą 
na podobnym poziomie zbliżonym do II kw., kiedy wyniosły 174 mln PLN. Bank chce zejść z kosztami ryzyka 
poniżej 90 p.b.. W 2015 roku możliwe będzie natomiast zejście poniżej 80 p.b. - ocenił Morawiecki. Dodał, że 
ze względu na poprawiające się otoczenie prawne bank pracuje nad powołaniem banku hipotecznego. Bank 
może ponadto do końca roku sprzedać portfel hipoteczny o wartości około 100 mln PLN. (J. Szortyka) 

 

Budimex Konsorcjum Budimeksu podpisało umowę na budowę odcinka S5 za 468,5 mln PLN 

 Konsorcjum Budimeksu i Heilit+Woerner podpisało z GDDKiA umowę na zaprojektowanie i wybudowanie 15- 
kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) do węzła Widawa Wrocław, 
zadanie 1. Wartość kontraktu to 468,5 mln PLN netto. Na realizację inwestycji konsorcjum będzie miało 2,5 
roku od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). 

 Na początku kwietnia oferta konsorcjum Budimeksu i Heilit+Woerner okazała się najtańsza na budowę tego 
odcinka S5. (P. Łopaciuk) 

 

Budimex Oferta Budimeksu za 423,9 mln PLN najtańsza na budowę odcinka drogi S19 

 Oferta Budimeksu za 423,9 mln PLN brutto okazała się najtańsza na budowę drogi ekspresowej S19 na odcin-
ku od węzła Dąbrowica (bez węzła) do węzła Konopnica (wraz z węzłem) i połączeniem z istniejącą DK nr 19 - 
podała GDDKiA. Oferta spółki jest nieznacznie wyższa od budżetu inwestora, który został określony na 418,34 
mln PLN brutto. Oferty w przetargu złożyło łącznie sześciu wykonawców. Drugą pod względem ceny ofertę 
złożyło konsorcjum Strabag i Heilit+Woerner za 433,6 mln PLN brutto. (P. Łopaciuk) 

 

GPW Zarząd GPW w ciągu kilku tygodni dokona przeglądu strategii 

 Nowy zarząd GPW potrzebuje kilku tygodni na przegląd strategii grupy i przedstawienie Radzie Giełdy wnio-
sków z tych analiz - poinformował nowy prezes GPW Paweł Tamborski. Dodał, że zarząd opracował listę pil-
nych spraw, które do tego czasu mają zostać poddane analizie. Na liście jest m.in. odniesienie się do zamysłu 
międzynarodowej ekspansji, czy to solo, czy przy współpracy z Wiedniem. Współpraca z Wiedniem jest na 
tyle poważną opcją, że wymaga ponownych analiz i zarząd ma kilka tygodni, by przedstawić wnioski właści-
cielom - powiedział Tamborski. Drugim wymienionym przez Tamborskiego priorytetem jest ścisła współpraca 
GPW z KDPW. Na tym polu giełda szuka synergii, by oferować nowe produkty oraz pozyskiwać nowych klien-
tów - powiedział prezes. Zdaniem Tamborskiego pilnej analizy wymaga też sytuacja na rynku kontraktów ter-
minowych. Wśród priorytetów dla zarządu wymienia on też m.in. pozyskiwanie nowych inwestorów i emiten-
tów, rozwój rynku towarowego i rynku instrumentów dłużnych, dbanie o ścisłą dyscyplinę kosztową w spółce. 
Giełda chce też integrować interesariuszy, w tym administrację publiczną. Zamierza dalej brać udział w pra-
cach nad strategią dla rynku kapitałowego. (J. Szortyka) 

 

NWR NWR szacuje przychody z emisji akcji na 143,4 mln EUR netto 

 NWR szacuje przychody z emisji akcji z prawem poboru oraz emisji nowych akcji na 150 mln EUR (143,4 mln 
EUR po uwzględnieniu kosztów). Emisja z prawem poboru obejmuje 5.030.100.717 nowych akcji serii A. Ofer-
ta nowych akcji obejmuje 1.364.336.135 akcji s. A. Wszystkie oferowane akcje są denominowane w euro. 
NWR podał, że nowe akcje serii A zostaną zaoferowane w drodze emisji praw poboru po cenie 2,35 eurocen-
tów za jedną nową akcję serii A, na zasadzie: 19 nowych akcji za każdą istniejącą akcję. 

 Emisja akcji z prawem poboru jest uzależniona, m.in. od podjęcia odpowiedniej uchwały na WZ. 

 Spółka oczekuje, iż obrót nowymi akcjami serii A rozpocznie się na giełdzie w Londynie 24 września 2014 ro-
ku, a następnie na giełdach w Warszawie i w Pradze. Zakłada, że obrót nieopłaconymi prawami poboru roz-
pocznie się w Londynie 4 września 2014 roku, a następnie na giełdzie w Warszawie. 

 Spółka podała, że 53,4 mln EUR z oferty zostanie przeznaczone na ogólne cele związane z kapitałem obroto-
wym NWR. 60 mln EUR ma być przeznaczone na odkup obligacji zabezpieczonych, a 30 mln euro na odkup 
obligacji niezabezpieczonych.  

 NWR szacuje w prospekcie, że w pierwszym półroczu 2014 roku zanotował spadek przychodów rok do roku, 
głównie z powodu spadku wielkości sprzedaży oraz obniżki średniej ceny sprzedaży węgla koksującego. 



Dziennik 

4 

EBITDA spółki wzrosła r/r na skutek zmniejszenia jednostkowych kosztów wydobycia. Zapasy spółki wzrosły 
rok do roku. (A. Iwański) 

 

Sektor wydobywczy KW sprzeda kopalnię Piekary? 

 Kopalnia Piekary może być następnym, po Knurowie-Szczygłowicach, zakładem Kompanii Węglowej, który 
wkrótce zmieni właściciela - wynika z informacji "Rzeczpospolitej". Z informacji dziennika wynika, że przeję-
ciem zainteresowany jest Węglokoks. 

 

Cyfrowy Polsat Tobias Solorz dołączy do zarządu Cyfrowego Polsatu 

 Tobias Solorz został powołany z dniem 1 września na stanowisko członka zarządu Cyfrowego Polsatu, a po 
zarejestrowaniu przez sąd zmian w statucie spółki, zostanie jej wiceprezesem. Tobias Solorz od listopada 
2011 roku pełnił funkcję członka zarządu Polkomtelu, zaś od lutego 2014 roku jest jego prezesem. Ponadto, 
rada nadzorcza Polkomtelu, zdecydowała, że nowym członkiem zarządu ds. finansowych Polkomtelu zostanie 
Tomasz Szeląg, pełniący tę samą funkcję w Cyfrowym Polsacie. Szeląg, na stanowisku członka zarządu ds. 
finansowych Polkomtelu, zastąpi Joannę Nieckarz. (W. Giller) 

 

Enea Elektrowni Kozienice do 4 sierpnia wyłączyła blok o mocy 560 MW 

 Elektrownia Kozienice wyłączyła wczoraj wieczorem blok o mocy 560 MW. Ponowne uruchomienie bloku 
nastąpi 4 sierpnia - podała Enea Wytwarzanie. Z informacji podanych przez spółkę wynika, że ubytek mocy 
jest nieplanowany. (S. Ozga) 

 

Polimex-Mostostal NWZ zdecydowało o emisji 3,1 mld akcji serii R 

 Polimex-Mostostal poinformował, że walne zgromadzenie spółki zdecydowało o emisji do 3,1 mld akcji serii R 
z pozbawieniem prawa poboru, uchyleniu uchwały o emisji warrantów serii 1 oraz o emisji obligacji zamien-
nych na akcje serii S o wartości nominalnej do 85 mln PLN. Zgodnie z podjętą uchwałą akcje serii R będą ofe-
rowane po dwóch cenach emisyjnych. Nie więcej niż 1,55 mld akcji serii R zostanie zaoferowanych do objęcia 
po cenie 0,17PLN, a kolejne 1,55 mld akcji serii R po cenie 0,18 PLN. Akcje serii R zostaną przydzielone wierzy-
cielom Polimeksu. Łącznie konwersji na kapitał zakładowy podlegać będą wierzytelności o łącznej wartości co 
najmniej 470 mln PLN. 

 

Sektor wydobywczy Prezydent podpisał ustawę o zaległych zobowiązaniach Kompani Węglowej 

 Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w 
latach 2008-2015. Zakłada ona, że Kompania Węglowa przez półtora roku nie będzie musiała spłacać zale-
głych zobowiązań wobec ZUS. Nowelizacja przewiduje, że do 31 grudnia 2015 r. odroczone mają być zaległe 
zobowiązania węglowej spółki. Natomiast od stycznia 2016 r. do końca 2017 r. Kompania Węglowa rozpocz-
nie spłatę tych zobowiązań w równych miesięcznych ratach. Harmonogram spłat ma zostać podpisany pomię-
dzy KW a ZUS do 31 grudnia 2015 r. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Cyfrowy Polsat, TVN Wpływy z reklam w tyg. zakończonym 27.07 

 W dniach od 21 do 27 lipca największy udział w wydatkach na reklamę wśród stacji TV zanotował Polsat. 
Udział ten wyniósł 11,77%, co oznacza 30,67 mln PLN wpływów. Drugie miejsce zajął TVN z udziałem na po-
ziomie 7,72%, czyli wpływami rzędu 20,12 mln PLN - wynika z danych Nielsen Audience Measurement. 

 

Cyfrowy Polsat, TVN Oglądalność w tyg. zakończonym 27.07 

 W dniach od 21 do 27 lipca udział TVN w oglądalności wyniósł 10,27% wobec 11% tydzień wcześniej. W przy-
padku Polsatu udział w oglądalności wyniósł 10,63% wobec 10,81% przed tygodniem - wynika z szacunko-
wych danych firmy Nielsen Audience Measurement. 

 

Pozbud Torpol zlecił Pozbudowi prace za 108,2 mln PLN netto 

 Torpol zlecił spółce Pozbud T&R prace budowlano-montażowe o wartości 108,2 mln PLN netto (133,1 mln 
PLN brutto). Prace dotyczą realizowanego przez Torpol zamówienia publicznego pod nazwą: 
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Pozostałe informacje 

"Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Modernizacji linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa 
- Białystok - granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne)". Termin 
realizacji zlecenia przez Pozbud został ustalony na 20 września 2015 r. 

 Pozbud T&R jest producentem stolarki otworowej oraz prowadzi działalność w zakresie budownictwa. 

 

Wikana Akcjonariusz Wikany chce sprzedać akcje w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu 

 Jeden z głównych akcjonariuszy Wikany chce sprzedać akcje spółki w procesie przyspieszonej budowy księgi 
popytu. Środki pozyskane w wyniku transakcji, po pomniejszeniu o koszty jej przeprowadzenia, akcjonariusz 
zamierza przeznaczyć na wpłatę do Wikany zaliczki na podwyższenie kapitału zakładowego. Z kolei środki z 
podwyższenia kapitału zostaną przeznaczone przez spółkę na zwiększenie wkładu własnego w mieszkanio-
wych projektach deweloperskich realizowanych z posiadanego banku gruntów. Na 29 sierpnia 2014 r. zwoła-
ne zostało NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z pozbawie-
niem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Spółka zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakła-
dowego o kwotę nie wyższą niż 11 mln PLN w drodze emisji do 55 mln akcji H. 

 

Wikana Wikana chce od '16 mieć w budowie 1.200 lokali i sprzedawać ok. 600 lokali rocznie 

 Wikana liczy, że dzięki restrukturyzacji, dokapitalizowaniu spółki oraz sprzedaży aktywów komercyjnych, w 
ciągu dwóch lat będzie w stanie prowadzić jednocześnie inwestycje na ok. 1.200 lokali i sprzedawać rocznie 
ok. 600 mieszkań - poinformował PAP Sławomir Horbaczewski, prezes dewelopera. Obecnie spółka prowadzi 
osiem inwestycji w pięciu miejscowościach na ok. 500 lokali. Niedługo dołączy do nich dziewiąta inwestycja 
pod Warszawą. W obecnych warunkach Wikana jest w stanie prowadzić jednocześnie 10 inwestycji na ok. 
600 mieszkań - powiedział Horbaczewski. W I połowie 2014 r. spółka sprzedała 91 mieszkań netto. W całym 
2013 r. znalazła nabywców na 162 mieszkania. Prezes poinformował też, że spółka chce skoncentrować się na 
segmencie mieszkaniowym, dlatego jeszcze w tym roku zamierza wyjść z segmentu handlu detalicznego obu-
wiem, a w perspektywie najbliższych dwóch lat stopniowo upłynniać nieruchomości komercyjne. Kwota, któ-
rą deweloper mógłby pozyskać ze sprzedaży wynosiłaby kilkadziesiąt milionów złortych - ocenił Horbaczew-
ski. Wikana działa także w sektorze energii odnawialnej. Prezes poinformował, że decyzję o wyjściu z tego 
segmentu spółka uzależnia od postępu prac nad regulacjami prawnymi dotyczącymi OZE. W finansowaniu 
planów rozwojowych deweloper zamierza, tak jak dotychczas, posiłkować się również kapitałem dłużnym. 

 

Hygienika W dniu 30 l ipca 2014 r. podjęto uchwałę o podwyższeniu KZ Dayli, do kwoty 8.327.800 PLN poprzez utworzenie nowych 
164.556, równych i  niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej 8.227.800 
PLN. W związku z podwyższeniem KZ Dayli, po jego rejestracji, Emitent posiadać będzie 149.900 udzia łów w KZ Dayl i  o 
wartości  nominalnej 50,00 PLN każdy i  łącznej wartości  7.495.000,00 PLN. 

Jastrzębska Spółka 
Węglowa 

Zawarto umowę nabycia  zorganizowanej części  przeds iębiorstwa w postaci  zakładu górniczego Kopalnia  Węgla  
Kamiennego Knurów-Szczygłowice, pomiędzy Kompanią Węglową a  JSW. ZORG będąca przedmiotem nabycia  przez JSW 
obejmuje składniki materialne i  niematerialne wykorzystywane do wydobycia  węgla  kamiennego w ramach zakładu 
górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice", którego zdolności  produkcyjne wynoszą 3,8 mln ton 
węgla  rocznie w tym około 40% węgla koksowego, zasobach bilansowych 1,26 mld ton, zasobach operatywnych 375,1 
mln ton, w tym 119,7 mln ton objętych aktualnie obowiązującymi koncesjami. Cena nabycia ZORG wynos i  1.490.000.000 
PLN. Źródłem finansowania nabycia aktywów jest finansowanie zewnętrzne w formie prywatnej emisji obligacji w kwocie 
163.750.000 USD oraz 700.000.000 PLN oraz ś rodki  własne Spółki .   

mBank Hipoteczny KDPW nadał hipotecznym l i s tom zastawnym Seri i  HPA23 kod ISIN – PLRHNHP00409. 
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Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Orange Polska W dniu 30 l ipca 2014 r. Spółka dokonała emisji Obligacji Orange Polska o łącznej wartości nominalnej 396.600.000 PLN, w 

tym: a)Emisja  o wartości  18.000.000 PLN zosta ła  objęta  przez TP Tel tech, w której Orange Polska  pos iada udzia ły 
s tanowiące 100% KZ, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na WZ; b)Emis ja  o wartości  200.000.000 

PLN została objęta przez TP Invest, w której Orange Polska  pos iada udzia ły s tanowiące 100% KZ, uprawnia jące do 

wykonania 100% ogólnej l i czby głosów na WZ; c)Emis ja  o wartości  178.600.000 PLN zosta ła  objęta  przez TP Invest.  
W dniu 31 l ipca 2014 r. Spółka dokonała emisji Obligacji Orange Polska o łącznej wartości  nominalnej 6.500.000 PLN, w 

tym: a)Emisja o wartości 2.000.000 PLN została objęta przez Orange Customer Service, w której Orange Polska  pos iada 

udziały s tanowiące 100% KZ, uprawnia jące do wykonania  100% ogólnej l i czby głosów na WZ; b)Emis ja  o wartości  
2.000.000 PLN zosta ła objęta przez Integrated Solutions, w której Orange Polska pos iada udzia ły s tanowiące 100% KZ, 

uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na WZ; c)Emisja o wartości 1.500.000 PLN została objęta przez TP 

Edukacja i  Wypoczynek, w której Orange Polska posiada udziały s tanowiące 100% KZ, uprawniające do wykonania  100% 
ogólnej l i czby głosów na WZ; d)Emis ja  o wartości  1.000.000 PLN zosta ła  objęta  przez TP Edukacja  i  Wypoczynek.   

Obl igacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdemateria l i zowane oraz dyskontowe. 

Wykup Obl igacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna  jednej Obl igacji  wynos i  
10.000 PLN. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna  Obl igacji , wyemitowanych w ramach tego 

programu i  będących w obrocie, wynos i  na  dzień 31 l ipca  2014 r. 564.660.000 PLN.  

Ursus W związku z zaoferowaniem przez Emitenta spółce POL-MOT Holding, 15.000.000 Warrantów Subskrypcyjnych Seri i  1. 
Spółki, uprawniających do objęcia 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela seri i  O Spółki , o wartości  nominalnej 1 PLN 

każda akcja, po cenie emisyjnej równej 2 PLN oraz objęciem przez spółkę POL-MOT Holding zaoferowanych jej 15.000.000 

Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. Spółki i wydaniem jej przez Emitenta trzech odcinków zbiorowych imiennych łącznie 
na  15.000.000 Warrantów Subskrypcyjnych Serii 1. o numerach od 00 000 001 do 15 000 000, Spółka  POL-MOT Holding 

złożyła  oświadczenie o skorzystaniu z prawa objęcia  1.600.000 akcji  seri i  O spółki  URSUS, które zosta ły w pełni  
opłacone. W związku z pokryciem przez POL-MOT Holding 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela seri i  O od nr 13400001 

do nr 15000000 o wartości nominalnej 1 PLN każda akcja, o cenie emisyjnej 2 PLN każda akcja , Zarząd Emitenta  wydał 

1.600.000 akcji  serii O spółce POL-MOT Holding i  o kwotę 1.600.000 PLN zosta ł podwyższony KZ Emitenta. Obecnie KZ 
URSUS wynosi 41.180.000 PLN, jest opłacony w całości i  dzieli się na 26.180.000 akcji zdematerializowanych i  15.000.000 

akcji  posiadających formę dokumentu. Aktualnie Spółka  POL-MOT HOLDING samodzielnie pos iada 15.000.000 akcji  

URSUS, s tanowiących 36,43% KZ Emitenta, dających prawo do 15.000.000 głosów na WZ Emitenta, co s tanowi  36,43% 
ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta. Natomiast spółka POL-MOT Holding wraz z podmiotem zależnym spółką Aquarius  

VII  SPV IX S.K.A. posiada 20.629.000 akcji, co s tanowi 50,09% ogółu akcji URSUS i uprawnia do 20.629.000 głosów na WZ, 

co s tanowi  50,09% ogółu głosów. 

 

Electroceramics CALLYSTO HOLDINGS LLC zmniejszył posiadany udział poniżej 15% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta w wyniku 
rejestracji w dniu 23 l ipca 2014 r. przez Sąd Rejonowy podwyższenia KZ Emitenta do kwoty 16.472.030,00 PLN, w ramach 
którego Akcjonariusz objął 181.041.200 akcji seri i  I . Aktualnie Akcjonariusz pos iada 230.574.200 akcji  Emitenta, co 
s tanowi 14% w KZ Emitenta, co uprawnia do 230.574.200 głosów na WZ Emitenta i daje 14% w ogólnej l iczbie głosów na 
WZ  Emitenta. 

Investment Friend Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki: 1. SKY-TECH - l iczba akcji i głosów: 7.026.635 - 
(co s tanowi 35.133.175 akcji po zmianie ilości i  wartości nominalnej akcji) ,  udział w ogólnej l iczbie głosów: 71,00 %, udział 
w l iczbie głosów na NWZ: 98,81%.  

JHM Development Spółka  zwołuje NWZA spółki , które odbędzie s ię w dniu 28 s ierpnia  2014 r., o godz. 12:00 w s iedzibie Spółki  w 
Skierniewicach przy ul . Uni i  Europejskiej 18. 

PKP Cargo Spółka zwołuje NWZ, które odbędzie s ię dnia  27 s ierpnia  2014 r. o godz. 10.00 w s iedzibie przy ul . Grójeckiej 17 w 
Warszawie. 

Reinhold Europe AB Spółka zwołuje NWZ akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 s ierpnia 2014 r., o godz. 13.00, w biurze Trust Lawfirm, 
ul . Östermalmsgatan 87D, VI, w Sztokholmie.  

Vantage 
Development 

W dniu 24 l ipca 2014 r. akcjonariusz Józef Biegaj, wniósł posiadane 12.621.255 akcji Emitenta do spółki  Bi rmat Limited 
(podmiotu kontrolowanego przez akcjonariusza). W wyniku wskazanej transakcji  akcjonarius z nie pos iada już 
bezpośrednio akcji Emitenta. W ramach ww. wniesienia, w dniu 25 l ipca 2014 r. na rachunku papierów wartościowych 
Birmat Limited zapisanych zostało dodatkowo 1.124.217 akcji Spółki. W związku z powyższym aktualnie akcjonariusz 
pos iada pośrednio przez Birmat Limited 17.106.868 akcji Emitenta, które uprawniają do 17.106.868 głosów na WZ Spółki i  
s tanowią 27,40% KZ Spółki  oraz głosów na WZ. 

W Investments White Brinando Limited zmniejszyło swój udział  w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki  poniżej progu 5,00 % w wyniku 
zawarcia umów sprzedaży akcji imiennych Spółki serii B. Obecnie akcjonariusz nie posiada akcji Spółki, jak również prawa 
głosu na WZ Spółki .  
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Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

Pozostałe informacje - skup akcji własnych 

Kalendarium 

 

mBank W dniu 4 czerwca 2014 r. osoba zobowiązana dokonała  transakcji  kupna 240 akcji  spółki  po cenie 4 PLN za  akcję.  

Netia W dniach od 28 do 30 l ipca  2014 r. Spółka będąca osobą bl isko związaną z Cezarym Smorszczewskim - 
Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Neti i , nabyła  łącznie 1.126.000 akcji  Spółki  za  cenę 5,58 PLN za  akcję.  

PPH Kompap Spółka OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne (spółka zależna od emitenta) zawarła ze Skarbem Państwa Rzeczypospol i tej 
Polskiej reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa umowę sprzedaży pozostałych przys ługujących Skarbowi  
Państwa akcji Spółki Białostockie Zakłady Graficzne, w i lości 4.369, s tanowiących 0,398995 % KZ spółki za ca łkowitą cenę 
w kwocie 88.603,32 PLN. W wyniku zawarcia przedmiotowej umowy Skarb Państwa nie posiada już akcji  Bia łostockich 

Zakładów Graficznych, a  tym samym zakończył s ię proces  prywatyzacji  w/w Spółki .  

Ursus W dniu 30 l ipca 2014 r. Spółka POL-MOT Holding dokonała transakcji zbycia 1.300.000 akcji Emitenta po cenie 2,00 PLN 
za  akcję.  akcję. Aktualnie POL-MOT HOLDING samodzielnie posiada 13.400.000 akcji URSUS, stanowiących 33,86% KZ 
Emitenta, dających dających prawo do 13.400.000 głosów na WZ Emitenta, co stanowi 33,86% ogólnej l iczby głosów na 

WZ Emitenta, zaś wraz ze swoim podmiotem zależnym, tj. spółką Aquarius VII SPV IX spółka  komandytowo akcyjna, 
pos iada łącznie 19.029.000 akcji URSUS stanowiących 48,08% KZ Emitenta, dających prawo do 19.029.000 głosów na 

WZ Emitenta, co s tanowi  48,08% ogólnej l iczby głosów na WZ Emitenta. 

 

 

ABC Data Spółka dokonała transakcji nabycia 19.500 akcji własnych. Rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 5 s ierpnia  2014 r. Akcje 
zostały nabyte w średniej cenie jednostkowej 4,00 PLN za  jedną akcję. Wartość nominalna każdej akcji  wynos i  1 PLN, a  
łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 19.500 PLN. Liczba  głosów na WZ Spółki odpowiadająca nabytym akcjom 
wynos i 19.500. Nabyte akcje s tanowią 0,016% KZ Spółki oraz uprawniają do 0,016% głosów na WZA Spółki. Łączna l iczba  
pos iadanych przez Spółkę akcji własnych po rozliczeniu powyższej transakcji  wynies ie 1.900.755, co będzie s tanowi ło 
1,52% KZ i  ogólnej l i czby głosów na WZA Spółki .  

Unima 2000 Systemy 
Teleinformatyczne 

Zakończenie skupu akcji własnych. Łączna i lość akcji  nabytych przez Spółkę w ramach skupu akcji  własnych wynos i  
118.382 i  odpowiada 118.382 głosom na WZ Spółki. Łączna liczba dotychczas nabytych akcji stanowi 4,33% udzia łu w KZ 
Spółki oraz 3,10% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 PLN, a  łączna wartość 
nomina lna  skupionych akcji  wynos i  118.382 PLN. Średnia  jednostkowa cena nabycia  akcji  wynios ła  4,33 PLN.  

 

II kw. 2013 II kw. 2014P r/r II kw. 2013 II kw. 2014P r/r II kw. 2013 II kw. 2014P r/r

1 sierpnia MOL Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 1 329,8 1 220,9 -8,2% 22,5 34,3 52,4% 20,0 16,4 -18,1%
1 sierpnia Handlowy Wstępny skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 678,7 642,5 -5,3% 347,7 322,9 -7,1% 300,3 252,1 -16,1%
5 sierpnia Elektrobudowa Dzień wypłaty 2 PLN dywidendy na akcję
5 sierpnia Netia Ostatni dzień zapisów na akcje spółki w wezwaniu ogłoszonym przez Vectrę
5 sierpnia Pekao Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 1 964,8 1 857,7 -5,5% 1 062,0 980,7 -7,7% 730,5 682,2 -6,6%
6 sierpnia ING BSK Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 805,6 896,2 11,2% 328,6 425,3 29,4% 216,2 281,5 30,2%
6 sierpnia Grupa Kęty Dzień wypłaty dywidendy
6 sierpnia ZE PAK Dzień ustalenia prawa do 0,6 8PLN dywidendy na akcję
7 sierpnia JSW Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 1932,9 1449,8 -25,0% 54,4 -313,4 - 25,0 -260,0 -
7 sierpnia Grupa Kęty Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 379,6 436,1 14,9% 33,1 60,0 81,2% 42,9 49,1 14,4%
7 sierpnia Alior Bank Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 394,8 447,0 13,2% 191,1 221,7 16,0% 83,8 83,6 -0,3%
7 sierpnia GPW Proponowany dzień wypłaty dywidendy
12 sierpnia Enea Dzień wypłaty dywidendy (0,57 PLN na akcję)
12 sierpnia CEZ Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 53 225,0 48 541,2 -8,8% 13 884,0 10 358,0 -25,4% 10 757,0 7 536,4 -29,9%
13 sierpnia Energa Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 2 855,7 2 659,0 -6,9% 468,3 408,3 -12,8% 353,3 297,5 -15,8%
13 sierpnia KGHM Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 4 397,0 3 999,2 -9,0% 918,0 845,8 -7,9% 666,0 614,4 -7,7%
14 sierpnia Grupa Azoty Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 2 569,5 2 627,6 2,3% 369,1 71,7 -80,6% 348,7 48,2 -86,2%
14 sierpnia PGNiG Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 6 535,0 6 793,0 3,9% 747,0 985,0 31,9% 352,0 637,5 81,1%
14 sierpnia AmRest Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 665,2 718,2 8,0% 2,4 25,2 950,0% 51,5 10,0 -80,6%
14 sierpnia PGNiG Dzień ustalenia prawa do 0,15 PLN dywidendy na akcję
14 sierpnia Tauron Dzień ustalenia prawa do 0,19 PLN dywidendy na akcję

WydarzenieSpółka
Przychody (mln PLN) EBIT (mln PLN) Zysk netto (mln PLN)
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Materiały periodyczne w Dzienniku: 
 

Poniedziałek: wykresy cen metali 

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Banki

Alior Trzymaj 2014-06-30 87,00 - 24,3 16,8 2,5 2,3 1,9

BZ WBK Trzymaj 2014-06-30 399,00 18,5 18,5 14,0 3,0 2,3 2,0

Handlowy Trzymaj 2014-06-30 125,00 14,7 14,8 15,4 1,9 2,0 2,0

ING BSK Kupuj 2014-06-30 154,00 20,9 17,8 15,8 2,1 2,0 1,9

mBank Trzymaj 2014-06-30 525,00 16,5 16,7 15,0 2,0 1,9 1,8

Millennium Kupuj 2014-06-30 8,80 19,3 17,0 14,9 1,9 1,7 1,6
Pekao Trzymaj 2014-06-30 187,00 14,7 16,0 14,8 1,9 1,8 1,8

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Sektor wydobywczy

Bogdanka Kupuj 2014-07-10 134,00 13,5 11,8 12,6 6,8 5,9 5,8

JSW Sprzedaj 2014-04-15 40,00 5,0 63,1 - 2,1 3,3 2,2

KGHM Kupuj 2014-03-31 125,00 2,3 5,3 8,5 1,9 3,4 4,7
NWR Trzymaj 2013-11-28 4,20 - - - 2,6 - 5,8

Sektor energetyczny

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

Enea Kupuj 2014-02-28 16,20 9,3 9,3 8,9 3,8 3,9 3,6

Energa Kupuj 2014-02-28 18,80 18,2 12,8 11,2 7,1 6,4 5,6

PGE Trzymaj 2014-02-28 18,60 12,1 9,9 9,0 5,1 4,4 4,2

Tauron Trzymaj 2014-02-28 4,90 6,1 6,6 8,2 3,6 3,8 4,1
ZE PAK Trzymaj 2014-02-28 25,50 3,2 13,8 41,4 2,3 3,7 4,4

Paliwa i Chemia

Duon Kupuj 2014-03-26 1,98 28,4 17,1 15,2 13,4 9,2 8,3

Ciech Sprzedaj 2014-06-24 30,51 - 48,0 27,2 77,1 8,7 7,1

Grupa Azoty Sprzedaj 2014-06-30 60,90 15,9 23,8 26,4 8,7 6,3 8,5

Lotos Kupuj 2014-05-19 42,20 5,1 - 9,8 10,8 13,0 6,7

MOL* Trzymaj 2014-04-09 13554,00 - - - 29,8 30,0 37,4

PGNiG Trzymaj 2014-05-30 5,03 12,8 14,9 11,1 7,3 6,1 5,3

PKN Orlen Sprzedaj 2014-03-03 39,73 6,7 6,8 90,3 4,6 4,8 8,2
Synthos Trzymaj 2014-06-18 4,78 10,2 14,3 14,2 7,0 10,8 10,2

Handel hurtowy i detaliczny

AmRest Kupuj 2014-02-18 109,64 29,9 15,7 19,5 9,3 7,9 9,0

Emperia Trzymaj 2014-03-10 78,53 1,3 45,5 59,4 3,5 30,4 12,7

EuroCash Sprzedaj 2014-03-10 32,25 39,5 21,3 24,2 22,5 12,2 14,9

LPP Trzymaj 2014-05-22 8520,00 40,3 33,0 28,6 25,4 18,7 16,6
CCC Kupuj 2014-05-22 150,00 34,1 39,7 33,7 23,3 23,4 20,2

Media i telekomunikacja

Cyfrowy Polsat Trzymaj 2014-06-27 23,62 13,6 15,5 15,0 19,0 18,7 8,7

Netia Trzymaj 2014-03-21 5,56 - 42,3 57,8 4,7 4,4 4,8

Orange Polska Sprzedaj 2014-03-21 7,99 15,9 46,1 26,7 3,9 4,8 5,1
TVN Trzymaj 2014-06-27 17,24 - 14,4 11,1 14,9 15,0 11,9

Sektor deweloperski

Dom Development Trzymaj 2014-06-30 45,20 12,0 20,2 20,2 - - -

Echo Kupuj 2014-03-31 7,40 6,9 8,7 10,9 2,0 0,8 0,9

GTC Kupuj 2014-03-31 8,00 - - - - - 41,3

PHN Trzymaj 2014-01-08 27,60 - 10,2 - - - -

Robyg Trzymaj 2014-01-08 2,30 28,3 21,8 88,4 12,8 12,2 32,3

Budowlany

Budimex Trzymaj 2013-12-20 130,00 12,6 12,0 7,7 9,6 7,1 7,1
Elektrobudowa Kupuj 2013-06-21 160,00 9,6 9,2 10,3 5,3 5,9 6,5

Przemysł

Apator Trzymaj 2013-06-21 33,00 17,4 16,2 15,6 8,7 10,3 9,8

Kęty Kupuj 2014-07-07 264,00 17,3 13,2 12,7 10,1 10,0 7,6
ZPUE Trzymaj 2013-06-21 385,00 19,5 17,9 15,2 11,0 9,5 9,2

Pozostałe

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

GPW Kupuj 2014-05-30 45,70 14,2 13,2 12,9 10,0 9,8 8,7

Mieszko Kupuj 2014-06-27 4,49 9,8 9,0 7,7 7,3 7,2 6,6

Otmuchów Kupuj 2014-05-23 12,26 16,5 27,1 10,6 6,4 9,1 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 11,7 11,5 13,8 - - -

* 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

