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Dziennik 

Indeksy GPW

WIG otw. 52 698,91 -0,3%

WIG zam. 51 882,01 -1,8%

obrót (tys. PLN) 803 346,00 33,4%

WIG 20 otw. 2 459,68 -0,3%

WIG 20 zam. 2 421,40 -1,9%

FW20 otw. 2 425,00 -0,1%

FW20 zam. 2 376,00 -2,1%

mWIG40 otw. 3 454,07 -0,3%

mWIG40 zam. 3 400,34 -1,9%

Największe wzrosty kurs zmiana

IFSA 1,15 22,3%

GREMMEDIA 1,79 11,9%

ELKOP 1,43 10,0%

INTERAOLT 18,96 8,3%

ORCOGROUP 2,00 8,1%

Największe spadki kurs zmiana

SADOVAYA 0,20 -74,7%

KSGAGRO 0,86 -40,7%

AGROWILL 0,70 -38,6%

FEERUM 15,10 -20,5%

COALENERG 0,69 -19,8%

Najwyższe obroty kurs obrót

PKOBP 38,50 159 581,00

KGHM 132,45 127 492,00

PEKAO 181,70 110 257,00

PZU 471,80 75 274,00

LPP 8 250,00 51 179,00

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 17 648,90 -2,1%

RTS 1 219,49 -3,3%

PX50 975,91 -1,7%

DJIA 17 079,57 -0,2%

NASDAQ 4 557,70 -0,3%

S&P 500 1 996,74 -0,2%

DAX XETRA 9 462,56 -1,1%

FTSE 6 805,80 -0,4%

CAC 4 366,04 -0,7%

NIKKEI 15 432,33 -0,2%

HANG SENG 24 708,90 -0,1%

Waluty i surowce zmiana

WIBOR 3m (%) 2,50 -0,4%

EUR/PLN 4,22 0,5%

USD/PLN 3,20 0,7%

EUR/USD 1,32 -0,1%

miedź (USD/t) 7 030,00 -0,3%

miedź (PLN/t) 22 526,93 0,3%

ropa Brent (USD/bbl) 100,32 -0,1%

Piątek
29.08.2014

Najważniejsze informacje: 

Bogdanka - Bogdanka obniża prognozę produkcji w '14 do 9,3-9,6 mln ton 

Bogdanka - Zakłada, że ceny węgla nie będą już spadać; w '15 liczy na ich lekki wzrost 

Bogdanka - Spółka przygotowuje aktualizację strategii 

S. wydobywczy, s. energetyczny  - Rewolucyjny scenariusz rządu  – „PB” 

Bogdanka - Jest potencjalnie zainteresowana zakupem kopalni od Kompanii Węglowej 

LPP - Dzisiaj na zamknięciu spółka wchodzi do indeksu MSCI Poland 

Asseco Poland - Backlog  w rozwiązaniach własnych to 4.379 mln PLN, wzrost o 4% r/r 

Asseco Poland - Asseco zakłada lepsze przepływy operacyjne w III kw. niż w II kw. 

Cyfrowy Polsat - CP liczy na wzrost ARPU i nasycenia RGU na klienta dzięki SmartDOM 

Cyfrowy Polsat - Grupa liczy, że przychody z reklamy będą rosły co najmniej z rynkiem 

Netia - Może utrzymać poziom dywidendy z 2013, o ile nie nastąpią duże inwestycje 

Netia - Netia na początku IV kw. przedstawi strategię do 2025 roku 

CCC - CCC zakłada wzrost przychodów w '14 o około 40% r/r 

Getin Holding - Bank nadal zainteresowany przejęciami na wschodnich rynkach 

NWR - Dzisiaj głosowanie obligatariuszy nad restrukturyzacją zadłużenia 

 

Wydarzenia dnia: 

Apator - Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 

Ciech - Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 

Elektrobudowa - Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 

Global City Holdings - Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 

Bank Handlowy - Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 

Budimex - Skonolidowany raport za III kw. 2014 r. 

Kurs pary CHFPLN przełamał wczoraj 

długoterminowy opór na 3,49 zł a 

ruch kursu w górę przyspiesza. Moż-

na zatem spodziewać się dalszego 

umocnienie w trakcie najbliższych 

sesji. Nawet w okolice 3,60 zł, gdzie 

przebiega górne ograniczenie kanału 

wzrostowego. 

Wykres dnia: CHFPLN 

CHFPLN: przełamanie długoterminowego oporu 
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Bogdanka Bogdanka obniża prognozę produkcji w '14 do 9,3-9,6 mln ton 

 Bogdanka obniżyła szacunki produkcji węgla w 2014 roku do 9,3-9,6 mln ton - poinformował Zbigniew Stopa, 
prezes Bogdanki. Prezes podtrzymał, że dzięki uruchomieniu zakładu przeróbki we wrześniu 2014 roku, w 
trzecim kwartale produkcja kwartał do kwartału będzie wyższa, a czwarty kwartał będzie najlepszy pod 
względem wolumenów produkcji w tym roku. 

 Oznacza to, że w IV kw. zysk netto powinien być najwyższy kwartalnie w tym roku - powiedział Stopa.  

 Uruchomienie zakładu przeróbki i wzrost wolumenu w 2H z 4,3 mln ton do 5 mln ton (w tym ok.. 2,7 mln 
ton w 4Q) jest dobrą wiadomością i zgodne z naszym pozytywnym scenariuszem. (A. Iwański) 

 

Bogdanka Spółka zakłada, że ceny węgla nie będą już spadać; w '15 liczy na ich lekki wzrost 

 Bogdanka zakłada, że ceny węgla nie będą już spadać, a w 2015 r. możliwy jest ich lekki wzrost - poinformo-
wał prezes Zbigniew Stopa.  

 Również to, że ceny w 2015 r. nie spadną, a nawet jest szansa na lekki wzrost (nasze oczekiwania +0-3%) 
jest korzystne dla spółki. (A. Iwański) 

 

Bogdanka Spółka przygotowuje aktualizację strategii 

 Bogdanka rozpoczęła prace nad założeniami do aktualizacji strategii do 2020 roku, w związku ze zmianą sytu-
acji rynkowej - poinformował Zbigniew Stopa, prezes Bogdanki. Pewien zarys założeń do strategii zarząd 
przedstawi radzie nadzorczej pod koniec września, a potem będzie pracować nad szczegółami - powiedział 
prezes. Możliwe, że przy okazji prezentacji wyników za III kw. Bogdanka przedstawi rezultaty swoich prac - 
powiedział prezes. (A. Iwański) 

   
S. wydobywczy,  Rewolucyjny scenariusz rządu może objąć sektor węglowy, energetykę i część sektora  

s. energetyczny  finansowego – „PB” 

 Obecnie trwają prace powołanego w maju międzyresortowego zespołu ds. sanacji górnictwa węgla kamien-
nego. Z informacji „Pulsu Biznesu” ze źródeł zbliżonych do Ministerstwa Gospodarki wynika, że największym 
poparciem cieszy się obecnie scenariusz obejmujący sektor węglowy, część sektora finansowego i energety-
kę. Scenariusz ten zakłada podział Kompanii  Węglowej i sprzedaż 4 kopalni (Piekary, Pokój, Jankowice i Ry-
dułtowy-Anna) Węgloksowi. Rząd przygotowuje w związku z tym również plan dokapitalizowania Węglokoksu 
poprzez m.in. wniesienie do spółki mniejszościowych pakietów akcji należących do skarbu państwa, a także 
udzielenie pożyczki na przejęcie kopalni od KW przez BGK i PIR. Dodatkowo, Włodzimierz Karpiński poinfor-
mował, że PIR stanie się częścią BGK.  

 Według informacji „Pulsu Biznesu” pozostałe 10 kopalni Kompanii Węglowej może być rozdzielonych i przyłą-
czonych do dwóch dużych grup energetycznych: PGE i połączonych Taronu, Enei i Energi. 

 

Bogdanka Bogdanka jest potencjalnie zainteresowana zakupem kopalni od Kompanii Węglowej 

 Prezes Bogdanki Zbigniew Stopa poinformował „Puls Biznesu”, że gdyby któraś z kopalni Kompanii Węglowej 
została wystawiona na sprzedaż, Bogdanka rozważałaby jej zakup. Prezes zaznaczył jednak, że wycena taka 
jak w przypadku Knurowa-Szczygłowic na pewno nie wchodziłaby w grę. (A. Iwański) 

 

LPP Dzisiaj na zamknięciu spółka wchodzi do indeksu MSCI Poland 

 W dniu dzisiejszym na zamknięciu LPP wchodzi w skład indeksu MSCI Poland. Waga w indeksie wyniesie ok. 
3,1%. (W. Giller) 

 

Asseco Poland Backlog Asseco w rozwiązaniach własnych to 4.379 mln PLN, wzrost o 4% r/r 

 Skonsolidowany backlog grupy Asseco na 2014 r. w oprogramowaniu i usługach własnych na 22 sierpnia miał 
wartość 4.379 mln PLN i był 4% wyższy r/r – poinformował Marek Panek, wiceprezes Asseco Poland. 

 

Najważniejsze informacje 
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Asseco Poland Asseco zakłada lepsze przepływy operacyjne w III kw. niż w II kw. 

 Grupa Asseco spodziewa się w III kw. 2014 r. wyższych przepływów z działalności operacyjnej niż w II kw. - 
poinformował Rafał Kozłowski, wiceprezes Asseco Poland. W jego ocenie restrukturyzacja, która ma dopro-
wadzić do poprawy rentowności będzie głębsza i bardziej długotrwała niż się wcześniej spodziewano. Asseco 
spodziewało się większej ilości przetargów z ZUS, a ich jest mniej niż zakładano i to się odbija na wynikach - 
dodał wiceprezes. Potwierdził, że w III kw. wyniki spółki matki mogą być nadal obciążeniem dla dynamiki wy-
ników grupy. 

 

Cyfrowy Polsat CP liczy na wzrost ARPU i nasycenia RGU na klienta dzięki SmartDOM 

 Cyfrowy Polsat spodziewa się, że dzięki dalszemu rozwojowi oferty SmartDOM, w kolejnych okresach wzro-
śnie zarówno średni przychód na abonenta (ARPU), jak i również nasycenie usług (RGU) na jednego na klienta 
- powiedział w rozmowie z PAP Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu. Wśród klientów, którzy skorzystali 
z tej oferty ARPU jest znacznie wyższe niż 85 PLN - dodał Libicki. W ofercie SmartDOM Cyfrowy Polsat ma 
obecnie ponad 300 tys. klientów, zaś liczba RGU posiadanych przez tę grupę klientów to ponad 1 mln. Libicki 
powiedział, że spadek r/r ARPU w II kw. 2014 to nadal efekt ubiegłorocznej redukcji stawek MTR, jak również 
spadku cen w segmencie usług głosowych. Prezes powiedział, że celem zarządu jest osiągnięcie, dzięki ofercie 
smartDOM, wskaźnika nasycenia usług RGU na jednego klienta grupy w kolejnych okresach na poziomie wyż-
szym niż 1,93.  

 Spółka podniosła szacunki zapowiadanych synergii finansowych wynikających z przejęcia Metelem, właścicie-
la Polkomtelu, do łącznej kwoty 700 mln PLN do końca 2019 roku. Wcześniejsza prognoza spółki zakładała 
kwotę 500 mln PLN. 

 

Cyfrowy Polsat Grupa liczy, że przychody z reklamy będą rosły co najmniej z rynkiem 

 Prezes Cyfrowego Polsatu Dominik Libicki poinformował, że grupa liczy, że jej przychody z reklamy będą rosły 
co najmniej w tempie wzrostu całego rynku. Cyfrowy Polsat poinformował w swoim raporcie, że udziały w 
oglądalności jego segmentu telewizyjnego w II kwartale 2014 r. wyniosły 23,6% wobec 19,7% w roku ubie-
głym. 

 Dodatkowo spółka podała, że według szacunków domu mediowego Starlink, wydatki na reklamę i sponsoring 
w telewizji w pierwszej połowie 2014 r. wyniosły 1 908 mln PLN i wzrosły r/r o 5%. Udział Cyfrowego Polsatu 
w rynku reklamy telewizyjnej w I połowie 2014 r. wzrósł r/r do 24,9% z 22,4%. (W. Giller) 

 

Netia Netia może utrzymać poziom dywidendy z 2013, o ile nie nastąpią duże inwestycje 

 Netia może utrzymać w 2014 roku poziom dywidendy z zeszłego roku, o ile nie nastąpią duże inwestycje - 
poinformował Jonathan Eastick, dyrektor finansowy Netii. CFO dodał, że pozycja finansowa Netii jest silna z 
lewarem na poziomie 0,72x prognozowanego, skorygowanego zysku EBITDA na 2014 r., co pozwala na ela-
styczność w kwestii dystrybucji środków do akcjonariuszy lub dalszych akwizycji i przejęć. Netia w związku z 
wolniejszym tempem przychodów w pierwszym półroczu obniżyła prognozę sprzedaży w całym 2014 roku do 
1,675 mld PLN z 1,735 mld PLN zakładanych wcześniej. Pomimo obniżenia prognozy zarząd Netii spodziewa 
się poprawy trendu przychodów w drugiej części 2014 roku dzięki wprowadzonym na rynek nowym inicjaty-
wom sprzedażowym. Dzięki realizowanemu programowi redukcji kosztów Netia podtrzymała prognozę skory-
gowanego zysku EBITDA na koniec 2014 roku na poziomie 505 mln PLN oraz skorygowanego zysku operacyj-
nego w wysokości 75 mln PLN. W 2015 roku, dzięki programowi "Netia Lajt", działania nakierowane na wzrost 
wydajności i spadek kosztów powinny wygenerować 50 mln PLN oszczędności - powiedział Sawicki. W związ-
ku z dodatkowymi nakładami kapitałowymi, które mają wspierać wzrost sprzedaży w drugim półroczu, pro-
gnoza nakładów inwestycyjnych zostaje podwyższona z 200 mln PLN do 215 mln PLN. (W. Giller) 

 

Netia Netia na początku IV kw. przedstawi strategię do 2025 roku 

 Netia na początku IV kwartału przedstawi długookresową strategię do 2025 roku - poinformował Adam Sa-
wicki prezes Netii. Celem prac jest ustabilizowanie wyników finansowych oraz zwiększenie orientacji na 
wzrost i szanse konsolidacyjne, które są nadal obecne na polskim rynku telekomunikacyjnym. Zaktualizowana 
strategia ma być przedstawiona radzie nadzorczej Netii w trzecim kwartale 2014 roku. Prezes Sawicki, pytany 
o możliwość powiązań Netii z siecią komórkową Play, powiedział, że podstawą każdej współpracy kapitałowej 
jest współpraca biznesowa. Ta współpraca na razie jest taka sama, jak z Polkomtelem - ocenił prezes. (W. 
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Giller) 

 

CCC CCC zakłada wzrost przychodów w '14 o około 40% r/r 

 CCC zakłada wzrost przychodów w 2014 roku o około 40% r/r - poinformował Piotr Nowjalis, wiceprezes spół-
ki. W 2015 roku spółka chce przekroczyć 3 mld PLN przychodów, przy utrzymaniu dobrej rentowności - dodał 
prezes. CCC spodziewa się, że w 2014 roku przyrost sieci ma wynieść ponad 30%, powierzchnia handlowa ma 
wzrosnąć o 71 tys. m2. W przyszłym roku powierzchnia handlowa może wzrosnąć o 70-80 tys. m2. Nowjalis 
poinformował, że w latach 2014/15 spółka wyda na inwestycje w nowe sklepy około 200 mln PLN. Rozbudo-
wa centrum logistycznego pochłonie około 60 mln PLN. (W. Giller) 

 

Getin Holding Bank nadal zainteresowany przejęciami na wschodnich rynkach 

 Getin Holding podtrzymuje zainteresowanie przejęciami na wschodnich rynkach. Grupa chce dokapitalizować 
Idea Bank Polska, natomiast nie planuje dokapitalizowania biznesu na Ukrainie - poinformował Piotr Kaczma-
rek, prezes Getin Holdingu. Prezes dodał, że wyzwaniem na Ukrainie (strata netto grupy Idea Bank Ukraina po 
I półroczu 2014 wynosiła 19,6 mln PLN) jest, by bank był płynny. Bank nie kredytuje w miejscach niebezpiecz-
nych - dodał prezes. Na Krymie było około 2% biznesu banku, a tereny walk to około 13% portfela – powie-
dział Kaczmarek. Grupa Idea Banku Białoruś miała w I połowie 2014 r, 0,8 mln PLN zysku. Bank ten po wpro-
wadzeniu restrykcji białoruskiego banku Centralnego musiał zmienić swój model biznesowy. Sprzedaż w I 
połowie 2014 roku była o 51% niższa niż rok wcześniej. 

 Przedstawiciele spółki poinformowali, że planowane jest kolejne dokapitalizowanie Idea Bank Polska. Spółka 
rozważa różne możliwości i scenariusze – powiedziała Małgorzata Szturmowicz, członek zarządu Idea Banku, 
nie podając szczegółów. Według informacji prasowych spółka ta rozważa między innymi wejście na GPW. 

 

NWR Dzisiaj głosowanie obligatariuszy nad restrukturyzacją zadłużenia 

 Dzisiaj (29 sierpnia) odbędą się spotkania z dwoma grupami wierzycieli NWR, na których głosowany będzie 
plan restrukturyzacji zadłużenia spółki. (A. Iwański) 

 

PKP Cargo Spółka myśli o refinansowaniu nakładów, nie wyklucza emisji obligacji 

 Członek zarządu PKP Cargo Łukasz Hadyś poinformował, że spółka rozważa refinansowanie nakładów ponie-
sionych na inwestycje, a także wykorzystanie przyznanych 200 mln PLN kredytu z Europejskiego Banku Inwe-
stycyjnego. Hadyś dodał, że w przypadku powodzenia rozmów o akwizycjach możliwa jest emisja euroobliga-
cji lub obligacji krajowych. Prezes spółki Adam Purwin podtrzymał, że PKP Cargo chce brać aktywny udział w 
procesach konsolidacyjnych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. (P. Łopaciuk) 

 

Boryszew III i IV kwartał będą lepsze niż 2 pierwsze kwartały roku - prezes 

 Prezes Boryszewa Piotr Szeliga ocenił, że III i IV kwartał 2014 r. będą prawdopodobnie lepsze dla Boryszewa 
niż pierwsze dwa kwartały roku. Prezes dodał, że możliwe jest w całym 2014 r. przekroczenie 5 mld PLN przy-
chodów. Szeliga poinformował również, że wskaźnik długu netto do EBITDA spadł do 3,5x z 4,5x przed ro-
kiem. Spółka oczekuje, że wskaźnik ten będzie się poprawiał w kolejnych kwartałach.  

 Przychody Grupy Kapitałowej Boryszew w I półroczu 2014 roku wyniosły 2 533,9 mln PLN (wzrost o 3,8 % r/r). 
Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 79,1 mln PLN, wobec 47,6 mln zł przed rokiem. Wynik netto na działal-
ności kontynuowanej wyniósł 51,0 mln PLN (wzrost o 29,7 mln PLN r/r).  

 

PHN W poniedziałek publikacja raportu za II kw. ‘14 – przedstawiamy prognozę DM PKO BP 

 Oczekujemy niższych przychodów w segmencie najmu i deweloperskim w relacji do II kwartału 2013r. 

 Dzięki niższym r/r kosztom operacyjnym zysk operacyjny powinien pozostać na zbliżonym poziomie. 

 Nie oczekujemy istotnego wpływu na wynik przychodów/kosztów z rewaluacji wyceny. 
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(S. Ozga)  

 

Mieszko W poniedziałek publikacja raportu za II kw. ‘14 – przedstawiamy prognozę DM PKO BP 

 Oczekujemy w II kw.’14 r. płaskiej dynamiki na sprzedaży.  

 Marżę brutto na sprzedaży szacujemy na poziomie ok. 29,5%. 

 Zaraportowana EBITDA będzie słabsza r/r jednak w porównaniu do wyniku oczyszczonego w 2Q13 r. powinna 
nastąpić poprawa wyniku (3,6 mln PLN w 2Q13 ze sprzedaży nieruchomości na Litwie) – oczyszczona EBITDA 
2Q13 to ok. 2,8 mln PLN. 

 Mimo niższych kosztów finansowych r/r na poziomie zysku netto będzie strata, II kwartał ze względu na sezo-
nowość jest zawsze jednym z najsłabszych. 

  

(M .Kalwasińska)  

 

ZPUE W poniedziałek publikacja raportu za II kw. ‘14 – przedstawiamy prognozę DM PKO BP 

 Po dość słabym I kw. 2014 r. oczekujemy znaczącej poprawy sprzedaży i rentowności. 

 Niemniej jednak wyniki nie robią wrażenia, zważywszy na zakończenie przez ZPUE znaczących inwestycji. 

 Zysk netto wsparty będzie ulgą podatkową i efektywną stopą podatkową bliską zera. 

  

mln PLN IIQ 2013 IIQ 2014P r/r I-II kw.  2013 I-II kw.  2014P r/r 2013 2014P r/r

Przychody 41,5 40,3 -3% 92,2 80,1 -13% 171,3 176,0 3%

EBITDA -32,2 3,5 - -21,7 6,5 - -5,0 26,0 -

EBIT -32,8 2,9 - -22,9 5,5 - -7,0 24,0 -

Zysk netto -23,1 2,9 - -16,3 5,4 - 100,0 22,0 -

Marża EBITDA 8,7% 8,1% -2,9% 14,8%

Marża EBIT 7,2% 6,9% -4,1% 13,6%

Marża netto 7,3% 6,8% 58,4% 12,5%

EV/EBITDA - 33,40

P/E 10,84 49,29

mln PLN IIQ 2013 IIQ 2014P r/r I-II kw.  2013 I-II kw.  2014P r/r 2013 2014P r/r

Przychody 94,3 94,4 0% 208,8 211,5 1% 486,0 501,0 3%

EBITDA 6,4 5,2 -18% 18,0 16,5 -9% 51,0 55,0 8%

EBIT 1,6 0,3 -83% 8,5 6,5 -23% 32,0 35,0 9%

Zysk netto -1,2 -2,1 84% 0,9 0,2 -78% 15,0 18,0 20%

Marża EBITDA 6,8% 5,5% 8,6% 7,8% 10,5% 11,0%

Marża EBIT 1,7% 0,3% 4,1% 3,1% 6,6% 7,0%

Marża netto -1,2% -2,3% 0,4% 0,1% 3,1% 3,6%

EV/EBITDA 7,06 6,55

P/E 9,37 7,81

mln PLN IIQ 2013 IIQ 2014P r/r I-II kw.  2013 I-II kw.  2014P r/r 2013 2014P r/r

Przychody 109,3 119,0 9% 197,8 210,5 6% 479,7 560,2 17%

EBITDA 14,0 15,1 8% 23,3 22,2 -5% 64,0 72,7 14%

EBIT 9,4 10,4 11% 14,2 13,0 -8% 45,6 54,0 18%

Zysk netto 7,8 10,3 32% 11,7 13,0 11% 41,7 42,2 1%

Marża EBITDA 12,8% 12,7% 11,8% 10,5% 13,3% 13,0%

Marża EBIT 8,6% 8,7% 7,2% 6,2% 9,5% 9,6%

Marża netto 7,1% 8,7% 5,9% 6,2% 8,7% 7,5%

EV/EBITDA 8,56 7,54

P/E 12,42 12,27
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(P. Łopaciuk)  

 

J.W. Construction Spółka pozyskała w ramach emisji akcji ok. 110 mln PLN 

 J.W. Construction zakończyło ofertę publiczną akcji serii C realizowaną w trybie prawa poboru. Inwestorzy 
złożyli zapisy na blisko 34.786.163 akcji, podczas gdy spółka oferowała 40.554.960 akcji. Tym samym dewelo-
per pozyskał blisko 110 mln PLN. Planowane wpływy umożliwią w istotnym stopniu realizację celów emisji 
przedstawionych w prospekcie emisyjnym, w tym w szczególności umożliwią sfinansowanie wkładów wła-
snych w części realizowanych i planowanych projektach deweloperskich. W ocenie spółki emisja akcji serii C 
przyczyni się do poprawy wskaźników struktury bilansu oraz zwiększy możliwość zaciągania długu bankowego 
na realizację nowych projektów deweloperskich i w efekcie pozwoli na bardziej efektywną realizację strategii 
rozwoju. Spółka planowała pozyskać z emisji ok. 125,9 mln PLN netto. 

 
MCI Fundusz przygotowuje kolejną inwestycję w Rosji 

 Wiceprezes i największy udziałowiec MCI Tomasz Czechowicz poinformował „Puls Biznesu”, że fundusz nie 
zamierza zmniejszać aktywności w Rosji i Turcji. Dodał, że MCI negocjuje właśnie transakcje na moskiewskim 
rynku, jednak nie chce przekraczać poziomu alokacji powyżej 10% ze względu na ryzyko polityczne. Czecho-
wicz dodał, że jeśli fundusz zainwestuje w kolejny podmiot ze wschodu, planuje to znowu zrobić z zachodnimi 
partnerami, w celu minimalizowania ryzyka.  

 

Vistula Wyniki Vistuli w II kw. 2014 roku vs. konsensus PAP 

  
 

Inter Cars Wyniki Inter Cars w II kw. 2014 r. vs konsensus PAP 

   

 

BPH Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 roku vs. konsensus PAP 

   

 

 

 

 

 

 

mln PLN wyniki kons. różnica r/r q/q YTD2014 rdr 

Przychody 114,0 113,3 1% 11% 30% 202,1 9%

EBITDA 16,3 17,8 -8% -1% 584% 18,7 16%

EBIT 13,6 15,0 -10% -1% - 13,2 26%

Zysk netto 8,5 10,3 -18% -23% - 6,0 36%

marża EBITDA 14,3% 15,7% -1,4 -1,8 11,6 9,3% 0,6

marża EBIT 11,9% 13,2% -1,3 -1,4 12,3 6,5% 0,9

marża netto 7,4% 9,1% -1,6 -3,3 10,2 3,0% 0,6

źródło: PAP

mln PLN wyniki kons. różnica r/r q/q YTD2014 rdr 

Przychody 980,5 996,5 -2% 4% 12% 1854,0 14%

EBIT 66,9 56,0 20% 25% 52% 111,0 28%

Zysk netto 53,4 42,8 25% 33% 65% 86,0 39%

marża EBIT 6,8% 5,6% 121% 113% 178% 0 203%

marża netto 5,4% 4,3% 1,2 1,2 1,7 4,6% 2,8

źródło: PAP

mln PLN II kw. 2014 II kw 13 różnica  r/r I kw 14 
różnica 

kw/kw
konsensus PAP różnica

Wynik odsetkowy 231,4 244,0 -5% 235,0 -1% 232,0 0%

Wynik z prowizji 88,2 94,0 -6% 92,0 -5% 89,8 -2%

Koszty ogółem 275,6 269,0 2% 292,0 -6% 278,5 -1%

Saldo rezerw -20,1 -34,0   -11,0   -19,4   

Zysk brutto 47,6 61,0 -21% 40,0 20% 38,8 23%

Zysk netto 33,5 45,0 -25% 28,0 20% 30,8 9%

źródło: PAP
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Gino Rossi Wyniki Gino Rossi w II kw. 2014 r. vs konsensus PAP 

  

 

Work Service Wyniki Work Service w II kw. 2014 r. vs konsensus PAP 

  

 

Neuca Neuca spodziewa się skokowego wzrostu wyników w II połowie roku 

 Dzięki efektom przejęcia ACP Pharma, Neuca spodziewa się skokowego wzrostu wyników w II połowie roku - 
poinformował Piotr Sucharski, prezes Neuki. W II kwartale koszty związane z działalnością, doradztwem przy 
przejęciu i restrukturyzacją ACP Pharma wyniosły ok. 19 mln PLN. Korzyści związane z integracją zaś 3 mln 
PLN - powiedział prezes. Spółka liczy, że w całym roku korzyści z integracji, np. dzięki zakupom leków przez 
hurtownie ACP na warunkach Neuki, wyniosą 30 mln PLN. Neuca podtrzymuje prognozę 90 mln PLN zysku 
netto bez zdarzeń jednorazowych w całym 2014 r. Neuca liczy, że do końca roku będzie miała ok. 400 leków 
marek własnych w ofercie. Od września na liście leków refundowanych znajdzie się w sumie 9 produktów 
spółki. NEuca złożyła wnioski o dodanie 7 kolejnych - dodał Sucharski. 

 

Pelion Powtórzenie przez w '14 wyniku z '13 bardzo trudne, ale możliwe 

 Wiceprezes Pelionu Jacek Dauenhauer poinformował, że nie należy liczyć na poprawę przez Pelion w 2014 r. 
wyniku netto w wysokości 100 mln PLN z 2013 r. ale jego powtórzenie, choć bardzo trudne, jest możliwe. 
Dodał, że jeśli warunki atmosferyczne jesienią i zimą będą typowe, a nie tak łagodne jak w zeszłym roku, to 
jest szansa na przyspieszenie dynamiki rynku. Gdyby do tego udało się spółce poprawić marże, które mocno 
spadły w II kwartale i utrzymać kontrolę nad kosztami, to taki scenariusz jest możliwy.  

 
Grajewo Spółka do końca ’15 może zwiększyć moce o maksymalnie 15% 

 Prezes Grajewa Wojciech Gątkiewicz poinformował, że spółka spodziewa się, że w wyniku tegorocznych in-
westycji moce produkcyjne grupy zwiększą się o 7-8%, a w przyszłym roku, na skutek kolejnych prac, o dalsze 
6-7%. Prezes dodał, że obecnie moce przerobowe są wykorzystane praktycznie w pełni. Spółka zamierza prze-
znaczyć na nakłady inwestycyjne w tym roku 100 mln PLN, z czego dotychczas wydano 46 mln PLN. W 2015 r. 
wydatki inwestycyjne mają być na porównywalnym poziomie i wynieść ok. 100-120 mln PLN. Prezes poinfor-
mował, że Grajewo rozważa obecnie czy w latach 2016-2017 budować zakład produkcyjny czy przebudowy-
wać istniejące zakłady. Prezes Gątkiewicz poinformował również, że spółka od 2-3 miesięcy obserwuje wzrost 
presji konkurencyjnej w wyniku napływu tańszych towarów ze Wschodu.  

 

Poczta Polska Pracuje nad wejściem na GPW, planuje inwestycje za 1,3 mld PLN 

 Prezes Poczty Polskiej Jerzy Jóźkowiak poinformował, że Poczta od kilku miesięcy przygotowuje analizy zwią-
zane z planowanym upublicznieniem akcji. Nie zapadły jednak jeszcze żadne decyzje w sprawie terminu de-
biutu na GPW. Prezes zakłada, że Skarb państwa będzie miał większościowy udział w spółce – co najmniej 
51%. Dodał, że Bank pocztowy tworzy ogromną wartość całej grupy kapitałowej. Jest integralnym elementem 
strategii Poczty Polskiej. Dlatego stoimy na stanowisku, że powinien być jej własnością. To jest zdecydowanie 
korzystniejsze rozwiązanie także dla Skarbu Państwa, dodał Jóźkowiak. W latach 2014-2018 spółka zamierza 

mln PLN wyniki kons. różnica r/r q/q YTD2014 rdr 

Przychody 65,4 63,5 3% 33% 9% 126,0 25%

EBIT 6,0 5,1 17% 174% 330% 7,0 291%

Zysk netto 2,2 2,1 7% 38% 1008% 2,0 1108%

marża EBIT 9,2% 8,1% 1,1 4,8 6,9 5,9% 11,7

marża netto 3,4% 3,2% 0,1 0,2 3,1 1,9% 44,5

źródło: PAP

mln PLN wyniki kons. różnica r/r q/q YTD2014 rdr 

Przychody 389,9 378,5 3% 76% 13% 736,0 80%

EBITDA 18,5 16,5 12% 92% 4% 36,0 83%

EBIT 16,2 14,8 10% 90% 0% 32,0 84%

Zysk netto 3,1 8,0 -61% 26% -73% 15,0 79%

marża EBITDA 4,7% 4,4% 0,4 0,4 -0,4 4,9% 1,1

marża EBIT 4,2% 3,9% 0,3 0,3 -0,5 4,4% 1,1

marża netto 0,8% 2,1% -1,3 -0,3 -2,5 2,0% 1,0

źródło: PAP
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przeznaczyć na inwestycje kwotę przekraczającą 1,3 mld PLN. 

 

Capital Park Może pod koniec roku wyemitować obligacje o wartości 65 mln PLN 

 Capital Park, który w połowie czerwca pozyskał z emisji obligacji 35 mln PLN, nie wyklucza, że pod koniec roku 
zdecyduje się na kolejną transzę o wartości 65 mln PLN. Środki przeznaczy na refinansowanie obligacji zapa-
dających w połowie 2015 r. Plan spółki jest taki, żeby jedną dużą transzę obligacji, zapadającą w lipcu przy-
szłego roku, rozłożyć na mniejsze kwoty, płatne w co najmniej półrocznych okresach. Udało się spółce zrefi-
nansować już 1/3 zadłużenia i wydłużyć termin spłaty tej części o 3 lata. Obligacje wyemitowane pod koniec 
roku miałyby pewnie dłuższy okres zapadalności. Emisja nie jest jeszcze przesądzona. 

 

Ergis Szykuje kolejne inwestycje, warte ok. 30 mln PLN 

 Ergis jeszcze w tym roku chce rozpocząć projekty inwestycyjne o łącznej wartości ok. 30 mln PLN, które będą 
realizowane w 2015 r. W efekcie planowanych prac produkcja taśmy PET w grupie wzrośnie o 6 tys. ton z 5 
tys. ton obecnie, a moce produkcyjne zakładu w Nowym Sączu zwiększą się o 20%. 

 

Orzeł Biały Po zmianach w ’14 spółka oczekuje poprawy wyników w kolejnych latach 

 Prezes Orła Białego Michael Rohde Pedersen poinformował, że na wyniki spółki w 2014 r. będą miały wpływ 
koszty procesu zmian w grupie. Spółka pracuje obecnie nad poprawą wyników w najbliższych latach, kiedy to 
widoczne będą już efekty zakończonego niedawno trzyletniego programu inwestycyjnego. Według Pedersona 
obecny rok można określić mianem przejściowego, gdyż ze względu na zakończenie dużego programu inwe-
stycyjnego, trudny rynek, a także zainicjowany od początku roku proces zmian organizacyjnych w spółce naj-
bliższe kwartały nie będą dla Orła Białego w pełni optymalne. Celem spółki jest wyprodukowanie w tym roku 
powyżej 55,5 tys. ton ołowiu. 

 Prezes poinformował, że Orzeł Biały nie wyklucza dywidendy za 2014 r., zgodnie ze swoją nową polityką dy-
widendową na lata 2014-2016 zakładającą wypłatę dywidendy na poziomie do 35% zysku netto.  

 

Torpol Zapewnia, że wykona prognozę na '14 

 Torpol, który po pierwszym półroczu wykonał niecałe 20% prognozy założonej na cały 2014 r. zapewnia, że 
całoroczna prognoza jest bezpieczna i zostanie wykonana. Najmocniejszy pod względem wyników ma być 
ostatni kwartał roku. Spółka spodziewa się, że w drugim półroczu zysk między III i IV kw. rozłoży się tak, że 
większość zostanie zrealizowana w IV kw.   

 

Astarta EBOiR udzielił Astarcie 20 mln EUR pożyczki 

 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju udzielił ukraińskiej spółce Astarta pożyczki w wysokości 20 mln EUR. 
Środki z EBOiR mają wspierać działalność firmy w czasach ograniczonej dostępności finansowania zewnętrz-
nego na Ukrainie. 

 

P.A. Nova Może wejść w segment budowy hoteli jako generalny wykonawca 

 P.A. Nova będzie w połowie września negocjować z operatorem kwestię budowy dwóch hoteli w systemie 
generalnego wykonawstwa. Do końca września spółka liczy na sprzedaż trzech swoich parków handlowych. 
Transakcja może jej przynieść ponad 20 mln PLN. 

 

Mirbud Oferta konsorcjum Mirbudu za 448 mln PLN brutto najtańsza na odcinek S3 

 Oferta konsorcjum Mirbudu i PBDiM Erbedim za 448 mln PLN brutto okazała się najtańsza w przetargu na 
zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie II od węzła Gawo-
rzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła). Mirbud jest liderem konsorcjum. 
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Pozostałe informacje 

Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

Pozostałe informacje - skup akcji własnych 

 

Comp Spółka wykupiła 15 obligacji imiennych niezabezpieczonych o wartości nominalnej 100.000 PLN każda, od podmiotu 
zależnego. Cena wykupu jednej obligacji obejmująca jej wartość nominalną oraz odsetki wynosiła 100.918,33 PLN. 
Wykupione obligacje podlegają umorzeniu z chwilą ich wykupu. 
Spółka zbyła 15 obligacji imiennych niezabezpieczonych o wartości nominalnej 100.000,00 PLN każda i o cenie emisyjnej 
równej wartości nominalnej. Nabywcą wyżej wymienionych obligacji jest podmiot zależny Spółki.  

Getin Holding Spółka zawarła ze spółką pośrednio zależną od Emitenta, tj. z Idea Investment (Emitent posiada pośrednio, za 
pośrednictwem Romanian International Bank, 99,99% akcji w KZ Idea Investment) warunkową umowę zbycia 100% akcji 
w KZ spółki VB Leasing Romania IFN. Cena za sprzedawane akcje wynosi 105.400.000 PLN. Idea Investment zapłaciła 
tytułem zaliczki na poczet ceny za nabywane akcje kwotę 105.400.000 PLN.  

Pfleiderer Grajewo Spółka wyemitowała papiery komercyjne w formie obligacji krótkoterminowych. Obligacje zostały wyemitowane jako 
papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi 
według wartości nominalnej. Nabywcą obligacji jest Pfleiderer Prospan - spółka zależna, która sfinansowała nabycie 
obligacji ze środków własnych. Aktualna wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta wynosi 431.049 tys. PLN. Spółka 
przeprowadziła 3 emisje obligacji o następujących warunkach: 1. Emisja o wartości 9.000.000 PLN – 900 sztuk o wartości 
10.000 PLN każda i jednostkowej cenie emisyjnej obligacji - 9.994,97 PLN; 2. Emisja o wartości 9.000.000 PLN – 900 sztuk 
o wartości 10.000 PLN każda i  jednostkowej cenie emisyjnej obligacji - 9.991,37 PLN; 3. Emisja o wartość 13.000.000 PLN 
– 1.300 sztuk o wartości 10.000 PLN każda i jednostkowej cenie emisyjnej obligacji - 9.981,33 PLN. 

Rawlplug Sąd w Bukareszcie ogłosił w dniu 28 sierpnia 2014 r. upadłość rumuńskiej spółki zależnej Koelner Romania Srl. 

Robyg Spółka zawarła z mBank transakcję zamiany stóp procentowych, zgodnie z którą płatności odsetek obliczonych w oparciu 
o zmienną stopę procentową WIBOR 6M będą zamieniane na płatności odsetek obliczonych w oparciu o stałą stopę 
procentową wynoszącą 2,5050%. Kwota bazowa IRS wynosi PLN 45 mln. 

 

Elkop Podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej nabył 207.625 akcji Emitenta, po cenie 1,41 PLN za akcję. 

Investment Friends Spółka DAMF Invest jako akcjonariusz spółki Investment Friends nabyła 750.000 akcji spółki, stanowiących 1.51 % udziału 
w KZ oraz uprawniających do 750.000 głosów na WZ Spółki, stanowiących 1.51% udziału w ogólnej liczbie głosów. 
DAMF Invest pośrednio i bezpośrednio posiada 36.306.820 akcji Spółki, co stanowi 73.38 % udziału w KZ Spółki oraz 
uprawnia do oddania 36.306.820 głosów stanowiących 73.38 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki z czego: 
bezpośrednio posiada 29.906.820 akcji Spółki, co stanowi 60,44 % udziału w KZ Spółki oraz uprawnia do oddania 
29.906.820 głosów stanowiących 60,44 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki;  
pośrednio przez spółkę zależną Investment Friends posiada 6.400.000 akcji Spółki, co stanowi 12,93 % udziału w KZ Spółki 
i uprawnia do oddania 6.400.000 głosów, stanowiących 12,93 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki. 

mBank W dniu  26 sierpnia 2014 r. osoba zobowiązana dokonała transakcji sprzedaży 5 akcji mBanku po cenie 480 PLN za sztukę.   

Suwary Spółka Savtec w dniu 27 sierpnia 2014 r. zawarł transakcje kupna 500 akcji spółki po średniej cenie 12,64 PLN. 

 

ABC Data Spółka dokonała transakcji nabycia 10.342 akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży zgodnie z 
realizowanym programem skupu akcji własnych. Rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 2 września 2014 r. Akcje zostały 
nabyte w średniej cenie jednostkowej 3,99 PLN za jedną akcję. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 PLN, a łączna 
wartość nominalna nabytych akcji wynosi 10.342 PLN. Liczba głosów na WZ Spółki odpowiadająca nabytym akcjom 
wynosi 10.342. Nabyte akcje stanowią 0,008% KZ Spółki oraz uprawniają do 0,008% głosów na WZA Spółki. Łączna liczba 
posiadanych przez Spółkę akcji własnych po rozliczeniu powyższej transakcji wyniesie 689.287, co będzie stanowiło 0,55% 
KZ i ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.  
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Kalendarium  

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

29 sierpnia Apator Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 173.5 168.0 -3.2% 23.0 27.1 17.8% 16.9 20.3 20.1%

29 sierpnia Ciech Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 889.1 800.1 -10.0% 40.9 58.0 42.1% 15.2 17.9 17.9%

29 sierpnia Elektrobudowa Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 203.0 260.0 28.1% -3.3 8.7 - -4.7 5.5 -

29 sierpnia Global City Holdings Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 65.1 n/a - 5.7 n/a - 2.6 n/a -

29 sierpnia Bank Handlowy 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%

29 sierpnia Bank Handlowy Dzień wypłaty 7,15 PLN dywidendy na akcję

29 sierpnia Budimex Skonolidowany raport za III kw. 2014 r. 1 235.0 1 182.0 -4.3% 52.7 44.5 -15.6% 32.9 36.0 9.4%

1 września PKO BP Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r.

1 września PHN Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 41.5 40.3 -3.0% -32.8 2.9 - -23.1 2.9 -

1 września Mieszko Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 94.3 94.4 0.1% 1.6 0.3 -83.3% -1.2 -2.1 84.5%

1 września ZPUE Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 109.3 119.0 8.9% 9.4 10.4 10.6% 7.8 10.3 32.1%

1 września Tauron NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej

2 września Alumetal NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej

2 września LPP Ostatni dzień z prawem do dywidendy

2 września PGE Ostatni dzień z prawem do dywidendy

3 września LPP Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy (ex-div)

3 września PGE Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy (ex-div)

4 września PGNiG Dzień wypłaty 0,15 PLN dywidendy na akcję

4 września Tauron Dzień wypłaty 0,19 PLN dywidendy na akcję

5 września PGE Dzień ustalenia prawa do 1,1 PLN dywidendy na akcję

5 września LPP Dzień ustalenia prawa do dywidendy za 2013 r.

8 września Lotos NWZ ws. emisji  do 55 mln akcji

8 września Bogdanka Ostatni dzień z prawem do dywidendy

8 września Bogdanka Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy (ex-div)
11 września Bogdanka Dzień dywidendy (5,8 PLN na akcję)

WydarzenieSpółka
Przychody (mln PLN) EBIT (mln PLN) Zysk netto (mln PLN)
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Dziennik 

29 sierpień 2014

Materiały periodyczne w Dzienniku: 
 

Poniedziałek: wykresy cen metali 

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Banki

Alior Trzymaj 2014-06-30 87,00 - 24,0 16,6 2,5 2,3 1,8

BZ WBK Trzymaj 2014-06-30 399,00 18,9 18,9 14,4 3,1 2,4 2,0

Handlowy Trzymaj 2014-06-30 125,00 15,5 15,7 16,3 2,0 2,1 2,1

ING BSK Kupuj 2014-06-30 154,00 21,6 18,4 16,3 2,2 2,1 1,9

mBank Trzymaj 2014-06-30 525,00 16,6 16,7 15,1 2,0 1,9 1,8

Millennium Kupuj 2014-06-30 8,80 21,2 18,7 16,3 2,1 1,9 1,7
Pekao Trzymaj 2014-06-30 187,00 16,1 17,5 16,2 2,0 2,0 2,0

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Sektor wydobywczy

Bogdanka Kupuj 2014-07-10 134,00 13,6 12,0 12,7 6,8 6,0 5,8

JSW Sprzedaj 2014-04-15 40,00 4,0 50,9 - 1,4 2,1 1,4

KGHM Kupuj 2014-03-31 125,00 2,3 5,5 8,7 2,0 3,5 4,8
NWR Trzymaj 2013-11-28 4,20 - - - 2,6 - 5,8

Sektor energetyczny

CEZ Sprzedaj 2014-02-28 71,40 1,2 1,4 1,8 2,6 2,7 3,2

Enea Kupuj 2014-02-28 16,20 9,3 9,2 8,9 3,8 3,9 3,6

Energa Kupuj 2014-02-28 18,80 - - - - - -

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

Tauron Trzymaj 2014-02-28 4,90 6,0 6,6 8,2 3,6 3,8 4,1
ZE PAK Trzymaj 2014-02-28 25,50 3,4 14,6 44,0 2,4 3,8 4,6

Paliwa i Chemia

Duon Kupuj 2014-03-26 1,98 - - - - - -

Ciech Sprzedaj 2014-06-24 30,51 - 48,3 27,4 77,5 8,8 7,1

Grupa Azoty Sprzedaj 2014-06-30 60,90 16,4 24,7 27,4 9,0 6,5 8,8

Lotos Kupuj 2014-05-19 42,20 4,2 98,6 8,1 9,9 12,0 6,2

MOL* Trzymaj 2014-04-09 13554,00 - - - 31,1 31,3 39,1

PGNiG Trzymaj 2014-05-30 5,03 12,9 15,0 11,2 7,3 6,1 5,3

PKN Orlen utajniona do: 2014-09-05 - - - - - - -
Synthos Trzymaj 2014-06-18 4,78 10,5 14,7 14,6 7,2 11,1 10,5

Handel hurtowy i detaliczny

AmRest Kupuj 2014-02-18 109,64 32,5 17,1 21,2 9,8 8,4 9,5

Emperia Trzymaj 2014-03-10 78,53 1,2 41,2 53,7 3,1 26,8 11,2

EuroCash Sprzedaj 2014-03-10 32,25 35,3 19,0 21,7 20,3 11,1 13,5

LPP Trzymaj 2014-05-22 8520,00 42,7 34,9 30,3 26,8 19,8 17,6
CCC Kupuj 2014-05-22 150,00 36,3 42,3 35,9 24,8 24,9 21,5

Media i telekomunikacja

Cyfrowy Polsat Trzymaj 2014-06-27 23,62 14,8 16,9 16,4 19,7 19,4 9,1

Netia Trzymaj 2014-07-31 6,19 - 42,8 56,5 4,7 4,5 4,8

Orange Polska Sprzedaj 2014-07-31 10,40 16,6 48,3 16,4 4,0 5,0 4,8
TVN Trzymaj 2014-06-27 17,24 - 14,3 11,1 14,8 15,0 11,9

Sektor deweloperski

Dom Development Trzymaj 2014-06-30 45,20 10,7 17,9 18,0 - - -

Echo Kupuj 2014-03-31 7,40 6,7 8,4 10,5 1,5 0,6 0,7

GTC Kupuj 2014-03-31 8,00 - - - - - 31,4

PHN Trzymaj 2014-01-08 27,60 - 12,1 - - - -

Robyg Trzymaj 2014-01-08 2,30 28,7 22,1 89,7 12,9 12,3 32,6

Budowlany

Budimex Trzymaj 2013-12-20 130,00 13,9 13,3 8,5 11,4 8,4 8,5
Elektrobudowa Kupuj 2013-06-21 160,00 9,7 9,3 10,4 5,4 6,0 6,6

Przemysł

Alumetal utajniona do: 2014-08-29 - - - - - - -

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

Kęty Kupuj 2014-07-07 264,00 18,8 14,3 13,7 10,8 10,8 8,1
ZPUE Trzymaj 2013-06-21 385,00 18,2 16,7 14,2 10,3 8,9 8,6

Pozostałe

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

GPW Kupuj 2014-05-30 45,70 14,8 13,8 13,5 10,5 10,3 9,1

Mieszko Kupuj 2014-06-27 4,49 10,0 9,2 7,9 7,3 7,3 6,7

Otmuchów Kupuj 2014-05-23 12,26 17,2 28,2 11,1 6,5 9,3 6,0

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

PZU Kupuj 2014-03-28 468,00 12,5 12,4 14,8 - - -

* cena docelowa podana jest w HUF

Rekomendacja Cena docelowa
P/E skorygowane

P/E skorygowane EV/ EBITDA

P/BV
Bank

Rekomendacja Cena docelowa

Data rekomendacji

Spółka Data rekomendacji
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Objaśnienie używanej terminologii fachowej 

min (max) 52 tyg. - minimum ( maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni 
kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji 
EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki 
free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji 
śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12 
ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych 
ROA - stopa zwrotu z aktywów 
EBIT - zysk operacyjny 
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja 
EPS - zysk netto na 1 akcję 
DPS - dywidenda na 1 akcję 
CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję 
P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS 
P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji 
EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA 
marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży 
marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży 
marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży 
rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży 

Rekomendacje stosowane przez DM 

Rekomendacja KUPUJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają co najmniej  10% potencjał wzrostu kursu 
Rekomendacja TRZYMAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał wzrostu kursu w przedziale od 0 do 10%  
Rekomendacja SPRZEDAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał spadku kursu 
 

Rekomendacje wydawane przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego obowiązują przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną 
zaktualizowane. DM PKO BP dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków. Częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Zastrzeżenie 
o spekulacyjnym charakterze rekomendacji oznacza, że horyzont inwestycji jest skrócony do 3 miesięcy, a inwestycja jest obarczona podwyższonym ryzykiem. 

Stosowane metody wyceny 

DM opiera się zasadniczo na trzech metodach wyceny: DCF (model zdyskontowanych przepływów pieniężnych), metoda wskaźnikowa (porównanie wartości podstawowych wskaźników rynkowych z podobnymi 
wskaźnikami dla innych firm reprezentujących dany sektor) oraz model zdyskontowanych dywidend. Wadą metody DCF oraz modelu zdyskontowanych dywidend jest duża wrażliwość na przyjęte założenia, w 
szczególności te, które odnoszą się do określenia wartości rezydualnej. Modelu zdyskontowanych dywidend nie można ponadto zastosować w przypadku wyceny spółek nie mających ukształtowanej polityki 
dywidendowej. Zaletami obydwu wymienionych metod jest ich niezależność w stosunku do bieżących wycen rynkowych porównywalnych spółek. Zaletą metody wskaźnikowej jest z kolei to, że bazuje ona na 
wymiernej wycenie rynkowej danego sektora. Jej wadą jest zaś ryzyko, że w danej chwili rynek może nie wyceniać prawidłowo porównywalnych spółek. 

Powiązania, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzonej rekomendacji 

Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy DM PKO BP oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w §9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finan-
sów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Inwestor powinien zakładać, że DM ma zamiar złożenia oferty 
świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. 

Pozostałe klauzule 

Niniejsza publikacja została opracowana przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wyłącznie na potrzeby klientów DM PKO BP i podlega utajnieniu w okresie siedmiu następnych dni po dacie publikacji. Rozpo-
wszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody DM jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje 
uznane za wiarygodne (w szczególności sprawozdania finansowe i raporty bieżące spółki), jednak DM PKO BP nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były 
wszelkie informacje na temat spółki, jakie były publicznie dostępne do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez DM PKO BP bez uzgodnień ze spółkami 
ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. DM PKO BP nie udzie la żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. DM PKO BP może 
świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. 
Podmiotem sprawującym nadzór nad DM PKO BP w ramach prowadzonej działalności jest Komisja Nadzoru Finansowego. 
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, na podstawie 
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2010 r. Jednocześnie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom zgodnie z obowiązują-
cym „Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i publikacji w zakresie instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego” (tutaj), a w przypad-
ku klientów detalicznych również na podstawie pisemnej umowy o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym.  

Biuro Analiz Rynkowych 

Dyrektor         Artur Iwański 
Sektor wydobywczy        (022) 521 79 31  
         artur.iwanski@pkobp.pl  

Przemysł paliwowy, chemiczny, spożywczy     Monika Kalwasińska 
         (022) 521 79 41  
         monika.kalwasinska@pkobp.pl  

Sektor energetyczny, deweloperski     Stanisław Ozga          
         (022) 521 79 13  
         stanislaw.ozga@pkobp.pl  

Sektor finansowy       Jaromir Szortyka          
         (022) 580 39 47  
         jaromir.szortyka@pkobp.pl 

Handel, media, telekomunikacja, informatyka    Włodzimierz Giller 
         (022) 521 79 17  
         wlodzimierz.giller@pkobp.pl 

Przemysł, budownictwo, inne      Piotr Łopaciuk 
         (022) 521 48 12  
         piotr.lopaciuk@pkobp.pl 
 
Analiza techniczna       Przemysław Smoliński 
         (022) 521 79 10  
         przemyslaw.smolinski2@pkobp.pl  

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

Biuro Klientów Instytucjonalnych   
 

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

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 

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

e-mail: infodm@pkobp.pl 
Telefony kontaktowe 

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

