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Dziennik 

Indeksy GPW

WIG otw. 51 773,68 0,1%

WIG zam. 51 297,12 -0,9%

obrót (tys. PLN) ########## 177,7%

WIG 20 otw. 2 332,84 0,1%

WIG 20 zam. 2 310,88 -0,9%

FW20 otw. 2 339,00 0,9%

FW20 zam. 2 306,00 -0,6%

mWIG40 otw. 3 528,84 -0,1%

mWIG40 zam. 3 483,09 -1,4%

Największe wzrosty kurs zmiana

SELVITA-PDA 15,50 50,5%

FOTA 0,85 14,9%

CELTIC 6,19 12,6%

CDRL 18,39 11,4%

PTI 14,30 9,2%

Największe spadki kurs zmiana

PPG 1,46 -17,5%

PAMAPOL 0,84 -11,6%

KDMSHIPNG 4,50 -10,9%

FEERUM 13,50 -10,0%

PCGUARD 0,32 -8,6%

Najwyższe obroty kurs obrót

SYNTHOS 4,00 587 751,00

PKOBP 35,32 181 630,00

KGHM 111,95 138 764,00

PZU 475,80 138 264,00

PEKAO 181,30 135 983,00

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 16 382,70 1,1%

RTS 768,06 0,4%

PX50 944,56 -0,7%

DJIA 17 804,80 0,1%

NASDAQ 4 765,38 0,4%

S&P 500 2 070,65 0,5%

DAX XETRA 9 786,96 -0,2%

FTSE 6 545,27 1,2%

CAC 4 241,65 -0,2%

NIKKEI 17 635,14 0,1%

HANG SENG 23 422,06 1,3%

Waluty i surowce zmiana

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

EUR/PLN 4,27 0,3%

USD/PLN 3,49 0,7%

EUR/USD 1,22 -0,4%

miedź (USD/t) 6 315,00 -0,8%

miedź (PLN/t) 22 026,09 -0,1%

ropa Brent (USD/bbl) 61,25 3,4%

Poniedziałek
22.12.2014

Najważniejsze informacje: 

Sektor stalowy - Produkcja stali na świecie w listopadzie +0,1% r/r 

Sektor wydobywczy - Deficyt miedzi w I-IX 2014 r. to 579 tys. ton 

Grupa Azoty - Odpis aktualizacyjny obniży zysk netto grupy w '14 o 32 mln PLN 

MOL - Sfinalizował kupno aktywów na Morzu Północnym od Premier Oil UK 

Cyfrowy Polsat - Cyfrowy Polsat planuje emisję obligacji o wartości do 1 mld PLN 

GPW - Zarząd szuka oszczędności 

GPW - Konsultacje zmian "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" 

GPW - Czasowe obniżenie stawek niektórych opłat giełdowych 

PKN Orlen - Unipetrol ma zgodę czeskiego regulatora na zakup akcji Česká Rafinérská 

Tauron - 100 mln PLN na modernizację sieci ciepłowniczych na 2015-2016 r. 

Hawe - PTI zainteresowane kupnem akcji Hawe od Marka Falenty po ok. 3 PLN  

BBI Development - Przeznaczy środki ze sprzedaży Placu Unii na kolejne projekty 

Sygnity - Wyemitowało trzyletnie obligacje o wartości 40 mln PLN 

Comarch - Spółka Comarchu wdroży aplikację bankowości elektronicznej w BGK 

Mirbud - Konsorcjum Mirbudu ma umowę na odcinek drogi S-3 Nowa Sól – Legnica 

Neuca - Nabycie przychodni lekarskiej 

Kofola - Warunkowa umowa zakupu akcji spółki Radenska za ok. 51,8 mln euro 

Selvita - Selvita liczy na podpisanie w 2015 r. dużego kontraktu na SEL24 lub SEL120 

 

Wydarzenia dnia: 

AB - Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy (ex-div) 

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

 

Choć druga połowa ubiegłego tygodnia 
przyniosła korekcyjne odbicie WIG20, to 
jednak z punktu widzenia inwestorów 
zagranicznych, indeks liczony w dolarach 
cały czas znajduje się w silnym trendzie 
spadkowym i jak na razie brak sygnałów 
zakończenia ruchu, bądź rozpoczęcia więk-
szej korekty. 

Wykres dnia: WIG20 USD 

WIG20 USD: trend spadkowy 
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Sektor stalowy Produkcja stali na świecie w listopadzie +0,1% r/r 

 W listopadzie produkcja stali na świecie wzrosła o 0,1% r/r i wyniosła 130,5 mln ton. W Chinach produkcja 
spadła (-0,2%). W UE produkcja stali spadła o 0,8%, a w Polsce wzrosła o 13,9%. W sty-lis produkcja wzrosła 
na świecie o 1,8%, w Chinach o 1,9%, w UE o 2,3% a w Polsce o 7,9%.  

 Ceny stali we wrześniu nadal spadały: -7,2% r/r i -1,9% m/m. 

 Dane potwierdzają słabość rynku stali przede wszystkim w Chinach. Ponieważ to Azja nadaje ton ceny spa-
dają. Bardzo niska dynamika produkcji w Chinach i spadające ceny są głównym powodem presji na rynek 
surowców (węgiel koksowy, ruda żelaza). W piątkowych danych nie widać żadnych oznak poprawy.  

 (A. Iwański) 

 

Sektor wydobywczy Deficyt miedzi w I-IX 2014 r. to 579 tys. ton 

 Według ICSG deficyt miedzi w I-IX 2014 r. na świecie wyniósł 579 tys. ton. Wynika to z wysokiego importu 
netto miedzi do Chin (+20% r/r) i ożywienia w UE i Japonii (+8% i +10%). Zużycie w 1-3Q wzrosło o 11% dzięki 
19% wzrostowi zużycia w Chinach oraz wzrostowi zużycia w reszcie świata o 5% r/r. Produkcja w kopalniach 
wzrosła o 2,5%, a całkowita produkcja miedzi rafinowanej wzrosła o 8%. 

Deficyt miedzi w I-IX wynika z bardzo silnego importu do Chin w 1H14 oraz poprawie zużycia w krajach roz-
winiętych. Moce wydobywcze kopalni wzrosły o 5% (o 744 tys. ton) zgodnie z oczekiwaniami, natomiast 
spadło wykorzystanie mocy z rekordowego 87% w 2013 r. do 82,9% w sty-wrz. Rok temu deficyt był na po-
ziomie 133 tys. ton. W całym 2014 r. oczekujemy wysokiego deficytu. Natomiast w 2015 r. rynek będzie 
bliski zbilansowania, co oznacza naszym zdaniem możliwość pozytywnego zaskoczenie (nadwyżka mniejsza 
od prognoz lub nawet deficyt). 

(A. Iwański)  

 

Grupa Azoty Odpis aktualizacyjny obniży zysk netto grupy w '14 o 32 mln PLN 

 Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn podjął uchwałę o utworzeniu na 31 grudnia 2014 roku 
odpisu aktualizującego wartość środków trwałych wchodzących w skład instalacji bezwodnika kwasu ftalowe-
go w segmencie Oxoplast, w wysokości 40 mln PLN. Odpis ma związek z trwałym wyłączeniem z eksploatacji 
instalacji bezwodnika kwasu ftalowego. Grupa podała, że zdarzenia to obniży skonsolidowany EBIT Grupy 
Azoty S.A. o 40 mln PLN i zysk netto o 32 mln PLN. (M. Kalwasińska) 

 

MOL Sfinalizował kupno aktywów na Morzu Północnym od Premier Oil UK 

 MOL sfinalizował kupno od Premier Oil UK aktywów upstream na Morzu Północnym, w obszarach Scott i Ro-
chelle. MOL informował wcześniej, że wartość transakcji wynosi 130 mln USD. MOL przejął udziały Premier 
Oil UK w 6 koncesjach wydobywczych i poszukiwawczych. Podał, że dzięki akwizycji rezerwy 2P grupy wzro-
sną o 14,3 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. (M. Kalwasińska) 

 

Cyfrowy Polsat Cyfrowy Polsat planuje emisję obligacji o wartości do 1 mld PLN 

 Zwołane na 16 stycznia 2015 roku walne zgromadzenie akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu zdecyduje o emisji 
obligacji o wartości maksymalnej 1 mld PLN. W projektach uchwał podano, że termin wykupu obligacji nie 
może przypadać później niż osiem lat od dnia ich emisji, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 2022 roku. 
Dodano, że obligacje mogą być emitowane w jednej, lub kilku seriach. (W. Giller) 

 

GPW Zarząd szuka oszczędności 

 GPW, która nie tak dawno przedstawiła zaktualizowaną strategię na przyszłe lata, szuka oszczędności. Spółka 
chce być efektywna kosztowo, oszczędności szuka we wszystkich obszarach, renegocjuje umowy z partnera-
mi, wypowiada te, które nie są niezbędne, dodaje Maciej Wiewiór, rzecznik prasowy GPW. Spółka zakłada, że 
oszczędności kosztowe osiągną wartość 20 mln PLN rocznie do 2017 r., przy średniorocznym wzroście przy-

Najważniejsze informacje 
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chodów 7% i podwojeniu wyniku EBITDA w perspektywie 6 lat.  (J. Szortyka) 

 

GPW Konsultacje zmian "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" 

 GPW rozpoczyna, planowane do końca lutego przyszłego roku, konsultacje projektu zmian "Dobrych Praktyk 
Spółek Notowanych na GPW". Zmiany mają uwzględniać m.in. kwestie istotne dla corporate governance w 
Unii Europejskiej. Konsultacje skierowane są do uczestników rynku kapitałowego, m.in. instytucji, organizacji, 
spółek, ekspertów i przedstawicieli nauki. (J. Szortyka) 

 

GPW Czasowe obniżenie stawek niektórych opłat giełdowych 

 Zarząd Giełdy obniża od 1 stycznia do 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. stawki opłat giełdowych pobieranych od 
emitentów na rynku równoległym za wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz za notowanie certyfikatów 
strukturyzowanych i obligacji strukturyzowanych oraz warrantów opcyjnych w ten sposób, że suma tych 
opłat należnych od jednego emitenta za dany rok kalendarzowy wynosić będzie nie więcej niż 330.000 PLN. 
(J. Szortyka) 

 

PKN Orlen Unipetrol ma zgodę czeskiego regulatora na zakup akcji Česká Rafinérská 

 Unipetrol z grupy PKN Orlen otrzymał w piątek zgodę czeskiego Urzędu Antymonopolowego na zakup od 
włoskiego koncernu ENI 32,44% udziałów w Česká Rafinérská. Unipetrol, korzystając z prawa pierwokupu, 
stanie się tym samym jedynym właścicielem spółki Česká Rafinérská. W lipcu PKN Orlen informował, że war-
tość transakcji to 30 mln EUR. Jak podano w komunikacie finalizacja transakcji ma zagwarantować dostęp-
ność i bezpieczeństwo dostaw surowców dla segmentu petrochemicznego Unipetrol. (M. Kalwasińska) 

 

Tauron 100 mln PLN na modernizację sieci ciepłowniczych na 2015-2016 r. 

 Należąca do Tauronu spółka Tauron Ciepło zainwestuje w latach 2015-16 ok. 100 mln PLN w modernizację 
sieci ciepłowniczej Chorzowa, Siemianowic Śląskich i Katowic.  

 (S. Ozga) 

 

Hawe PTI zainteresowane kupnem akcji Hawe od Marka Falenty po ok. 3 PLN za walor 

 Trinitybay Investment, Marek Falenta i Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne podpisały listy intencyjne w 
sprawie nabycia przez PTI akcji Hawe. Cena akcji w potencjalnej transakcji została ustalona na ok. 3 PLN. List 
intencyjny obowiązuje do 31 marca 2015 roku. Intencją spółki jest nabycie takiej liczby akcji, która nie spowo-
duje przekroczenia progu 33% w kapitale akcyjnym i ogólnej liczby głosów w Hawe, a intencją sprzedających 
jest zbycie wszystkich posiadanych przez nich, w dacie zawarcia umowy docelowej, akcji Hawe. 

 

BBI Development Spółka przeznaczy środki ze sprzedaży Placu Unii na kolejne projekty 

 Prezes BBI Development Michał Skotnicki poinformował, że spółka przeznaczy środki ze sprzedaży Placu Unii 
na kolejne projekty. W połowie 2015 r. deweloper rozpocznie budowę Kwartału Centralnego Konesera, a w III 
kwartale z Centrum Marszałkowska Sezam. Pod koniec I kwartału zamierza wznowić też prace budowlane w 
Złotej 44.  

 

Sygnity Wyemitowało trzyletnie obligacje o wartości 40 mln PLN 

 Sygnity wyemitowało trzyletnie, niezabezpieczone obligacje o wartości 40 mln PLN. Nie podano celu emisji, 
ani dokładnego oprocentowania papierów. Data wykupu obligacji to 19 grudnia 2017 roku. Papiery mają w 
ciągu 90 dni od emisji trafić do obrotu w systemie BondSpot lub GPW. 

 

Comarch Spółka Comarchu wdroży aplikację bankowości elektronicznej w BGK 

 CA Consulting, spółka należąca do Comarchu, podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na 
wdrożenie aplikacji bankowości elektronicznej. Wartość kontraktu to 13,48 mln PLN brutto. 
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Mirbud Konsorcjum Mirbudu ma umowę na odcinek drogi S-3 Nowa Sól – Legnica 

 Konsorcjum, którego liderem jest Mirbud, podpisało z GDDKiA umowę na zaprojektowanie i wybudowanie 
drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica o długości ok. 16,9 km. Wartość umowy to 448 mln PLN brutto. 
Udział Mirbudu w konsorcjum wynosi 99%. Partnerem jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Erbe-
dim. Konsorcjum zobowiązało się zakończyć roboty w ciągu 30 miesięcy od zawarcia umowy, nie wliczając 
okresów zimowych. 

 

Neuca Nabycie przychodni lekarskiej 

 Neuca Med, spółka zależna od Neuca S.A. nabyła przychodnię lekarską w Chełmży. Przejęta przychodnia le-
karska swoją opieką obejmuje blisko 5 tys. pacjentów. Inwestycje w podstawową opiekę medyczną to ele-
ment strategii budowania przez Neucę własnej sieci przychodni lekarskich. Neuca Med Sp. z o.o. posiada 
obecnie dziesięć przychodni w czterech województwach. 

 

Kofola Kofola ma warunkową umowę zakupu akcji spółki Radenska za ok. 51,8 mln euro 

 Spółka zależna od Kofoli ma warunkową umowę zakupu 3.808.540 akcji (75,24%) spółki Radenska za cenę 
13,59 EUR za akcję, czyli blisko 51,8 mln EUR. Sprzedającym jest spółka Pivovarna Laško. Radenska to słoweń-
ski producent wód mineralnych i źródlanych. 

 

Selvita Selvita liczy na podpisanie w 2015 r. dużego kontraktu na SEL24 lub SEL120 

 Selvita liczy, że w 2015 r. podpisze kontrakt partneringowy na cząsteczkę SEL24 lub SEL120 - poinformował 
Paweł Przewięźlikowski, prezes spółki. Powinien on dać spółce kilka milionów złotych płatnych z góry i łącznie 
kilkadziesiąt milionów dolarów po ukończeniu kolejnych etapów. Prezes dodał, że do tego doszłyby kilkupro-
centowe tantiemy, gdyby odkryte przez spółkę cząsteczki zarejestrowano jako leki. SEL24 i SEL120 są to wy-
nalezione przez Selvitę cząsteczki potencjalnie stanowiące podstawę leków onkologicznych. Spółka zamierza 
wprowadzić jedną z nich w przyszłym roku do I fazy badań klinicznych. 

 

Asbis Wyniki IV kw. mają nie być obciążone stratami z tyt. osłabienia rubla i hrywny 

 Jak informuje Parkiet, rzecznik Daniel Kordel pozytywnie ocenia wyniki za bieżący kwartał. Firma, jak zapew-
nia Kordel, dzięki operacjom hedgingowym całkowicie zabezpieczyła się też przed osłabieniem rubla i hrywny, 
więc wyniki za IV kw. mają nie być obciążone żadnymi stratami z tego tytułu. Dodał, że spółka nie ma pod-
staw żeby zmieniać prognozę roczną. Twierdzi, że spółka chce kontynuować politykę dywidendową, zakłada 
przeznaczenie do 30% zysków na dywidendę. W styczniu władze spółki zdecydują co dalej z buy backiem. 

 

Arcus Oferta konsorcjum z Arcusem najtańsza na system dla Poczty, Sygnity trzecie 

 Oferta konsorcjum Banair, Arucus SI i Arcus za 14,9 mln PLN brutto okazała się najtańsza w przetargu na 
wdrożenie systemu informatycznego wspierającego obsługę procesów gospodarki własnej Poczty Polskiej 
poprzez udostępnienie usług biznesowych. 

 

Elektrotim Elektrotim ma umowę z Posco za blisko 21 mln PLN 

 Elektrotim podpisał z Posco Engineering & Construction umowę na wykonanie instalacji elektrycznych dla 
Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Wartość zlecenia to blisko 21 mln PLN brutto. 
Termin zakończenia prac ustalony został na 30 listopada 2015 r. 

 

Megaron Megaron wypłaci 0,46 PLN brutto zaliczki na akcję na poczet dywidendy za '14 

 Rada Nadzorcza Megaronu zgodziła się na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2014 rok w wyso-
kości 1,24 mln PLN, czyli 0,46 PLN brutto na jedną akcję. Do wypłaty zaliczki uprawnionych będzie łącznie 2,7 
mln akcji, w tym imiennych serii A i akcji na okaziciela serii B i C. Prawo do zaliczki będą mieć akcjonariusze, 
którzy będą mieć akcje spółki 12 stycznia 2015 roku, natomiast jej wypłata nastąpi 19 stycznia 2015 roku. 
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Pozostałe informacje 

Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

B3SYSTEM W dniu 17.12.2014 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego dokonał wpisu kapitału warunkowego w kwocie 4 954 572,00 zł uchwalonego uchwałą nr 7’ Nadzwyczajnego 
Walnego ZgromadzeniaB3System S.A. z dnia 12.08.2014 roku. Zgodnie z ww uchwałą KZ Spółki został podwyższony o 
kwotę nie mniejszą niż 1zł i nie większą niż 4.954.572 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 4.954.572 akcje 
zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1zł każda. 

EMPERIA HOLDING Członek RN Spółki w dniu 19.12.2014 roku przekazał w formie darowizny 15 000 sztuk akcji Spółki. Darowizna została 
przekazana na mocy umowy cywilno-prawnej zawartej poza rynkiem regulowanym.  

Z informacji przekazanej przez Członka RN Spółki wynika, że osoba blisko z nim związana w dniu 19.12.2014 roku 
otrzymała w formie darowizny 15 000 sztuk akcji Spółki. Darowizna została otrzymana na mocy umowy cywilno-prawnej 
zawartej poza rynkiem regulowanym.  

Z informacji przekazanej przez Członka RN Spółki wynika, że osoba blisko z nim związana w dniu 19.12.2014 roku 
przekazała w formie darowizny 15 000 sztuk akcji Spółki. Darowizna została przekazana na mocy umowy cywilno-prawnej 
zawartej poza rynkiem regulowanym.  

ROBYG Zarząd KDPW postanowił przyjąć z dniem 23.12.2014 roku do depozytu prowadzonego przez KDPW 600 obligacji na 
okaziciela serii L Spółki o wartości nominalnej 100.000,00 zł każda i terminie wykupu w dniu 29.10.2018 roku i nadać im 
kod ISIN PLROBYG00172. 

TRANS POLONIA Według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w listopadzie 2014 roku zrealizowała przychody netto ze 
sprzedaży na poziomie ok. 5.339 tys. zł, co stanowi 102% wartości przychodów osiągniętych w listopadzie 2013 roku 
(wyniosły 5.245 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do listopada 2014 r. 
przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 61.241 tys. zł netto, co stanowi 123% 
przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 49.889 tys. zł). 

 

EKANCELARIA 
GRUPA PRAWNO 
FINANSOWA 

Zarząd WDM Capital S.A. poinformował, że w wyniku zdarzenia powodującego zmianę ilości głosów na WZ przekroczył w 
sposób bezpośredni w dół próg 15% w ogólnej liczbie głosów na WZ. Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę 
udziału w głosach na WZ, WDM Capital S.A. nie posiadał pośrednio akcji Spółki. Po wystąpieniu zdarzenia powodującego 
zmianę udziału w głosach na WZ, WDM Capital S.A. bezpośrednio posiadał 5.579.400 akcji zwykłych na okaziciela Spółki 
uprawniających do oddania 5.579.400 głosów na WZ, które stanowiły ok. 20,90% udziału w KZ oraz ok. 14,998% udziału w 
głosach na WZ. 

Zarząd Domu Maklerskiego WDM S.A. poinformował, że w wyniku zdarzenia powodującego zmianę ilości głosów na WZ 
przekroczył w sposób pośredni (poprzez spółkę zależną WDM Capital S.A.) w dół próg 15% w ogólnej liczbie głosów na 
WZ. Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na WZ, Dom Maklerski WDM S.A. bezpośrednio 
nie posiadał akcji Spółki. Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na WZ, Dom Maklerski WDM 
S.A. pośrednio, poprzez podmiot zależny WDM Capital S.A., posiadał 5.579.400 akcji zwykłych na okaziciela Spółki 
uprawniających do oddania 5.579.400 głosów na WZ, które stanowiły ok. 20,90% udziału w KZ oraz ok. 14,998% udziału w 
głosach na WZ. 

JR INVEST Spółka zwołuje na dzień 16.01.2015 r. na godzinę 11:00 NWZ Spółki, które odbędzie się w Krakowie, ul. Malwowa 30. 

PZ CORMAY Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ: 1) Total FIZ z siedzibą w Warszawie zarządzany przez 
IPOPEMA TFI S.A. z siedzibą w Warszawie – liczba głosów z akcji 6.727.287, co stanowiło 49,74% głosów na NWZA i 
wynosi 21,11% ogólnej liczby głosów; 2) Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz Polska z siedzibą w Warszawie – liczba 
głosów z akcji 2.132.699, co stanowiło 15,77% głosów na NWZA i wynosi 6,69% ogólnej liczby głosów; 3) Zarządzane przez 
PZU TFI S.A. z siedzibą w Warszawie Fundusze Inwestycyjne łącznie: (i) PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy 
(poprzez wydzielone subfundusze: Subfundusz PZU Akcji Krakowiak, Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek, 
Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia), (ii) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny, (iii) PZU Specjalistyczny 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum – liczba głosów z akcji wynosiła 1.647.170, co stanowiło 12,18% głosów na 
NWZ i wynosi 5,17% ogólnej liczby głosów; 4) TTL1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – liczba głosów z akcji 879.000, co 
stanowiło 6,50% głosów na NWZ i wynosi 2,76% ogólnej liczby głosów; 5) ING Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w 
Warszawie – liczba głosów z akcji 1.200.000, co stanowiło 8,87% głosów na NWZA i wynosi 3,77% ogólnej liczby głosów. 
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Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

VIGO SYSTEM Pionner Pekao Investment Management SA informuje  o zmianach udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym WZ 
Spółki. Zmiany nastąpiły wskutek objęcia przez PPIM serii D akcji Emitenta w ramach pierwszej oferty publicznej, oraz 
powzięcie przez akcjonariusza, informacji o podwyższeniu KZ Spółki, co spowodowało zmianę udziału w ogólnej liczbie 
głosów w Spółce. Zgodnie z treścią zawiadomienia: Pionner Pekao Investment Management SA po zmianie PPIM posiada 
37 500 akcji Spółki uprawniających go do wykonywania 37 500 głosów na WZ Spółki, co stanowi 5,14 % ogólnej liczby 
głosów i 5,14 % udziału w KZ Spółki.  Ponadto, w zawiadomieniu w/w akcjonariusza stwierdzono, że akcjonariuszami 
posiadającymi łącznie wskazaną powyżej liczbę głosów na WZ są wszyscy klienci Pionner Pekao Investment Management 
S.A. (w zakresie portfeli zarządzanych przez PPIM). 

WIKANA Jedynym akcjonariuszem posiadającymi co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki, zwołanym na dzień 21.11.2014r., 
kontynuującym obrady po przerwie w dniu 19.12.2014 r., był AGIO RB FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY z siedzibą w 
Warszawie, który uczestniczył z 4.320.234 akcjami, uprawniającymi do oddania 4.320.124 głosów, stanowiących 100% 
liczby głosów na ww. Zgromadzeniu oraz 21,585% ogólnej liczby głosów. 

 

BETOMAX POLSKA W dniach 16-18.12.2014r. Członek RN nabył 2 000 akcji po średniej cenie 4,35 zł. Aktualnie posiada on 2.087.265 sztuk 
akcji Spółki. Posiadane przez niego 2.087.265 akcji stanowi 15,58% ogólnej liczby akcji, uprawniających do wykonywania 
15,36% głosów na WZA Spółki. 

BORYSZEW Spółka zależna SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. nabyła w dniu 19.12.2014 roku 36.058 sztuk akcji Boryszew S.A. o wartości 
nominalnej 1,00 zł każda, po cenie jednostkowej 5,83 zł /szt.  Powyższe akcje dają 36.058 głosów na WZ i stanowią 0,02% 
KZ Spółki. W wyniku zawarcia powyższej transakcji Spółka Boryszew S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki 
zależne 11.036.058 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,60% KZ i dających prawo do 11.036.058 głosów na WZ Spółki. 

CD PROJEKT Spółka dokonała transakcji zbycia należących do Emitenta akcji spółki CD PROJEKT Brands S.A. na rzecz spółki w 100% 
należącej od Emitenta tj. Brand Projekt Sp. z o.o. (dalej jako "Nabywca"). Przedmiotem transakcji było 200.000 akcji 
zwykłych o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących wszystkie akcje w KZ CD PROJEKT Brands S.A. Cena po jakiej 
zbyte zostały akcje określona została na 9,50 zł za każdą z akcji.  Przeniesienie własności akcji spółki zależnej, będącej 
właścicielem praw do znaku towarowego "THE WITCHER" na podmiot całkowicie zależny od Spółki, a wchodzący 
jednocześnie w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej CD PROJEKT jest elementem realizacji przyjętej koncepcji 
zmierzającej do ujawnienia w księgach wartości tego znaku towarowego zgodnie ze sporządzoną niezależną 
wyceną.  Powiązania pomiędzy Emitentem i jego osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a Nabywcą wynikają z faktu, 
iż Nabywca jest spółką zależną Emitenta. Jedyny członek zarządu Nabywcy pozostaje jednocześnie jednym z członków 
Zarządu Emitenta.  

IGORIA TRADE Osoba mająca dostęp do informacji poufnych dokonała transakcji nabycia akcji Emitenta. Transakcja została 
przeprowadzona na podstawie umowy objęcia akcji z dnia 4.08.2014r. w sprawie emisji 2 500 000 warrantów serii A 
uprawnionych do objęcia akcji na okaziciela serii C oraz emisji 2 500 000 warrantów serii B uprawnionych do objęcia akcji 
na okaziciela serii C, nastąpiła zamiana 2 500 000 warrantów serii B na 2 500 000 akcji na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 10 gr każda, po cenie emisyjnej 10 gr za każdą akcję. Akcje te zostały objęte i opłacone w dniu 29.09.2014r. 
wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 250 000,00 zł przez Prezesa Zarządu Spółki w ramach programu motywacyjnego. 

ING BANK ŚLĄSKI Spółka informuje o przeprowadzeniu w dniu 19.12.2014 r. drugiej emisji obligacji w ramach Programu emisji własnych 
dłużnych papierów wartościowych ING Banku Śląskiego S.A. Obligacje wyemitowano jako obligacje na okaziciela, z 
pięcioletnim okresem zapadalności. Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji 
niepublicznej. Łączna wartość nominalna obligacji drugiej serii wynosi 300.000.000,00 zł. Wartość nominalna jednej 
obligacji wynosi 100.000,00 zł. Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej obligacji. 

 MAGELLAN W dniu 18.12.2014 roku, w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych na podstawie umowy zawartej z 
mBankiem S.A., została przeprowadzona emisja 600 obligacji kuponowych Spółki z trzyletnim terminem zapadalności o 
łącznej wartości nominalnej 60 mln zł. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności Spółki. Wartość nominalna 
jednej obligacji wynosi 100 tys. zł, a ich cena emisyjna została ustalona na podstawie stopy WIBOR 6M powiększonej o 
marżę. Rozliczenie kuponu obligacji następować będzie w okresach półrocznych. Obligacje nie są zabezpieczone. Wartość 
zaciągniętych zobowiązań Spółki według opublikowanych danych na ostatni dzień kwartału przed propozycją nabycia tj. 
na dzień 30.09.2014 roku wynosi 856 mln zł. 
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LIBET Spółka otrzymała od IAB Financing S.à.r l z siedzibą w Luksemburgu zawiadomienie, iż 18.12.2014 r., w wyniku wypłaty 
dywidendy w akcjach Spółki na rzecz Glaspin Consultants Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze, liczba akcji Spółki 
posiadanych przez IAB zmniejszyła się z 15.028.619 akcji stanowiących 30,06% kapitału akcyjnego Spółki i 
reprezentujących 15.028.619 głosów, to jest 30,06% ogółu głosów na WZA Spółki do 13.597.249 akcji stanowiących 
27,19% kapitału akcyjnego Spółki i reprezentujących 13.597.249 głosów, to jest 27,19% ogółu głosów na WZA Spółki.  

Spółka otrzymała od IAB Financing S.à.r l z siedzibą w Luksemburgu zawiadomienie, iż 18.12.2014 r., IAB wniósł aport w 
postaci akcji Spółki do Fornacis Limited z siedzibą w Larnace, Republika Cypru, w zamian za udziały w Fornacis. Po opisanej 
transakcji, IAB nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki. Ponieważ po opisanej transakcji IAB posiada 100% udziałów 
w Fornacis reprezentujących 100% głosów, IAB pośrednio posiada 13.597.249 akcji stanowiących 27,19% kapitału 
akcyjnego Spółki i reprezentujących 13.597.249 głosów, to jest 27,19% ogółu głosów na WZ jej akcjonariuszy.  Zarząd 
Spółki informuje ponadto, iż 18.12.2014 r. Spółka otrzymała od Fornacis zawiadomienie potwierdzające nabycie 
18.12.2014 akcji Spółki w wyniku wniesienia przez IAB aportu w postaci akcji Spółki w zamian za udziały w Fornacis, w 
wyniku czego liczba akcji Spólki posiadanych przez Fornacis wzrosła do 13.597.249 akcji stanowiących 27,19% kapitału 
akcyjnego Spółki i reprezentujących 13.597.249 głosów, to jest 27,19% ogółu głosów na WZ jej akcjonariuszy.  

Spółka otrzymała od IAB Financing S.à.r l z siedzibą w Luksemburgu zawiadomienie, iż 18.12.2014 r., IAB zbył 100% 
udziałów w Fornacis Limited, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Larnace, Republika Cypru posiadającej 
bezpośrednio 13.597.249 akcji Spółki na rzecz Glaspin Consultants Limited z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Limassol, Republika Cypru, w zamian za umorzenie wszystkich udziałów w IAB należących do Glaspin. Po opisanej 
transakcji, IAB nie posiada, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych akcji Libet S.A. Zarząd Spółki informuje ponadto, iż 
19.12.2014 r. Spółka otrzymała od Glaspin, zawiadomienie, iż 18.12.2014 r., w wyniku nabycia od IAB 100% udziałów w 
Fornacis, posiadającej bezpośrednio 13.597.249 akcji Spółki, w zamian za umorzenie wszystkich udziałów w IAB 
należących do Glaspin, liczba akcji Spółki posiadanych bezpośrednio i pośrednio przez Glaspin wzrosła z 1.431.370 akcji 
stanowiących 2,87% kapitału akcyjnego Spółki i reprezentujących 1.431.370 głosów, to jest 2,87% ogółu głosów na WZ jej 
akcjonariuszy, do 15.028.619 akcji stanowiących 30,06% kapitału akcyjnego Spółki i reprezentujących 15.028.619 głosów, 
to jest 30,6% ogółu głosów na WZ jej akcjonariuszy.  

Thomas Lehmann informuje iż osoba blisko z nim związana - Glaspin Consultants Limited - nabyła akcje będące 
przedmiotem zawiadomienia. Wypłata w dniu 18.12.2014 r. dywidendy przez IAB Financing S.à.r l z siedzibą w 
Luksemburgu o wartości 908 490,04 euro, w postaci 1.421.370 akcji emitenta; liczba akcji została ustalona według kursu 
otwarcia akcji emitenta w dniu 17.12.2014 r., wynoszącego 2,64 zł, przeliczonego na euro według średniego kursu NBP na 
ten dzień. 

Ireneusz Gronostaj informuje o nabyciu przez osobę blisko z nim związaną - Glaspin Consultants Limited - akcji Spółki. 
Wypłata w dniu 18.12.2014 r. dywidendy przez IAB Financing S.à.r l z siedzibą w Luksemburgu o wartości 908 490,04 euro, 
w postaci 1.421.370 akcji emitenta; liczba akcji została ustalona według kursu otwarcia akcji emitenta w dniu 17.12.2014 
r., wynoszącego 2,64 zł, przeliczonego na euro według średniego kursu NBP na ten dzień. 

Jerzy Gabrielczyk informuje o nabyciu przez osobę blisko z nim związaną - Glaspin Consultants Limited - akcji Spółki. 
Wypłata w dniu 18.12.2014 r. dywidendy przez IAB Financing S.à.r l z siedzibą w Luksemburgu o wartości 908 490,04 euro, 
w postaci 1.421.370 akcji emitenta; liczba akcji została ustalona według kursu otwarcia akcji emitenta w dniu 17.12.2014 
r., wynoszącego 2,64 zł, przeliczonego na euro według średniego kursu NBP na ten dzień. 

Thomas Lehmann, Ireneusz Gronostaj oraz Jerzy Gabrielczyk informują o nabyciu w dniu 18.12.2014 r. przez osobę blisko 
związaną - Glaspin Consultants Limited - 100% udziałów w Fornacis Limited, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Larnace, Republika Cypru, posiadającej 13.597.249 akcji stanowiących 27,19% kapitału akcyjnego Spółki i 
reprezentujących 13.597.249 głosów, to jest 27,19% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu jej akcjonariuszy, w zamian 
za umorzenie wszystkich udziałów w IAB Financing S.à.r l, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Luksemburgu, należących do osoby blisko związanej, o łącznej wartości nominalnej 5 470 000 euro; łączna wartość akcji 
Spółki posiadanych przez Fornacis Limited według kursu otwarcia z dnia transakcji wyniosła 31.953.535 zł. 

 
MORIZON Członek RN Spółki Dariusz Piszczatowski w dniu 15.12.2014 roku nabył bezpośrednio 897.347 akcji Emitenta, po średniej 

cenie 0,88 zł za akcję od SUI GENERIS INVESTMENTS LTD. 

PKN ORLEN Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez Anwil S.A. zostały wyemitowane przez Spółkę w serii ORLEN1051 220115 o 
łącznej wartości emisji 80 000 000 zł, na którą składa się 800 obligacji o wartości nominalnej 100 000 zł każda obligacja, na 
następujących warunkach: Data emisji: 19.12.2014 roku Data wykupu: 22.01.2015 roku Rentowność obligacji: oparta na 
warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 803,90 zł. PKN ORLEN posiada 100% akcji w KZ Anwil S.A. 

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Transport zostały wyemitowane przez Spółkę w serii ORLEN1052 
300115 o łącznej wartości emisji 15 000 000 zł, na którą składa się 150 obligacji o wartości nominalnej 100 000 zł każda 
obligacja, na następujących warunkach: Data emisji: 19.12.2014 roku, Data wykupu: 30.01.2015 roku, Rentowność 
obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 757,90 zł. Spółka posiada 100% akcji 
w KZ ORLEN Transport. 
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Pozostałe informacje - skup akcji własnych 

Kalendarium 

 

TVN Spółka dokonała transakcji sprzedaży w dniach 28.11-5.12.2014 39353 akcji po średniej cenie 16,04 zł za akcję. 

ZAKŁADY 
PRZEMYSŁU 
CUKIERNICZEGO 
MIESZKO 

KZ Spółki UAB TB INVESTICIJA z siedzibą w Wilnie, spółki w 100 % zależnej od Emitenta, został podwyższony z kwoty 
11.000 litów (LTL) do kwoty 17.144.000 litów (LTL).  Podwyższenie kapitału zakładowego w UAB TB INVESTICIJA nastąpiło 
ze środków UAB TB INVESTICIJA (share premium) w drodze emisji 17.133.000 udziałów o wartości nominalnej 1 lit (LTL) 
każdy udział. Wszystkie 17.133.000 nowe udziały wyemitowane ze środków (share premium) UAB TB INVESTICIJA zostały 
objęte przez Emitenta bez opłat. Emitent objął w podwyższonym KZ UAB TB INVESTICIJA 17.133.000 udziałów o wartości 
nominalnej 1 lit (LTL) każdy udział.  

 

ABC DATA Spółka informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym transakcji nabycia 11 694 akcji własnych. Akcje zostały nabyte w średniej 
cenie jednostkowej 3,30 zł za jedną akcję. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 zł, a łączna wartość nominalna 
nabytych akcji wynosi 11 694 zł. Liczba głosów na WZ Spółki odpowiadająca nabytym akcjom wynosi 11 694. Nabyte akcje 
stanowią 0,009% KZ Spółki oraz uprawniają do 0,009% głosów na WZA Spółki. 

AMREST HOLDINGS Spółka informuje o zawarciu w dniu 18.12.2014 r. transakcji nabycia 3 000 szt. akcji własnych. Średnia cena nabycia akcji 
103,83 zł. Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0141% KZ Spółki czyli 3 000 głosów na WZ Spółki. Spółka jest w posiadaniu 
łącznie 42 407 akcji czyli 42 407 głosów na WZ Spółki, stanowiących 0,1999% ogólnej liczby głosów w Spółce. 
 
Spółka informuje o zawarciu w dniu 19.12.2014 r. transakcji nabycia 273 szt. akcji własnych. Średnia cena nabycia akcji 
103,50 zł. Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0013% KZ Spółki czyli 273 głosy na WZ Spółki. Spółka jest w posiadaniu łącznie 
42 680 akcji czyli 42 680 głosów na WZ Spółki, stanowiących 0,2012% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 

22 grudnia AB Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy (ex-div)

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

29 grudnia Robyg NWZ ws. zmian w statucie spółki

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

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

WydarzenieSpółka
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Materiały periodyczne w Dzienniku: 
 

Poniedziałek: wykresy cen metali 

2013 2014P 2015P 2013 2014P 2015P

Banki

Alior Trzymaj 2014-06-30 87,00 21,4 16,1 12,2 2,2 1,8 1,6

BZ WBK Trzymaj 2014-06-30 399,00 17,7 16,6 13,9 2,5 2,2 2,0

Handlowy Trzymaj 2014-06-30 125,00 14,3 14,2 15,1 1,9 1,9 1,9

ING BSK Kupuj 2014-06-30 154,00 18,4 15,6 13,4 2,0 1,9 1,8

mBank Trzymaj 2014-06-30 525,00 17,6 15,4 14,4 2,0 2,0 1,9

Millennium Kupuj 2014-06-30 8,80 18,0 14,2 12,9 1,8 1,7 1,6
Pekao Trzymaj 2014-06-30 187,00 17,1 16,9 15,7 2,0 2,0 2,0

2013 2014P 2015P 2013 2014P 2015P

Sektor wydobywczy

Bogdanka Kupuj 2014-11-26 128,00 10,1 13,4 9,8 5,3 5,7 4,7

JSW Sprzedaj 2014-11-26 40,00 26,4 - - - - -

KGHM Kupuj 2014-08-26 151,00 7,4 9,0 8,6 4,1 4,6 4,5
NWR Sprzedaj 2014-11-26 0,07 - - - - - 19,2

Sektor energetyczny

CEZ Sprzedaj 2014-10-30 84,10 1,8 2,1 2,2 2,7 3,2 3,5

Enea Kupuj 2014-10-30 17,50 9,1 13,4 12,8 4,6 4,8 5,4

Energa Trzymaj 2014-10-30 23,80 11,0 12,2 13,3 7,6 6,2 6,3

PGE Trzymaj 2014-10-30 22,40 8,7 9,3 9,4 4,0 4,0 4,0

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

Paliwa i Chemia

Duon Kupuj 2014-09-29 2,57 18,1 10,0 11,0 9,9 6,3 6,8

Ciech Sprzedaj 2014-11-28 36,79 58,5 27,3 15,6 9,8 6,9 6,5

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

Lotos Kupuj 2014-05-19 42,20 85,2 7,0 5,8 11,3 5,8 5,3

MOL* Trzymaj 2014-09-24 12937,00 - - - 31,5 39,3 34,1

PGNiG Trzymaj 2014-12-17 4,84 13,3 9,8 11,5 5,2 4,7 4,9

PKN Orlen Trzymaj 2014-08-28 39,88 - - 16,9 10,9 - 6,5
Synthos utajniona do: 2014-12-25 - - - - - - -

Handel hurtowy i detaliczny

AmRest Kupuj 2014-08-27 88,80 22,6 - 78,1 6,9 8,1 6,7

Emperia Trzymaj 2014-03-10 78,53 37,3 48,7 18,6 23,5 9,8 5,9

EuroCash Sprzedaj 2014-03-10 32,25 21,1 24,0 27,1 12,1 14,8 15,8

LPP Sprzedaj 2014-11-28 7127,00 32,0 31,4 33,0 18,4 17,3 18,2
CCC Kupuj 2014-11-28 169,00 51,3 43,5 29,7 30,2 26,1 19,2

Media i telekomunikacja

Cyfrowy Polsat Kupuj 2014-12-04 28,45 14,1 16,1 33,7 19,7 19,4 9,8

Netia Kupuj 2014-07-31 6,19 42,2 55,6 59,6 4,4 4,8 5,0

Orange Polska Trzymaj 2014-07-31 10,40 37,3 12,7 17,3 4,1 4,0 4,2
TVN Trzymaj 2014-12-05 17,22 - 24,7 16,2 17,1 17,3 14,0

Sektor deweloperski

Dom Development Trzymaj 2014-06-30 45,20 19,9 20,0 16,7 - - -

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

GTC Kupuj 2014-03-31 8,00 - - 17,4 - 29,0 7,2

PHN Trzymaj 2014-10-09 27,80 - - 41,7 - - 69,2

Robyg Kupuj 2014-10-15 2,51 21,8 17,0 13,9 12,0 12,2 10,8

Budowlany

Budimex Kupuj 2014-08-04 125,00 43,2 18,8 11,6 13,5 10,0 6,3
Elektrobudowa Sprzedaj 2014-10-17 66,00 7,4 8,8 8,4 6,5 6,7 7,5

Przemysł

Alumetal Kupuj 2014-08-21 46,50 19,0 18,3 13,2 13,5 13,2 10,1

Apator Kupuj 2014-09-23 43,50 21,8 17,5 15,2 12,7 9,7 10,5

Kęty Kupuj 2014-07-07 264,00 16,4 15,7 14,2 12,2 9,2 8,7
ZPUE Trzymaj 2014-09-30 345,00 19,9 14,8 13,6 10,6 8,5 7,4

Pozostałe

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

GPW Kupuj 2014-09-25 46,00 16,1 16,9 14,4 12,0 11,3 9,8

Otmuchów Kupuj 2014-10-31 11,72 26,7 11,6 11,1 8,2 5,8 5,6

PKP Cargo Trzymaj 2013-12-02 89,00 19,0 12,2 11,2 5,6 4,7 4,4
PZU Kupuj 2014-09-17 520,00 12,5 12,9 14,1 - - -

* cena docelowa podana jest w HUF
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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

