
Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub 
wystawców. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. 

Dziennik 

Indeksy GPW

WIG otw. 53 538,31 -0,1%

WIG zam. 53 492,00 -0,2%

obrót (tys. PLN) ########## 72,6%

WIG 20 otw. 2 443,09 -0,3%

WIG 20 zam. 2 441,71 -0,3%

FW20 otw. 2 448,00 -0,1%

FW20 zam. 2 453,00 0,1%

mWIG40 otw. 3 524,14 0,1%

mWIG40 zam. 3 517,98 -0,1%

Największe wzrosty kurs zmiana

INTERSPPL 1,28 +23,1%

GPW 43,00 +13,9%

TRITON 0,65 +10,2%

REINHOLD 0,76 +8,6%

NTTSYSTEM 2,38 +8,2%

Największe spadki kurs zmiana

KDMSHIPNG 1,27 -81,6%

OLYMPIC 7,10 -13,4%

STAPORKOW 11,40 -9,5%

NETMEDIA 3,44 -7,0%

ECARD 1,51 -6,2%

Najwyższe obroty kurs obrót

KGHM 129,50 246 273,00

PKOBP 37,32 167 065,00

PZU 499,30 140 297,00

PGE 21,45 80 221,00

CYFRPLSAT 25,66 65 419,00

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 17 146,97 1,5%

RTS 1 098,68 3,7%

PX50 964,88 0,8%

DJIA 17 195,42 1,3%

NASDAQ 4 566,14 0,4%

S&P 500 1 994,65 0,6%

DAX XETRA 9 114,84 0,4%

FTSE 6 463,55 0,1%

CAC 4 141,24 0,7%

NIKKEI 16 413,76 4,8%

HANG SENG 23 971,39 1,1%

Waluty i surowce zmiana

WIBOR 3m (%) 1,87 -0,5%

EUR/PLN 4,21 -0,2%

USD/PLN 3,34 0,8%

EUR/USD 1,26 -1,0%

miedź (USD/t) 6 815,00 0,3%

miedź (PLN/t) 22 762,10 1,1%

ropa Brent (USD/bbl) 84,90 -0,9%

Piątek
31.10.2014

Najważniejsze informacje: 

KGHM - W IX nie zapłacił podatku od kopalin ze względu na zwrot VAT 

Alior Bank - KNF zgodziła się na zaliczenie 321,7 mln PLN z obligacji do kapitałów Aliora 

PKN Orlen - Porządkuje sieć detaliczną w Polsce, zmniejsza liczbę stacji Bliska 

Tauron - Wyemituje 5-letnie obligacje za 1,75 mld PLN 

NWR - Ceny węgla koksującego NWR wzrosną w IV kw. o 4% kw/kw do 85 EUR/t 

GPW - GPW zakłada do '20 podwojenie wyniku EBITDA i 7% roczny wzrost przychodów 

GPW - Dywidenda GPW może sięgać do 100% zysku przy braku potrzeb inwestycyjnych 

GPW - GPW chce być giełdą pierwszego wyboru w Europie Środkowo-Wschodniej 

mBank - mBank na dobrej drodze do osiągnięcia 4 mld PLN przychodów w '14 

mBank - mBank Hipoteczny wyemituje w '15 listy zastawne o wart. nie niższej niż w '14 

mBank - mBank podtrzymuje zapowiedzi ok. 1,3 mld PLN zysku w '14 

mBank - mBank chce przeznaczyć na dywidendę co najmniej 50% zysku za '14 

OFE - TK odbył pierwszą naradę ws. wniosku prezydenta dotyczącego zmian w OFE 

Asseco Poland - Wyniki za 2H lepsze niż w 1H 

Cyfrowy Polsat, TVN - Wpływy z reklam w tyg. zakończonym 26.10 

Cyfrowy Polsat, TVN - Wpływy z reklam w tyg. zakończonym 26.10 

Emperia - Zarząd Emperii zawiesza prace nad podziałem spółki 

Seco/Warwick - WZ Seco/Warwick zdecydowało o skupie do 13,97% akcji własnych 
 

Wydarzenia dnia: 

Alior Bank - Wznowienie obrad NWZ z 22 października 
 

Nadchodzące wydarzenia: 

NWR - NWZ (3 listopada) 

BZ WBK - Skonsolidowany raport kwartalny (4 listopada) 

Pod koniec września srebro przełamało 
dolne ograniczenie średnioterminowego 
kanału spadkowego i po kilku tygodniach 
konsolidacji, wczoraj na nowo podjęło 
spadki, zmierzając w kierunku dolnego 
ograniczenia długoterminowego kanału 
spadkowego. Zasięg ruchu należy szaco-
wać co najmniej na 15,20 USD, ale całkiem 
prawdopodobny wydaje się silniejszy spa-
dek w okolicę 14,20 USD a nawet 
13,10 USD. 

Wykres dnia: Srebro 

Srebro: kontynuacja długoterminowego trendu spadkowego 
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KGHM KGHM we IX nie płacił podatku od kopalin ze względu na zwrot VAT 

 KGHM we wrześniu nie płacił podatku od wydobycia niektórych kopalin, ponieważ na jego poczet zaliczono 
zwrot należnego spółce podatku VAT - poinformowała PAP Anna Osadczuk z biura prasowego KGHM. (A. 
Iwański) 

 

Alior Bank KNF zgodziła się na zaliczenie 321,7 mln PLN z emisji obligacji do kapitałów Aliora 

 KNF zgodziła na zaliczenie do kalkulacji kapitału Tier II kwoty 321,7 mln PLN stanowiącej zobowiązanie pod-
porządkowane z tytułu przeprowadzonej we wrześniu 2014 r. emisji obligacji podporządkowanych serii F. Na 
koniec I półrocza 2014 r. Alior Bank miał współczynnik wypłacalności na poziomie 13,1%, a Tier 1 wynosił 
11,5%. (J. Szortyka) 

 

PKN Orlen Porządkuje sieć detaliczną w Polsce, zmniejsza liczbę stacji Bliska 

 PKN porządkuje sieć detaliczną w Polsce. Spora część stacji ekonomicznych pod marką Bliska powraca pod 
logo Orlenu, bo klienci w kraju wolą pełną ofertę. W Niemczech koncern chce pozostać z marką ekonomiczną. 
Jest zainteresowany dokupieniem stacji w Niemczech i Czechach, ale po atrakcyjnej cenie. (M. Kalwasińska) 

 

Tauron Wyemituje 5-letnie obligacje za 1,75 mld PLN 

 Tauron wyemituje pięcioletnie niezabezpieczone obligacje na kwotę 1,75 mld PLN w ramach programu emisji 
obligacji o wartości do 5 mld PLN. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o sześciomiesięczny WI-
BOR powiększony o marżę w wysokości 0,9%. Rozliczenie emisji planowane jest na 4 listopada. (S. Ozga) 

 

NWR Ceny węgla koksującego NWR wzrosną w IV kw. o 4% kw/kw do 85 EUR/t 

 Ceny węgla koksującego New World Resources wzrosną w IV kw. 2014 r. o 4% kw/kw do 85 EUR/t. NWR po-
dał, że powyższa średnia cena węgla koksującego opiera się na założeniu, że sprzedaż węgla koksującego w IV 
kw. '14 będzie stanowić w około 37% twardy węgiel koksujący (średnia zmienność), w 47% półmiękki węgiel 
koksujący oraz w 16% węgiel koksujący typu PCI. Spółka powtórzyła, że średnia cena dla węgla energetyczne-
go, który ma zostać dostarczony w 2014 r. została ustalona na poziomie 54 EUR za tonę. 

 Neutralnie. Ceny węgla koksującego wzrosną w IV kw. 2014 r. o 4% kw/kw. Jednak uwzględniając sprzeda-
wany mix węgla, cena węgla HCC wzrosła o niemal 7% kw/kw. Spółce udało się zwiększyć ceny pomimo 
spadku benchmarku o 1%, do 119 USD. W całości jest to efektem zmian kursowych: EUR osłabiło się do USD 
w ciągu ostatnich 3 miesięcy o ok 7%. Zgodnie z naszymi szacunkami, cena HCC w NWR w IV kw. wynosi 
132 USD/t, płasko w porównaniu z III kw. NWR sprzedaje z premią rzędu 12-13 USD/t w stos. do azjatyckie-
go benchmarku. Jednak ta cena to wciąż za mało by wyjść nad kreskę. (A. Iwański) 

 

GPW GPW zakłada do '20 podwojenie wyniku EBITDA i 7% roczny wzrost przychodów 

 GPW zakłada w strategii do 2020 roku podwojenie wyniku EBITDA z 144 mln PLN w 2013 i liczy na 7% roczny 
wzrost przychodów. GPW podała, że wskaźnik kosztów do dochodów będzie niższy niż 0,5, podczas gdy w 
2013 roku wynosił 0,59. 

 Zgodnie z planami od 2017 roku obecna baza kosztów operacyjnych będzie niższa o około 20 mln PLN. GPW 
przygląda się też nowym obszarom biznesowym. GPW liczy, że do 2020 r. liczba spółek na głównym rynku 
będzie powyżej 550, a rynek NewConnect będzie ważnym źródłem nowych spółek dla rynku głównego. Pre-
zes liczy też na przyciągnięcie do Warszawy zagranicznych emitentów. 

 Cele GPW do 2020 roku: 

 - Liczba emisji obligacji nieskarbowych powyżej 1000 

 - Koncentracja na emisjach o wartości ponad 100 mln PLN 

 - Rozwinięty rynek instrumentów finansowych na energię elektryczną i gaz 

 - Aktywny rynek instrumentów pochodnych ns stopę procentowa/dług 

 - Nowe instrumenty pochodne 

Najważniejsze informacje 
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 - Finansowy rynek energii elektrycznej ma obejmować ponad 60% konsumpcji krajowej 

 - Finansowy rynek gazu powyżej 15% zliberalizowanego rynku gazu 

 - Rozwój produktów indeksowych 

 - Zintegrowana oferta w zakresie rozliczeń i zarządzania ryzykiem 

 - Od 2017 obecna baza kosztów operacyjnych niższa o około 20 mln PLN 

 - Wskaźnik C/I poniżej 0,50 

 - Średnioroczny wzrost przychodów 7% z 284 mln PLN w 2013 r. 

 - Podwojenie wyniku EBITDA z 144 mln PLN w 2013 r. 

 - Wskaźnik wypłaty dywidendy powyżej 60% skonsolidowanego zysku netto 

 - Nowe obszary biznesowe w trakcie analiz m.in. rynek węgla, towarów rolnych i produktów ETP 

 - Budowa zintegrowanej organizacyjnie i operacyjnie grupy 

(J. Szortyka)  

GPW Dywidenda GPW może sięgać do 100% zysku przy braku potrzeb inwestycyjnych 

 Jeśli GPW nie będzie miała dużych potrzeb inwestycyjnych, to będzie mogła przeznaczać na dywidendę do 
100% zysku - poinformował Paweł Tamborski, prezes GPW. Zarząd GPW podał, że zgodnie z nową polityką 
dywidendową będzie rekomendował powyżej 60% skonsolidowanego zysku netto na dywidendę. Każdorazo-
wo, przy ostatecznym ustalaniu rekomendowanej wartości dywidendy zarząd Giełdy będzie uwzględniał po-
trzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii, stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez 
porównywalne spółki, potrzeby płynnościowe grupy kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych 
i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tyt. bieżącej działalności i ob-
sługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności. Intencją zarządu jest wypłata za 2014 
rok dywidendy w wysokości 2,40 PLN, a za 2015 rok 2,60 PLN na akcję. Dotychczasowa polityka dywidendowa 
GPW zakładała przeznaczanie na wypłatę dla akcjonariuszy od 30 do 50% skonsolidowanego zysku netto. (J. 
Szortyka) 

 

GPW GPW chce być giełdą pierwszego wyboru w Europie Środkowo-Wschodniej 

 Zarząd GPW w zaktualizowanej strategii do 2020 roku zakłada, że Warszawa będzie giełdą pierwszego wybo-
ru dla inwestorów i emitentów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to główny cel zaktualizowanej strategii 
do 2020 r. - powiedział prezes GPW Paweł Tamborski. Strategia zakłada, że rozwój grupy kapitałowej GPW 
będzie oparty na sześciu filarach: płynnym rynku akcji, rozwiniętym rynku długu, rynku instrumentów po-
chodnych, rynku terminowym, produktach dla inwestorów i emitentów, a także na otwieraniu nowych seg-
mentów biznesu. Giełda chce efektywniej wykorzystywać zasoby w ramach swojej grupy. (J. Szortyka) 

 

mBank mBank na dobrej drodze do osiągnięcia 4 mld PLN przychodów w '14 

 mBank ocenia, że jest na dobrej drodze, by jego przychody w 2014 roku wyniosły 4 mld PLN. (J. Szortyka) 

 

mBank mBank Hipoteczny wyemituje w '15 listy zastawne o wartości nie niższej niż w '14 

 Emisje listów zastawnych przez mBank Hipoteczny w 2015 roku nie powinny być niższe niż założone w 2014 
roku 1 mld PLN - poinformował Cezary Stypułkowski, prezes mBanku. W długim okresie mBank liczy na popyt 
z zagranicy. Prezes zakłada, że emisje w przyszłym roku nie powinny być niższe niż w tym. (J. Szortyka) 

 

mBank mBank podtrzymuje zapowiedzi ok. 1,3 mld PLN zysku w '14; przychody mogą sięgnąć 4 mld PLN 

 mBank podtrzymuje, że w zasięgu banku jest wypracowanie w 2014 roku zysku netto na poziomie około 1,3 
mld PLN - poinformował Cezary Stypułkowski, prezes banku. mBank ocenia, że jest na dobrej drodze, by jego 
przychody w 2014 roku wyniosły 4 mld PLN. (J. Szortyka) 

 

mBank mBank chce przeznaczyć na dywidendę co najmniej 50% zysku za '14 

 mBank będzie chciał przeznaczyć na dywidendę co najmniej 50% zysku za 2014 rok – poinformował Cezary 
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Stypułkowski, prezes banku. (J. Szortyka) 

 

OFE TK odbył pierwszą naradę ws. wniosku prezydenta dotyczącego zmian w OFE 

 Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego odbyli pierwszą naradę w sprawie wniosku prezydenta o zbadanie kon-
stytucyjności części wprowadzonych zmian w OFE - poinformował prezes TK Andrzej Rzepliński. 

 

Asseco Poland Wyniki za 2H lepsze niż w 1H 

 Jak poinformował Prezes, wyniki za 2 półrocze 2014 będą znacznie lepsze w porównaniu do 1H14. Dodał, że 
spółka ma dobry backlog na 4Q14. Decyzja co do dywidendy spółka podejmie po zatwierdzeniu budżetu na 
2015. 

 

Cyfrowy Polsat, TVN Wpływy z reklam w tyg. zakończonym 26.10 

 W dniach od 20 do 26 października największy udział w wydatkach na reklamę wśród stacji TV zanotował 
Polsat. Udział ten wyniósł 14,18%  (ok. 70,8 mln PLN wpływów). Drugie miejsce zajął TVN z udziałem na po-
ziomie 10,95% (ok. 54,7 mln PLN wpływów) - wynika z danych Nielsen Audience Measurement. (W. Giller) 

 

Cyfrowy Polsat, TVN Wpływy z reklam w tyg. zakończonym 26.10 

 W dniach od 20 do 26 października udział TVN w oglądalności wyniósł 13,01% wobec 12,94% tydzień wcze-
śniej. W przypadku Polsatu udział w oglądalności wyniósł 13,08% wobec 13,96% przed tygodniem - wynika z 
szacunkowych danych firmy Nielsen Audience Measurement. (W. Giller) 

 

Emperia Zarząd Emperii zawiesza prace nad podziałem spółki 

 Zarząd Emperii po analizie sytuacji na rynku handlu detalicznego i niesatysfakcjonujących wycen spółek deta-
licznych, zdecydował o zawieszeniu prac nad przygotowaniem podziału spółki. Wyznaczenie daty zakończenia 
rozpoczętej procedury będzie zależne od bieżącej oceny sytuacji rynkowej oraz ewentualnych przyszłych de-
cyzji spółki co do udziału w konsolidacji operacyjnej i kapitałowej rynku handlu detalicznego. 

 

Seco/Warwick WZ Seco/Warwick zdecydowało o skupie do 13,97% akcji własnych 

 Walne Seco/Warwick zdecydowało o przeprowadzeniu skupu do 13,97% akcji własnych za maksymalnie 
41,75 mln PLN. Skup ma zostać przeprowadzony do końca 2015 roku.  

 Po skupie akcje własne spółki będą mogły zostać umorzone, przeznaczone na realizację programu opcji me-
nadżerskich, odsprzedane, wymienione lub przeznaczone na inny cel wskazany przez zarząd. 

 Maksymalna cena zakupu jednej akcji nie przekroczy 27,50 PLN.  

 

Elkop Walne Elkopu upoważniło zarząd do nabycia ok. 3,1 mln akcji własnych po 4,04 PLN 

 Walne Elkopu upoważniło zarząd spółki do nabycia 3.143.172 akcji własnych po 4,04 PLN za szt. w celu umo-
rzenia. Łączna kwota przeznaczona na skup to 12,7 mln PLN. 

 

ABC Data Środki z obligacji ABC Data na dywersyfikację finansowania, kapitał obrotowy i akwizycje 

 ABC Data środki z planowanego programu emisji obligacji o wartości 100 mln PLN planuje wykorzystać na 
dywersyfikację finansowania (spółka chce zastąpić część kredytów bankowych obligacjami), kapitał obrotowy 
i akwizycje - poinformowała PAP Ilona Weiss, wiceprezes spółki. Zadłużenie netto grupy kształtuje się na po-
ziomie około 150 mln PLN, więc emisja obligacji nie spowoduje, że spółka skonwertuje całe zadłużenie banko-
we - dodała Weiss.   

 

Unibep Umowa z Qualią za 67,3 mln PLN na budowę zespołu mieszkaniowego w Warszawie 

 Unibep podpisał z Qualia Development umowę o wartości 67,3 mln PLN netto na realizację w systemie gene-
ralnego wykonawstwa zespołu mieszkaniowego pod nazwą Apartamenty Royal Park przy ul. K. Kieślowskiego 
w Warszawie. Przedmiotem umowy jest wykonanie sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Na 
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Pozostałe informacje 

Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

pięciu kondygnacjach nadziemnych mają powstać 253 mieszkania oraz lokale usługowe o łącznej powierzchni 
użytkowej mieszkań i usług około 17 tys. m2. Inwestycja ma zostać zakończona w I kw. 2016 r. 

 

Atlantis NWZ Atlantisa zdecydowało o skupie 12,8 mln akcji za nie więcej niż 54,4 mln PLN 

 NWZ spółki Atlantis zdecydowało o skupie 12,8 mln akcji w celu ich umorzenia za nie więcej niż 54,4 mln PLN. 
Akcje będą kupowane jedynie od tych akcjonariuszy, którzy zobowiążą się do objęcia akcji spółki nowej emisji 
przeprowadzonej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w liczbie odpowiadającej ilości zbytych akcji 
w ramach skupu, po cenie otrzymanej w ramach transakcji zbycia akcji. Nabycie każdej akcji nastąpi po cenie 
4,25 PLN. Na realizację programu skupu akcji własnych zarząd planuje częściowo przeznaczyć środki pozyska-
ne ze sprzedaży udziałów w spółce IFEA w Płocku. Upoważnienie zarządu do nabywania akcji obejmuje okres 
od 6 XI do 31 XII 2014 r. 

 

Wind Mobile Wind Mobile planuje emisję do 3,57 mln akcji s. K z wyłączeniem prawa poboru 

 NWZ Wind Mobile zwołane na 25 listopada podejmie uchwałę ws. emisji do 3.570.924 akcji serii K z wyłącze-
niem prawa poboru. Emisja akcji ma mieć formę subskrypcji otwartej. Środki z emisji miałyby posłużyć na 
częściowe sfinansowanie przejęcia spółki działającej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 

Cube.ITG Zarząd Spółki postanowił wyznaczyć dzień 14 l istopada 2014 r. jako Dzień Referencyjny w związku z procesem sca lenia  
akcji  Spółki . 

Getin Holding Emitent dokonał wykupu 5.000.000 sztuk obl igacji  seri i  R z prawem pierwszeństwa objęcia  akcji  seri i  P celem ich 
umorzenia . Cena wykupu była  równa wartości  nominalnej Obl igacji  i  wynos i ła  0,01 PLN za  każdą Obl igację.  

Magellan Rozl iczenie kuponu 408 obligacji z trzyipółletnim terminem zapadalności  o łącznej wartości  nominalnej 40,8 mln PLN.  
Oprocentowanie przedmiotowych obligacji zostało ustalone na podstawie s topy WIBOR 6M powiększonej o s ta łą marżę. 
Obowiązująca s topa WIBOR 6M została zmieniona na s topę WIBOR 6M z dnia  28.10.2014 r. Poza  zmianą podstawy 
oprocentowania , pozosta łe prawa z przedmiotowych obl igacji  nie uległy zmianie. 

Pfleiderer Grajewo Spółka wyemitowała papiery komercyjne w formie obl igacji  krótkoterminowych. Obl igacje zosta ły wyemitowane w 
złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup 
obl igacji nastąpi według wartości nominalnej. Nabywcą obligacji jest Pfleiderer Prospan - spółka  za leżna od Pfleiderer 
Grajew, która s finansowała nabycie obligacji ze ś rodków własnych. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta  wynos i  
431.049 tys . PLN. Łączna wartość wyemitowanych w okresie ostatnich 12 mies ięcy obl igacji  wynos i  671.172 tys . PLN. 
Spółka przeprowadziła 3 emisje obligacji: emisja 1.000 sztuk obligacji o wartości 10.000 PLN każda . -Jednostkowa cena 
emisyjna obligacji - 9.995,54 PLN; emisja 1.400 sztuk obligacji o wartości 10.000 PLN każda. Jednostkowa cena emisyjna 
obl igacji - 9.987,73 PLN; emisja 1.200 sztuk obligacji o wartości 10.000 PLN każda. Jednostkowa cena emisyjna obligacji  -  
9.979,94 PLN.  

e-Kancelaria Grupa 
Prawno-Finansowa 

W dniu 29 października 2014 r. Emitent dokonał skupu (w celu umorzenia) 29 sztuk obligacji serii N Spółki , oznaczonych 
kodem ISIN PLEKGPF00128. Średnia jednostkowa cena nabycia  wynios ła  976,01 PLN bez odsetek i  986,22 PLN wraz z 
odsetkami. Jednostkowa wartość nominalna Obl igacji  wynos i  1.000,00 PLN. 

 

Elkop Wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki : 1. DAMF INVEST – l iczba akcji  i  głosów: 
11.784.981, udział w ogólnej l iczbie głosów: 77,82 %, udział w l iczbie głosów na NWZ: 100,00 %.  

Emperia Holding Spółka zwołuje NWZ spółki na dzień 26 l istopada 2014 r., które odbędzie się o godz. 12.00, w Lublinie, ul . Projektowa 1. 
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Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

Pozostałe informacje - skup akcji własnych 

Fon Wykaz Akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki : 1. Damf Invest – l i czba akcji  i  głosów; 
50.723.974, udzia ł w ogólnej l iczbie głosów: 81,16%, udzia ł w l iczbie głosów na NWZA: 96,74%.  

Mega Sonic Spółka zwołuje na dzień 26 l istopada 2014 r. NWZ, które rozpocznie się o godz. 12:00 w Kancelari i  Notaria lnej Justyna 

Baszuk, I lona Marchocka s .c. w Warszawie przy Al . Szucha 8. 

Miraculum Spółka zwołuje NWZ Spółki, które odbędzie się 26 l istopada 2014 r., o godz. 14:00, w Warszawie, przy ul . Emil i i  Plater 28  
(w biurze Rubicon Partners ).  

Seco/Warwick Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów z ogólnej liczbie głosów na NWZ spółki: 1. SW Poland Holding 
B.V. – l i czba głosów: 3.387.139, udział w głosach na NWZ: 47,33%, udzia ł w ogólnej l iczbie głosów: 31,54%; 2. Spruce 
Holding Limited Liability Company – l i czba głosów: 1.419.294, udział w głosach na NWZ: 19,83%, udział w ogólnej l iczbie 

głosów: 13,22%; 3. Bleauhard Holdings Limited Liability Company – l i czba głosów: 743.456, udzia ł w głosach na NWZ: 
10,39%, udział w ogólnej l iczbie głosów: 6,92%; 4. Aviva  OFE – l i czba głosów: 1.046.000, udzia ł w głosach na NWZ: 
14,62%, udział w ogólnej liczbie głosów; 9,74%; 5. ING OFE – l i czba głosów: 560.000, udzia ł w głosach na NWZ: 7,83%, 
udzia ł w ogólnej l iczbie głosów: 5,22%. 

 

Emperia Holding W wyniku transakcji zakupu 1.411.532 sztuk akcji, zawartej pomiędzy Emitentem a Elpro Development (dawniej P1) 

Emitent osiągnął udział przekraczający 10% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta. Obecnie Emitent posiada 2.031.547 
akcji  własnych dających prawo do 2.031.547 (13,383%) głosów na WZ Emitenta i  s tanowiących 13,383% KZ Emitenta. 

Spółka Elpro Development jest podmiotem bezpośrednio za leżnym od Emitenta.  

Spółka Elpro Development w wyniku transakcji sprzedaży 1.411.532 sztuk akcji  Emperia  Holding, zawartej pomiędzy 
Emperia Holding a Elpro Development (dawniej P1) zmniejszyła udział w ogólnej liczbie głosów na WZ Emperia  Holding. 

Po zawarciu transakcji Spółka nie posiada akcji Emperia Holding. Spółka Elpro Development jest podmiotem bezpośrednio 

za leżnym od Emperia  Holding. 

Korporacja 

Budowlana Dom 

W dniach od 27 do 30 października 2014 r. Członek Zarządu Spółki - Rafał Jakóbiak, poinformował o nabyciu 3.280 akcji  

spółki  po średniej cenie 3,03 PLN za  akcję.  

 

ABC Data Spółka dokonała transakcji nabycia  5.000 akcji  własnych w celu ich umorzenia  lub dalszej odsprzedaży zgodnie z 
realizowanym programem skupu akcji własnych. Rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 3 l i s topada 2014 r. Akcje zostały 
nabyte w średniej cenie jednostkowej 3,80 PLN za  jedną akcję. Wartość nominalna każdej akcji  wynos i  1 PLN, a  łączna 
wartość nominalna nabytych akcji wynosi 5.000 PLN. Liczba głosów na WZ Spółki odpowiadająca nabytym akcjom wynosi  
5.000. Nabyte akcje s tanowią 0,004% KZ Spółki  oraz uprawniają do 0,004% głosów na WZA Spółki . Łączna l iczba 
pos iadanych przez Spółkę akcji własnych po rozliczeniu powyższej transakcji  wynies ie 1.008.858, co będzie s tanowi ło 
0,81% KZ i  ogólnej l iczby głosów na WZA Spółki .  

Emperia Holding Emitent za zgodą akcjonariuszy, nabył w celu umorzenia od spółki zależnej Elpro Development (dawniej P1) w dniu 30 
października 2014 r. 1.411.532 akcji  Emitenta o wartości  nominalnej 1 PLN każda. Nabyte akcje s tanowią 9,299% KZ 
Emitenta i  uprawniają do 1.411.532 (9,299%) głosów na WZA Emitenta. Średnie wynagrodzenie za  jedną akcję wynios ło 
65,98 PLN. Obecnie Emitent posiada 2.031.547 akcji  własnych dających prawo do 2.031.547 (13,383%) głosów na WZ 
Emitenta i  stanowiących 13,383% KZ Emitenta. Spółka Elpro Development aktualnie nie pos iada akcji  Emitenta. 

INC Realizując program nabycia akcji własnych Spółka nabyła 1.000 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 PLN każda, to 
jest o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 PLN po średniej cenie jednostkowej 1,90 PLN za  akcję. Powyższe akcje własne 
Spółki dają 1.000 głosów na WZ Spółki i s tanowią 0,0120% KZ Spółki oraz 0,0102% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie 
Spółka nabyła  275.695 sztuk akcji własnych, s tanowiących 3,3045% KZ i  dających prawo do 2,8009% głosów na WZ Spółki. 
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Kalendarium  

III kw. 2013 III kw. 2014P r/r III kw. 2013 III kw. 2014P r/r III kw. 2013 III kw. 2014P r/r

30 października mBank Skonsolidowany raport kwartalny 945,0 1 004,4 6,3% 528,1 554,4 5,0% 288,6 314,0 8,8%
30 października GPW Skonsolidowany raport kwartalny 69,0 75,7 9,7% 28,5 30,2 6,0% 25,9 25,0 -3,5%
31 października Alior Bank Wznowienie obrad NWZ z 22 października
3 listopada NWR NWZ
4 listopada BZ WBK Skonsolidowany raport kwartalny 1 473,5 1 691,0 14,8% 837,3 888,0 6,1% 537,4 486,1 -9,5%
5 listopada Bank Handlowy Skonsolidowany raport kwartalny 519,3 590,1 13,6% 206,4 275,5 33,5% 165,2 218,7 32,4%
5 listopada ING BSK Skonsolidowany raport kwartalny 801,4 884,6 10,4% 342,6 401,5 17,2% 234,0 266,6 13,9%
6 listopada Alior Bank Skonsolidowany raport kwartalny 368,5 478,5 29,9% 155,8 245,6 57,6% 41,5 62,1 49,8%
6 listopada Bogdanka Skonsolidowany raport kwartalny 539,4 528,2 -2,1% 119,4 109,0 -8,7% 82,7 83,1 0,5%
6 listopada CCC Skonsolidowany raport kwartalny 416,2 464,3 11,6% 33,4 24,2 -27,5% 25,3 19,6 -22,5%
6 listopada MOL Skonsolidowany raport kwartalny 1 450,0 1 407,3 -2,9% -50,8 40,5 - -30,0 20,9 -
6 listopada Netia Skonsolidowany raport kwartalny 457,1 418,9 -8,4% 32,8 19,2 -41,5% 14,1 11,6 -17,7%
6 listopada PKO BP Skonsolidowany raport kwartalny
6 listopada TVN Skonsolidowany raport kwartalny 309,9 322,7 4,1% 64,9 74,8 15,3% -171,4 13,3 -
6 listopada ZPC Otmuchów Skonsolidowany raport kwartalny 77,6 66,9 -13,8% 5,1 2,8 -45,2% 3,6 1,8 -51,1%
7 listopada LPP Skonsolidowany raport kwartalny 1 107,0 1 233,0 11,4% 167,4 112,2 -33,0% 111,0 83,3 -25,0%
7 listopada PGNiG Skonsolidowany raport kwartalny 6 213,0 6 074,0 -2,2% 881,0 886,5 0,6% 654,0 577,6 -11,7%
7 listopada AmRest Skonsolidowany raport kwartalny 696,4 765,2 9,9% 30,8 38,5 25,0% 7,6 19,5 156,6%
7 listopada Energa Skonsolidowany raport kwartalny 2 747,9 2 659,0 -3,2% 182,4 339,5 86,1% 65,0 233,7 259,4%
10 listopada Pekao Skonsolidowany raport kwartalny 1 837,3 1 828,0 -0,5% 969,3 973,9 0,5% 655,4 676,1 3,2%
12 listopada Emperia Skonsolidowany raport kwartalny 473,0 505,4 6,8% -11,1 3,9 - -11,0 3,8 -
12 listopada Enea Skonsolidowany raport kwartalny 2 191,6 2 338,5 6,7% 277,8 182,0 -34,5% 215,1 139,3 -35,3%
12 listopada PHN Skonsolidowany raport kwartalny 37,9 38,1 0,5% 8,6 2,5 -70,9% 78,8 78,9 0,1%

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 30/06/2014 87,00 77,0 20,6 15,6 2,4 2,2 1,7

BZ WBK Trzymaj 30/06/2014 399,00 19,5 17,6 16,5 3,1 2,5 2,1

Handlowy Trzymaj 30/06/2014 125,00 15,2 15,2 15,1 2,0 2,0 2,0

ING BSK Kupuj 30/06/2014 154,00 22,2 18,7 15,9 2,2 2,1 2,0

mBank Trzymaj 30/06/2014 525,00 17,3 17,4 15,3 2,1 2,0 2,0

Millennium Kupuj 30/06/2014 8,80 20,9 18,4 14,5 2,0 1,8 1,7
Pekao Trzymaj 30/06/2014 187,00 15,9 16,8 16,6 2,0 2,0 2,0

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Sektor wydobywczy

Bogdanka Kupuj 10/07/2014 134,00 13,0 11,5 12,2 6,6 5,7 5,6

JSW Sprzedaj 15/04/2014 40,00 3,5 44,1 - 1,0 1,5 1,0

KGHM Kupuj 26/08/2014 151,00 2,3 5,4 8,5 1,9 3,5 4,7
NWR Trzymaj 28/11/2013 4,20 - - - 2,5 - 5,6

Sektor energetyczny

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

Enea Kupuj 28/02/2014 16,20 9,8 9,8 9,4 4,1 4,1 3,9

Energa Kupuj 28/02/2014 18,80 22,3 15,7 13,7 8,3 7,4 6,5

PGE Trzymaj 28/02/2014 18,60 12,5 10,2 9,2 5,3 4,6 4,3

Tauron Trzymaj 28/02/2014 4,90 6,2 6,8 8,4 3,6 3,8 4,1
ZE PAK Trzymaj 28/02/2014 25,50 3,5 15,3 45,9 2,5 3,9 4,8

Paliwa i Chemia

Duon Kupuj 29/09/2014 2,57 36,9 22,2 12,3 17,4 12,0 7,6

Ciech Sprzedaj 24/06/2014 30,51 - 54,5 30,9 83,5 9,5 7,7

Grupa Azoty Sprzedaj 30/06/2014 60,90 13,0 19,6 21,7 7,4 5,3 7,1

Lotos Kupuj 19/05/2014 42,20 3,7 85,4 7,0 9,4 11,3 5,8

MOL* Trzymaj 24/09/2014 12937,00 - - - 32,6 32,9 40,9

PGNiG Trzymaj 30/05/2014 5,03 13,4 15,6 11,6 7,6 6,3 5,5

PKN Orlen Trzymaj 28/08/2014 39,88 7,6 - - 5,6 9,7 -
Synthos Trzymaj 18/06/2014 4,78 9,3 13,1 13,0 6,5 10,0 9,4

Handel hurtowy i detaliczny

AmRest Kupuj 27/08/2014 88,80 36,4 19,1 - 7,6 5,9 6,9

Emperia Trzymaj 10/03/2014 78,53 1,1 37,7 49,1 2,8 23,9 10,0

EuroCash Sprzedaj 10/03/2014 32,25 34,2 18,4 20,9 19,8 10,7 13,1

LPP Trzymaj 22/05/2014 8520,00 50,4 41,2 35,8 31,7 23,4 20,8
CCC Kupuj 22/05/2014 150,00 40,1 46,6 39,6 27,4 27,5 23,7

Media i telekomunikacja

Cyfrowy Polsat Trzymaj 27/06/2014 23,62 14,9 17,0 16,5 19,7 19,5 9,2

Netia Trzymaj 31/07/2014 6,19 - 41,9 55,2 4,6 4,4 4,7

Orange Polska Sprzedaj 31/07/2014 10,40 15,7 45,5 15,5 3,8 4,8 4,6
TVN Trzymaj 27/06/2014 17,24 - 15,2 11,8 15,5 15,7 12,4

Sektor deweloperski

Dom Development Trzymaj 30/06/2014 45,20 12,4 20,8 20,8 - - -

Echo Kupuj 31/03/2014 7,40 7,1 9,0 11,1 2,3 0,9 1,0

GTC Kupuj 31/03/2014 8,00 - - - - - 32,4

PHN Trzymaj 08/01/2014 27,60 - 13,0 - - - -

Robyg Trzymaj 08/01/2014 2,30 29,7 22,9 92,9 13,3 12,7 33,6

Budowlany

Budimex Trzymaj 20/12/2013 130,00 15,0 14,3 9,1 12,7 9,4 9,5
Elektrobudowa Kupuj 21/06/2013 160,00 9,4 9,0 10,1 5,2 5,8 6,4

Przemysł

Alumetal Kupuj 21/08/2014 46,50 - - - - - -

Apator Trzymaj 21/06/2013 33,00 18,9 17,7 16,9 9,5 11,2 10,6

Kęty Kupuj 07/07/2014 264,00 21,8 16,6 15,9 12,4 12,3 9,3
ZPUE Trzymaj 21/06/2013 385,00 16,9 15,5 13,2 9,6 8,3 8,0

Pozostałe

Global City Holdings Kupuj 25/09/2014 44,13 - - - 26,1 22,4 51,5

GPW Kupuj 25/09/2014 46,00 17,1 15,9 16,8 12,2 11,9 11,1

Mieszko Kupuj 27/06/2014 4,49 11,3 10,4 8,9 7,7 7,6 7,0

Otmuchów #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR! #ADR!

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

PZU Kupuj 17/09/2014 520,00 13,3 13,1 13,5 - - -

* 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

