
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. 53 262,24 0,0%

WIG zam. 53 415,63 0,3%

obrót (tys. PLN) 368 979,00 -28,8%

WIG 20 otw. 2 421,24 0,0%

WIG 20 zam. 2 428,35 0,3%

FW20 otw. 2 433,00 0,1%

FW20 zam. 2 434,00 0,2%

mWIG40 otw. 3 555,40 0,0%

mWIG40 zam. 3 568,66 0,4%

Największe wzrosty kurs zmiana

DSS 0,44 33,3%

EKANCELAR 0,74 25,4%

FOTA 0,91 24,7%

TIM 5,60 11,1%

STALPROFI 13,00 7,5%

Największe spadki kurs zmiana

ARCUS 1,73 -11,3%

IFSA 0,31 -8,8%

FENGHUA 21,50 -8,4%

PBSFINANSE 3,66 -7,3%

CZTOREBKA 2,97 -7,2%

Najwyższe obroty kurs obrót

PGE 19,49 97 196,00

KGHM 127,20 41 500,00

PKOBP 37,38 35 040,00

PZU 479,80 31 750,00

PEKAO 183,20 29 395,00

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 17 488,21 -0,4%

RTS 1 006,43 -2,1%

PX50 1 002,20 0,7%

DJIA 17 827,75 0,1%

NASDAQ 4 787,32 0,6%

S&P 500 2 072,83 0,3%

DAX XETRA 9 974,87 0,6%

FTSE 6 723,42 -0,1%

CAC 4 382,34 0,2%

NIKKEI 17 459,85 1,2%

HANG SENG 24 036,63 0,1%

Waluty i surowce zmiana

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

EUR/PLN 4,18 0,0%

USD/PLN 3,35 0,3%

EUR/USD 1,25 -0,3%

miedź (USD/t) 6 571,00 -0,5%

miedź (PLN/t) 22 026,65 -0,2%

ropa Brent (USD/bbl) 71,72 -6,1%

Piątek
28.11.2014

Najważniejsze informacje: 

Sektor wydobywczy - Zapasy węgla na hałdach w X zmniejszyły się do 8,7 mln ton  

Sektor wydobywczy - Nadzór nad górnictwem może zostać przeniesiony z MG do MSP 

PZU - Chce, by jego koszty administracyjne rosły wolniej niż przypis składki 

Sektor finansowy - Banco Santander zadebiutuje 3 grudnia na GPW 

Sektor finansowy - Abris chce sprzedać FM Bank PBP do końca '14 

Altus TFI - Murapol i Altus uruchamiają fundusz inwestujący w projekty mieszkaniowe 

Altus TFI - Fundusz chce zebrać do 200 mln zł do NSFIZ Wierzytelności 

Asseco Poland - Zdobyło dwie umowy wykonawcze na modyfikację KSI ZUS 

Budimex - Oferta za 115,4 mln PLN najkorzystniejsza na obwodnicę Bełchatowa 

Famur - Nabycie pakietu kontrolnego Famur S.A. 

Wielton - Przejęcie francuskiego producenta obciążą wyniki IV kw. 

Livechat - W ciągu 2-3 lat chce mieć 30 tys. klientów.  

ZUE - Rekordowe przychody spółki w ’14, słabsze wyniki przez nową politykę rezerw 

Warimpex - Przygotowuje się do 1-2 transakcji sprzedaż w I poł. ‘15 

Netmedia - NWZ zdecyduje o skupie do 21,61% akcji własnych 

Atlanta Poland - Zainwestuje w rozwój mocy produkcyjnych, wyda na to 6-7 mln PLN 

 

Wydarzenia dnia: 

Ciech - Dzień wypłaty 1,13 PLN dywidendy na akcję 

Lotos - Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru  

 

Nadchodzące wydarzenia: 

Alior Bank - NWZ ws. warunkowego podwyższenia kapitału (2 grudnia) 

 

Po spadkach z ostatnich miesięcy Medical-
gorithmics rozpoczął w połowie październi-
ka wzrostową korektę. Na ostatnich sesjach 
kurs zwyżkował pod górne ograniczenie 
długoterminowego kanału spadkowego, 
którego pokonanie otworzyłoby drogę dla 
silnych wzrostów. W takim przypadku, mi-
nimalny zasięg ruchu należałoby wyznaczyć 
na 218,50 zł, ale prawdopodobnie kurs 
sięgnie 233,00 zł lub 257,50 zł a w optymi-
stycznym scenariuszu wydarzeń i wyżej.  

Wykres dnia: Medicalgorithmics 

Medicalgorithmics: test oporu 
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Sektor wydobywczy Zapasy węgla na hałdach w X zmniejszyły się do 8,7 mln ton - ARPI 

 Agencja Rozwoju Przemysłu poinformowała, że zapasy węgla na hałdach w październiku spadły do 8,7 mln 
ton z 8,9 mln ton we wrześniu. Wydobycie węgla w okresie od stycznia do października wyniosło 60,3 mln ton 
(-5,6% r/r), a sprzedaż 57,7 mln ton (-9,9% r/r).  

 (A. Iwański) 

 

Sektor wydobywczy Nadzór nad górnictwem może zostać przeniesiony z MG do MSP 

 „Puls Biznesu” poinformował, że jest pomysł, aby przenieść nadzór nad górnictwem z Ministerstwa Gospo-
darki do Ministerstwa Skarbu Państwa. Będzie to wymagało m.in. zamian w ustawie kompetencyjnej. Według 
informacji gazety, prace nad ustawą właśnie się zaczynają. 

 Zwracamy uwagę, że Ministerstwo Skarbu obecnie odpowiada za nadzór nad sektorem energetycznym. (A. 
Iwański) 

 

PZU Chce, by jego powtarzalne koszty administracyjne rosły wolniej niż przypis składki 

 Prezes Andrzej Klesyk poinformował, że PZU w nowej strategii będzie chciał, by jego powtarzalne koszty ad-
ministracyjne rosły wolniej niż przypis składki.  

 PZU przygotowuje nową strategię, w której będzie chciał się rozwijać także na rynku medycznym, nie planuje 
jednak zakupów szpitali. (J. Szortyka) 

 

Sektor finansowy Banco Santander zadebiutuje 3 grudnia na GPW 

 GPW poinformowała, że Banco Santander zadebiutuje na warszawskiej giełdzie 3 grudnia. Do obrotu wpro-
wadzonych będzie 12.584.414.659 akcji banku. (J. Szortyka) 

 

Sektor finansowy Abris chce sprzedać FM Bank PBP do końca '14 

 Partner w Abrisie Paweł Gieryński poinformował, że Abris chce sprzedać FM Bank PBP do końca 2014 roku. (J. 
Szortyka) 

 

Altus TFI Murapol i Altus TFI uruchamiają fundusz inwestujący w projekty mieszkaniowe 

 Prezes Altusa TFI Michał Sapota poinformował, że Altus podpisał z Murapolem list intencyjny w sprawie po-
wołania funduszu inwestującego w projekty mieszkaniowe. Dzięki współpracy Murapol chce podwoić skalę 
sprzedaży mieszkań w ciągu maksymalnie 3 lat.  

 

Altus TFI Fundusz chce zebrać do 200 mln zł do NSFIZ Wierzytelności 

 Altus TFI poinformował, że chce docelowo zebrać 100-200 mln PLN do funduszu Altus Niestandaryzowany 
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności. Pod koniec 2015 roku może utworzyć drugi 
tego typu fundusz.  

 

Asseco Poland Zdobyło dwie umowy wykonawcze na modyfikację KSI ZUS 

 ZUS poinformował, że podpisał z Asseco Poland dwie umowy wykonawcze w ramach umowy ramowej na 
modyfikację KSI ZUS. Łączna wartość zleceń to ponad 10 mln PLN.  

 

Budimex Oferta za 115,4 mln PLN najkorzystniejsza na obwodnicę Bełchatowa 

 Budimex poinformował, że oferta spółki za 115,4 mln PLN netto została wybrana jako najkorzystniejsza na 
budowę obwodnicy Bełchatowa.  

 

Najważniejsze informacje 
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Famur Nabycie pakietu kontrolnego Famur S.A. 

 Zarząd Famur podpisał dziś umowę z TDJ oraz FUGO dotyczącą nabycia pakietu kontrolnego akcji Famak S.A, 
stanowiącego 76,69% udziału w kapitale zakładowym spółki za cenę 69,1 mln PLN. Famak S.A. to producent 
maszyn i urządzeń przeładunkowych, w tym kompletnych systemów nawęglania, suwnic i żurawi opartych na 
własnych rozwiązaniach. Przychody spółki w 2013 r. wyniosły 84,3 mln PLN. Obecny portfel zamówień spółki 
sięga 160 mln PLN. 

 

Wielton Przejęcie francuskiego producenta obciążą wyniki IV kw. 

 Prezes Andrzej Szczepak poinformował w wywiadzie dla Parkietu, że przejęcie francuskiego producenta na-
czep obciąży w IV kw. wyniki spółki, ze względu na zaksięgowanie kosztów transakcji. Wpłynie to na obniże-
nie marży dodaje Prezes. 

 

Livechat W ciągu 2-3 lat chce mieć 30 tys. klientów.  

 Prezes Livechatu Mariusz Ciepły poinformował, że Livechat Software w ciągu 2-3 lat liczy na zwiększenie licz-
by klientów do około 30 tys. z ponad 9 tys. obecnie. Dodał, że wówczas spółka miałaby już odpowiednią skalę 
działalności, żeby zadebiutować na NASDAQ. Do marca spółka chce wprowadzić nowy plan taryfowy, który 
wpłynie na zwiększenie ARPU.  

 

ZUE Rekordowe przychody spółki w ’14, słabsze wyniki przez nową politykę rezerw 

 Członek zarządu ZUE poinformował, że wszystko wskazuje na to, że przychody spółki w 2014 r. będą rekordo-
we. Wierciński dodał również, że wyniki mogą być nieco słabsze w związku z pierwszym rokiem stosowania 
konserwatywnej polityki wyceny kontraktów. Backlog spółki wynosi obecnie ok. 860 mln PLN.  

 

Warimpex Przygotowuje się do 1-2 transakcji sprzedaż w I poł. ‘15 

 Prezes Warimpeksu Franz Jurkowitsch poinformował, że spółka przygotowuje się do 1-2  transakcji sprzedaży 
aktywów w pierwszej połowie 2015 roku. Spodziewa się udanego przyszłego roku w segmencie hotelowym. 
CAPEX spółki w 2015 r. może wynieść ok. 10 mln EUR, bez uwzględnienia project finance.  

 

Netmedia NWZ zdecyduje o skupie do 21,61% akcji własnych 

 Walne Netmediów, zwołane na 23 grudnia, będzie głosować nad upoważnieniem zarządu spółki do nabycia 
do 2 mln akcji własnych, stanowiących 21,61% kapitału zakładowego spółki. Według projektu uchwały cena 
nabywanych akcji nie może być niższa niż 1 PLN za akcję i nie wyższa niż 6 PLN na akcję. Spółka miałaby utwo-
rzyć na ten cel kapitał rezerwowy w wysokości 7,4 mln PLN. 

 

Atlanta Poland Zainwestuje w rozwój mocy produkcyjnych, wyda na to 6-7 mln PLN 

 Atlanta Poland, działająca na rynku bakalii, wyda w przyszłym roku 6-7 mln PLN na rozwój mocy produkcyj-
nych w zakładzie w Gdańsku. Spółka nie planuje na razie budowy nowej fabryki w Trójmieście.  

 Spółka zakłada, że w nowym roku obrotowym 2014/15 zanotuje ok. 10% wzrost przychodów i utrzyma marże 
- poinformował Dariusz Mazur, prokurent i główny akcjonariusz Atlanty Poland. Spółka chce zwiększać udział 
eksportu w przychodach. 

 

Grodno Wznawia ofertę publiczną akcji serii C 

 Grodno poinformowało, że zarząd spółki podjął decyzję o wznowieniu oferty publicznej akcji serii C, związa-
nej z przeniesieniem notowań jej akcji na główny rynek GPW.  

 

Dekpol KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Dekpol 

 Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Dekpolu, spółki z branży budowlanej, w związ-
ku z ofertą publiczną akcji serii A i B. Dekpol poinformował w komunikacie prasowym, że planuje przeprowa-
dzić ofertę w grudniu, a publikacja prospektu planowana jest na 2 grudnia. 
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Pozostałe informacje 

Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

ERBUD Spółka otrzymała informację o zarejestrowaniu podwyższenia KZ Emitenta do kwoty 1.276.192,50 zł. Podwyższenie 
wynika z emisji 47.379 akcji serii I, które to akcje zostały sprzedane pracownikom Emitenta w ramach uchwalonego przez 
WZA Programu Opcji Menedżerskich.  

MIRACULUM Spółka Atilla Securities Ltd. z siedzibą w Labuan, Malaysia zarejestrowana pod numerem LL07637 zawiadamia, że w 
związku z zawartą w dniu 21.11.2014 roku poza rynkiem regulowanym transakcją nabycia akcji spółki MIRACULUM SA, 
uległo zmianie zaangażowanie spółki Atilla w akcje Spółki Miraculum SA. Po zawarciu transakcji spółka Atilla posiada 500 
060 szt. akcji Spółki, które stanowią 9,25 % udziału w KZ i dają prawo do 500 060 głosów na WZ, co stanowi 9,25 % w 
ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki. 

PHN Spółka informuje, że w dniu 27.11.2014 r. powziął wiadomość w sprawie dopuszczenia oraz wprowadzenia z dniem 1 
grudnia 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW 126.739 akcji zwykłych na 
okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Wprowadzenie ww. akcji Spółki do obrotu giełdowego z 
dniem 1 grudnia 2014 r. nastąpi pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 1 grudnia 2014 r. rejestracji tych akcji i 
oznaczenia ich kodem PLPHN0000014. 

 

NETMEDIA Spółka informuje o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 23.12.2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Woronicza 15 w 
Warszawie. 

 

OPEN FINANCE Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od Remigiusza Balińskiego – Wiceprzewodniczącego RN 
Emitenta o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną transakcji w dniach 25.11.2014 r. – 26.11.2014 r.: 1) w dniu 
25.11.2014 r.: kupno 223 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej 
cenie za akcję 3,63 zł; 2) w dniu 25.11.2014 r. i 26.11.2014 r. sprzedaż 690 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta 
oznaczonych kodem ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 3,70 zł. Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję 
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NOBLE Securities S.A. Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach 
pełnionej przez NOBLE Securities S.A. na rzecz Open Finance S.A. funkcji animatora Emitenta. 

IMPEXMETAL Spółka informuje, iż w dniu 27.11.2014 roku, spółka zależna nabyła 5 obligacji imiennych, o wartości nominalnej 
1.000.000 zł każda wyemitowanych przez Impexmetal S.A. Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za łączną kwotę 
5.000.000 zł. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Data emisji obligacji – 27.11.2014 
roku. Termin wykupu obligacji imiennych –30.09.2015 roku.  

ORBIS Spółka w dniach 14.11-17.11.2014 roku nabyła 600 akcji po średniej cenie 38,00 zł. 

TIM Krzysztof Folta – Prezes Zarządu Spółki nabył łącznie w okresie 24-26.11. 2014r 40.500 akcji TIM SA po średniej cenie 4,99 
zł. Według oświadczenia Prezesa Zarządu Spółki sporządzonego na dzień 27.11.2014r, po zawarciu transakcji, o których 
mowa powyżej, na moment sporządzania ww. oświadczenia, łącznie z żoną Ewą Folta,  Krzysztof Folta posiada 4.190.500 
akcji Spółki, co stanowi udział w wysokości 18,88 % w KZ Spółki i uprawnia do 4.190.500 głosów na WZ Spółki, co stanowi 
udział w wysokości 18,88 % w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki. 

LENTEX W związku z otrzymaną w dniu dzisiejszym informacją od podmiotu pośredniczącego Trigon Dom Maklerski S.A., że 
wskutek zawarcia w dniu 24.11.2014 roku transakcji nabycia przez Spółkę 6.000.000 akcji własnych Spółki, stanowiących 
10,01% udziału w KZ Spółki i uprawniających do 10,01% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, tj. do wykonywania 
6.000.000 głosów z akcji uległ zmianie dotychczasowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w 
ten sposób, że doszło do przekroczenia przez Spółkę progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA. Po Nabyciu Spółka, wraz z 
1.000 akcji posiadanych przez Gamrat, posiada łącznie 6.001.000 akcji własnych, które stanowią 10,01% udziału w KZ 
Spółki i uprawniają do 10,01% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 6.001.000 głosów z akcji. 
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Pozostałe informacje - skup akcji własnych 

Kalendarium 

AMREST HOLDINGS Spółka informuje o zawarciu w dniu 26.11.2014 r. transakcji nabycia 1591 szt. akcji własnych. Rozliczenie ww. transakcji 
nastąpi w dniu 28 listopada 2014 r. Średnia cena nabycia akcji 100,77 zł. Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0075% KZ Spółki 
czyli 1 591 głosów na WZ Spółki. Spółka jest w posiadaniu łącznie 13 266 akcji czyli 13 266 głosów na WZ Spółki, 
stanowiących 0,0625% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

INC Spółka w ramach skupu w dniu 27.11.2014 roku nabyła 400 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o 
łącznej wartości nominalnej 800,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,87 zł/szt. Powyższe akcje własne Spółki dają 400 
głosów na WZ Spółki i stanowią 0,0048% KZ Spółki oraz 0,0041% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia 
programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 278015 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3323% KZ i dających 
prawo do 2,8245% głosów na WZ Spółki. 

LENTEX Spółka nabyła w dniu 24.11.2014 roku 6.000.000 szt. akcji własnych. Średnia jednostkowa cena zakupu wynosiła 9,75 zł za 
szt. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,41 zł za 1 sztukę. Nabyty pakiet stanowi 10,01% KZ i daje 6.000.000 głosów 
(10,01%) na WZA. Po powyższej transakcji Spółka posiada 6.000.000 sztuk akcji własnych, stanowiących 10,01% KZ i 
dających 6.000.000 głosów (10,01%) na WZA. Wraz z akcjami posiadanymi przez spółkę zależną "Gamrat" S.A. z siedzibą 
w Jaśle, Spółka posiada łącznie 6.001.000 sztuk akcji własnych, stanowiących 10,01% KZ i dających 6.001.000 głosów 
(10,01%) na WZA. 

 

28 listopada Ciech Dzień wypłaty 1,13 PLN dywidendy na akcję

28 listopada Lotos Zakoczenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych

2 grudnia Alior Bank NWZ ws. warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji 

3 grudnia Rovese Rozpoczęcie I fazy zapisów na akcje spółki w wezwaniu ogłoszonym przez Michała Sołowowa i FTF Galleon

5 grudnia Apator Dzień prawa do zaliczki na poczet dywidendy za '14

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

9 grudnia Lotos Przydział akcji  oferowanych objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych

9 grudnia Rovese Rozpoczęcie II fazy zapisów na akcje spółki w wezwaniu ogłoszonym przez Michała Sołowowa i FTF Galleon

10 grudnia Lotos Przyjmowanie zapisów na akcje nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych 

11 grudnia Lotos Ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych 

12 grudnia Lotos Ewentualne zapisy składane przez gwarantów oferty

12 grudnia Apator Dzień wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za '14 r. 

15 grudnia Energa NWZ

15 grudnia Rovese Zakończenie II fazy zapisów na akcje spółki w wezwaniu ogłoszonym przez Michała Sołowowa i FTF Galleon

16 grudnia Rovese Rozpoczęcie III fazy zapisów na akcje spółki w wezwaniu ogłoszonym przez Michała Sołowowa i FTF Galleon

18 grudnia PGNiG NWZ

19 grudnia Lotos Notowanie praw do akcji na GPW

WydarzenieSpółka
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Dziennik 

28 listopad 2014

Materiały periodyczne w Dzienniku: 
 

Poniedziałek: wykresy cen metali 

2013 2014P 2015P 2013 2014P 2015P

Banki

Alior Trzymaj 2014-06-30 87,00 22,9 17,2 13,1 2,4 1,9 1,7

BZ WBK Trzymaj 2014-06-30 399,00 18,4 17,2 14,4 2,6 2,2 2,0

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

ING BSK Kupuj 2014-06-30 154,00 20,0 17,0 14,6 2,2 2,1 2,0

mBank Trzymaj 2014-06-30 525,00 18,2 15,9 14,8 2,1 2,1 2,0

Millennium Kupuj 2014-06-30 8,80 17,5 13,8 12,5 1,7 1,6 1,5
Pekao Trzymaj 2014-06-30 187,00 17,3 17,1 15,8 2,1 2,0 2,0

2013 2014P 2015P 2013 2014P 2015P

Sektor wydobywczy

Bogdanka utajniona do: 2014-12-04 - - - - - - -

JSW utajniona do: 2014-12-04 - - - - - - -

KGHM Kupuj 2014-08-26 151,00 5,3 8,4 10,2 3,4 4,6 5,2
NWR utajniona do: 2014-12-04 - - - - - - -

Sektor energetyczny

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

Enea Kupuj 2014-10-30 17,50 10,3 15,1 14,5 5,1 5,3 6,0

Energa Trzymaj 2014-10-30 23,80 11,3 12,5 13,6 7,7 6,3 6,4

PGE Trzymaj 2014-10-30 22,40 9,2 9,8 9,9 4,2 4,3 4,2

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

Paliwa i Chemia

Duon Kupuj 2014-09-29 2,57 20,6 11,4 12,5 11,2 7,1 7,7

Ciech Uuajniona do: 2014-12-08 - - - - - - -

Grupa Azoty Sprzedaj 2014-06-30 60,90 20,5 22,7 20,9 5,5 7,4 6,7

Lotos Kupuj 2014-05-19 42,20 88,8 7,3 6,1 11,5 5,9 5,4

MOL* Trzymaj 2014-09-24 12937,00 - - - 34,1 42,5 36,9

PGNiG Trzymaj 2014-05-30 5,03 15,6 11,6 12,6 6,3 5,5 5,7

PKN Orlen Trzymaj 2014-08-28 39,88 - - 15,7 10,3 - 6,2
Synthos Trzymaj 2014-06-18 4,78 13,2 13,1 12,3 10,0 9,5 8,3

Handel hurtowy i detaliczny

AmRest Kupuj 2014-08-27 88,80 21,8 - 75,4 6,7 7,9 6,5

Emperia Trzymaj 2014-03-10 78,53 36,4 47,5 18,1 22,8 9,5 5,7

EuroCash Sprzedaj 2014-03-10 32,25 20,7 23,6 26,7 11,9 14,6 15,6

LPP utajniona do: 2014-11-29 - - - - - - -
CCC utajniona do: 2014-11-29 - - - - - - -

Media i telekomunikacja

Cyfrowy Polsat Trzymaj 2014-06-27 23,62 16,4 15,9 10,1 19,2 9,0 6,7

Netia Kupuj 2014-07-31 6,19 42,8 56,4 60,4 4,5 4,8 5,1

Orange Polska Trzymaj 2014-07-31 10,40 42,5 14,4 19,7 4,5 4,4 4,6
TVN Trzymaj 2014-06-27 17,24 16,2 12,5 11,6 16,4 13,0 10,9

Sektor deweloperski

Dom Development Trzymaj 2014-06-30 45,20 20,9 21,0 17,5 - - -

Echo Kupuj 2014-10-03 7,30 11,5 7,4 4,3 1,4 1,0 0,8

GTC Kupuj 2014-03-31 8,00 - - 18,9 - 33,5 8,3

PHN Trzymaj 2014-10-09 27,80 - - 44,9 - - 74,8

Robyg Kupuj 2014-10-15 2,51 22,2 17,3 14,1 12,2 12,4 10,9

Budowlany

Budimex Kupuj 2014-08-04 125,00 - - - - - -
Elektrobudowa Sprzedaj 2014-09-30 66,00 - - - - - -

Przemysł

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

Apator Kupuj 2014-09-23 43,50 - - - - - -

Kęty Kupuj 2014-07-07 264,00 17,5 16,8 15,1 12,9 9,8 9,2
ZPUE Trzymaj 2014-09-30 345,00 - - - - - -

Pozostałe

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

GPW Kupuj 2014-09-25 46,00 17,5 18,4 15,6 13,1 12,3 10,7

Otmuchów Kupuj 2014-10-31 11,72 27,3 11,8 11,3 8,4 5,9 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 12,6 13,0 14,2 - - -

* cena docelowa podana jest w HUF

Bank

Rekomendacja Cena docelowa

Data rekomendacji

Spółka Data rekomendacji

Rekomendacja Cena docelowa
P/E skorygowane

P/E skorygowane EV/ EBITDA

P/BV



Dziennik 

7 

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

