
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. 54 623,21 0,1%

WIG zam. 54 639,03 0,1%

obrót (tys. PLN) 613 616,00 9,8%

WIG 20 otw. 2 489,39 0,2%

WIG 20 zam. 2 485,51 0,1%

FW20 otw. 2 498,00 0,1%

FW20 zam. 2 491,00 -0,2%

mWIG40 otw. 3 614,33 -0,3%

mWIG40 zam. 3 634,68 0,3%

Największe wzrosty kurs zmiana

KDMSHIPNG 6,00 10,3%

TELL 12,19 8,1%

MAKARONPL 4,94 7,6%

IDEATFI 0,29 7,4%

MOSTALPLC 12,60 6,6%

Największe spadki kurs zmiana

SADOVAYA 0,07 -91,1%

STARHEDGE 0,21 -19,2%

CASHFLOW 0,46 -14,8%

PPG 2,25 -13,5%

AWBUD 0,39 -13,3%

Najwyższe obroty kurs obrót

KGHM 125,15 129 504,00

PKOBP 39,58 84 274,00

PEKAO 194,00 78 456,00

PZU 478,00 77 865,00

PGE 20,51 50 757,00

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 17 838,87 1,2%

RTS 1 126,21 -2,6%

PX50 986,23 0,6%

DJIA 17 071,22 -0,2%

NASDAQ 4 505,85 -0,1%

S&P 500 1 977,80 -0,3%

DAX XETRA 9 422,91 -0,7%

FTSE 6 646,60 0,0%

CAC 4 358,07 -0,8%

NIKKEI 16 128,91 -1,1%

HANG SENG 22 944,58 -1,2%

Waluty i surowce zmiana

WIBOR 3m (%) 2,19 -0,5%

EUR/PLN 4,18 -0,1%

USD/PLN 3,29 -0,2%

EUR/USD 1,27 0,1%

miedź (USD/t) 6 718,00 0,3%

miedź (PLN/t) 22 120,36 0,2%

ropa Brent (USD/bbl) 95,42 0,2%

Wtorek
30.09.2014

Najważniejsze informacje: 

PKO BP - PKO BP chce w ’15 wyjść na rynek euroobligacji po co najmniej 1 mld EUR 

Sektor bankowy - KNF może zgodzić się na wypłatę na dywidendę całego zysku za ’14  

Sektor bankowy - Zyskowność s. bankowego w ’14 może być wyższa niż w ’13 - KNF 

JSW - JSW rozważa likwidację deputatów węglowych dla emerytów 

JSW - Ceny węgla koksowego JSW w IV kw. stabilne kdk 

JSW - JSW zakłada CAPEX na '15 na poziomie poniżej 1,4 mld PLN 

JSW - Chce obniżyć zapasy koksu do 200 tys. ton do końca roku 

Sektor bankowy - UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Aliorowi, BGŻ i innym 

Asseco Poland - Asseco Poland z kolejną umową wykonawczą na modyfikację KSI ZUS 

CEZ - CEZ może zwolnić 6% pracowników 

Agora - Agora podnosi cenę "Gazety Wyborczej" 

Integer.pl - Poczta Polska i InPost maja negocjować zasady współdzielenia  

Erbud - Erbud wybuduje budynek biurowy we Wrocławiu za 70,3 mln PLN 

Awbud - Awbud pozyskał nowe zlecenie 

Comarch - Comarch zaplanuje sieci firmie Telefónica 

Tesgas - Tesgas ma zlecenie o wartości 11,3 mln PLN od Polskiej Spółki Gazownictwa 

Votum - Spółka prognozuje 6 mln PLN zysku netto w 2014 r.  
 

Wydarzenia dnia: 

ZA Puławy - NWZ 
 

Nadchodzące wydarzenia: 

Bogdanka - Dzień wypłaty dywidendy (5,8 PLN na akcję) (2 października) 

PKO BP - Dzień wypłaty 0,75 PLN dywidendy na akcję (3 października) 

 

Gino Rossi silnie wczoraj zwyżkował, two-
rząc na wykresie długą białą świecę, która 
może sugerować powrót trendu wzrostowe-
go po kilkutygodniowej korekcie. Potwier-
dzeniem tego scenariusza byłoby przełama-
nie krótkoterminowego oporu na poziomie 
3,28 zł. W takim przypadku, na kolejnych 
sesjach należałoby się spodziewać testu 
górnego ograniczenia średnioterminowej 
konsolidacji, której pokonanie otworzyłoby 
drogę dla dalszego ruchu w górę. 

Wykres dnia: Gino Rossi 

Gino Rossi: prawdopodobny powrót wzrostów 
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PKO BP PKO BP chce w ’15 wyjść na rynek euroobligacji po co najmniej 1 mld EUR 

 PKO BP nie planuje w 2014 roku emisji euroobligacji, może w 2015 roku wyjść na ten rynek po co najmniej 1 
mld EUR – poinformowała PAP Ilona Wołyniec, dyrektor Pionu Produktów Bankowości Korporacyjnej PKO BP. 
Bank planuje  emisje w euro i we franku, przy czym zależeć będą one jednak od sytuacji na rynku – dodała 
Wołyniec. 

 

Sektor bankowy KNF może zgodzić się na wypłatę na dywidendę całego zysku za ’14 przez wybrane banki 

 KNF ocenia, że banki o wysokich współczynnikach mogą mieć możliwość przeznaczenia na dywidendę całości 
zysku osiągniętego w 2014 r. - poinformował Wojciech Kwaśniak, zastępca przewodniczącego KNF. Zasady 
dotyczące polityki dywidendowej banków będą ustalane w listopadzie, gdy będą znane wyniki badania jakości 
aktywów sektora bankowego, stress-testów europejskich i gdy KNF będzie dysponował wynikami po trzech 
kwartałach – powiedział Kwaśniak. 

 

Sektor bankowy Zyskowność sektora bankowego w ’14 może być wyższa niż w ’13 - KNF 

 Zastępca przewodniczącego KNF Wojciech Kwaśniak poinformował, że według oceny Komisji Nadzoru Finan-
sowego zysk netto  sektora bankowego w 2014 r. może być wyższy niż w 2013 r. Dodał, że poprawę widać 
przede wszystkim w sektorze przedsiębiorstw, a największą barierą jest dopasowanie płynnościowe.  
(J. Szortyka) 

 

JSW JSW rozważa likwidację deputatów węglowych dla emerytów 

 JSW rozważa likwidację deputatów węglowych dla emerytów i rencistów – poinformował Jarosław Zagórow-
ski, prezes JSW. Koszt deputatów to dla JSW 65 mln PLN rocznie - dodał prezes. Zagórowski powiedział rów-
nież, że węgiel emerycki mógłby nie być wypłacany w przyszłym roku, by m.in. zabezpieczyć inwestycje grupy. 
Poinformował też, że deputat węglowy za ten rok zostanie wypłacony w październiku. Prezes JSW powiedział, 
że rezerwy spółki na cel deputatów węglowych dla emerytów wynoszą ok. 1,2 mld PLN. Im większe rezerwy 
tym mniejszy limit zaciągania kredytów - dodał prezes. Zagórowski powiedział ponadto, że od lipca wynagro-
dzenia zarządu spółki zostaną obniżone o 10%. Wynagrodzenia dyrektorów będą niższe od października. 

 Prezes Zagórowski poinformował również, że jeśli trudna sytuacja na rynku węgla się utrzyma, spółka rozwa-
ży zawieszenie wypłaty czternastej pensji. JSW chce także zmienić model organizacji pracy w kopalni Krupiń-
ski, wprowadzając szósty dzień pracy w tygodniu. (A. Iwański) 

 

JSW Ceny węgla koksowego JSW w IV kw. stabilne kdk 

 Ceny węgla koksowego JSW w IV kw. powinny być stabilne kwartał do kwartału - poinformował Grzegorz 
Czornik, wiceprezes JSW. Jak wynika z ostatnich informacji spółki, benczmark cen dla węgla koksowego na IV 
kw. może wynieść 119 USD za tonę. Ceny węgla koksowego JSW w czwartym kwartale będą stabilne, prawdo-
podobnie uzgodnienia z kontrahentami wskazują, że ceny mogą pójść w tym kierunku - dodał Czornik. (A. 
Iwański) 

 

JSW JSW zakłada CAPEX na '15 na poziomie poniżej 1,4 mld PLN 

 JSW zakłada, że w 2015 r. CAPEX wyniesie poniżej 1,4 mld PLN, bez uwzględnienia przejętej kopalni Knurów-
Szczygłowice - poinformował Jarosław Zagórowski, prezes JSW. Tegoroczny CAPEX spółki miał wynieść 2,2 
mld PLN, ale został już wcześniej obniżony do 1,8 mld PLN. Zagórowski powiedział też, że do listopada JSW 
będzie z Kompanią Węglową rozliczone, są na to środki - powiedział prezes. (A. Iwański) 

 

JSW  Chce obniżyć zapasy koksu do 200 tys. ton do końca roku 

 Prezes JSW Jarosław Zagórowski poinformował, że spółka chce obniżyć do końca roku zapasy koksu do 200 
tys. ton. W ocenie prezesa sytuacja spółki się unormowała, ale ze względu na niskie ceny węgla koksowego, 
wciąż nie jest łatwa. Wiceprezes Borecki dodał, że we wrześniu poprawiło się wydobycie węgla w grupie i 
poziom ten powinien utrzymać się do końca roku. (A. Iwański) 

Najważniejsze informacje 
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NWR                             Objęto 71,12% akcji nowej emisji serii A 

                                        NWR poinformował, że w okresie prawa poboru objęto 3 778 434 181 akcji nowej emisji akcji serii A, stano-
wiących ok. 75,12% ogólnej liczby nowo wyemitowanych akcji. Budowa księgi popytu na pozostałe akcje no-
wej emisji ma rozpocząć się natychmiast (A. Iwański) 

 

Sektor bankowy UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Aliorowi, BGŻ, Eurobankowi i Providentowi 

 „Rzeczpospolita” poinformowała, że UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Alior Bankowi, BGŻ, Eurobanko-
wi i Provident Polska. Urząd ma wątpliwości czy w reklamach tych instytucji czas, w którym wyświetlane były 
informacje o rzeczywistych kosztach kredytów, nie był zbyt krótki. UOKiK zapowiada również, że przeprowa-
dzi szersze badania reklam produktów finansowych obecnych na polskim rynku jeszcze w tym roku, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem okresu przedświątecznego. (J. Szortyka) 

 

Asseco Poland Asseco Poland z kolejną umową wykonawczą na modyfikację KSI ZUS 

 Oferta Asseco Poland za 8,7 mln PLN została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym 
w celu zawarcia umowy wykonawczej na modyfikację KSI ZUS. W postępowaniu złożono jedną ofertę - podał 
ZUS. 

 

CEZ CEZ może zwolnić 6% pracowników 

 Daniel Benes, prezes CEZ, poinformował w rozmowie z dziennikiem "Hospodarske Noviny", że w ramach re-
strukturyzacji CEZ może zwolnić ok. 6% pracowników (ok. 1560 osób). Prezes dodał, że w tym toku restruktu-
ryzacja kosztów stałych powinna przynieść tylko ok. 2 mld CZK oszczędności. Docelowo mają one sięgnąć 6 
mld CZK. (S. Ozga) 

 

Agora Agora podnosi cenę "Gazety Wyborczej" 

 Agora podnosi od października cenę "Gazety Wyborczej" do 2,9 PLN z 2,8 PLN (wydania od poniedziałku do 
środy) i do 3,3 PLN z 3,2 PLN (wydania od czwartku do soboty). Podwyżka jest związana z inwestycjami w roz-
wój dziennika. 

 

Integer.pl Poczta Polska i InPost maja negocjować zasady współdzielenia swoich placówek 

 „Rzeczpospolita” poinformowała, że Poczta Polska i InPost mają negocjować zasady współdzielenia swoich 
placówek. Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy mogłyby obniżyć wysokie koszty utrzymania sieci. Poczta Polska i 
InPost mają w sumie 16 tys. placówek. Na porozumieniu mieliby też skorzystać klienci, którzy mogliby ode-
brać lub nadać list czy paczkę w jednym miejscu, niezależnie od wyboru operatora.  

 

Erbud Erbud wybuduje budynek biurowy we Wrocławiu za 70,3 mln PLN 

 Erbud podpisał umowę o wartości 70,3 mln PLN netto na budowę budynku biurowego Promenady ZITA we 
Wrocławiu. W ramach realizacji umowy Erbud zrealizuje budynek biurowy Promenady ZITA etap A, C i D. 
Obecnie Erbud realizuje umowę o wartości 24,7 mln PLN na budowę budynku biurowo-usługowego z gara-
żem podziemnym – Promenady ZITA etap B. 

 

Awbud Awbud pozyskał nowe zlecenie 

 Awbud podpisał kontrakt na realizację inwestycji dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Wod.-Kan. w Bełcha-
towie. Wartość zlecenia wynosi 12,21 mln PLN brutto, a termin realizacji zadania mija 29 maja 2015 r. 

 

Comarch Comarch zaplanuje sieci firmie Telefónica 

 Comarch został wybrany przez Telefónicę, na rekomendowanego dostawcę rozwiązań do planowania i konfi-
guracji sieci w Niemczech i Ameryce Łacińskiej. W ubiegłym roku Comarch został rekomendowanym dostaw-
cą rozwiązań do planowania sieci i dostarczania nowych usług dla Grupy Telefónica w Europie. 
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Tesgas Tesgas ma zlecenie o wartości 11,3 mln PLN od Polskiej Spółki Gazownictwa 

 Polska Spółka Gazownictwa wybrała ofertę Tesgasu, o wartości 11,3 mln PLN brutto, na realizację projektu 
związanego z "gazyfikacją Górek Zachodnich i Krakowca w Gdańsku". 

 

Votum Spółka prognozuje 6 mln PLN zysku netto w 2014 r.  

 Votum prognozuje, że zysk netto grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie w tym 
roku 6 mln PLN, a przychody 68,9 mln PLN. Na potrzeby prognozy ustalono, że średnioważony kurs walut w 
2014 r. będzie następujący: 1 EUR = 4,1784 PLN, 1 CZK = 0,1620 PLN i 1 UAH = 0,2544 PLN.  

Pozostałe informacje 

Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Benefit Systems Zarząd GPW postanowi ł dopuścić z dniem 2 października  2014 r. do obrotu giełdowego 68.720 akcji  zwykłych na  
okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, oznaczonych przez KDPW kodem "PLBNFTS00018", pod 
warunkiem dokonania  ich rejestracji  przez KDPW.  

Integer.pl Raiffeisen Bank Polska dokonał realizacji przydziału i  rozliczenia obligacji serii INT0918. Rodzaj wyemitowanych obl igacji : 
na okaziciela, nie mające formy dokumentu, niezabezpieczone. Wielkość emisji: 60.000 obl igacji o wartości  nominalnej 
równej cenie emisyjnej: 1.000,00 PLN każda i  o łącznej wartości  nominalnej 60.000.000,00 PLN.  

Pfleiderer Grajewo Spółka wyemitowała papiery komercyjne w formie obl igacji  krótkoterminowych. Obl igacje zostały 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 
Grajewo, która sfinansowała nabycie obligacji ze środków własnych. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta wynos i  
431.049 tys . PLN. Łączna wartość wyemitowanych w okresie ostatnich 12 mies ięcy obl igacji  wynos i ły 671.172 tys . PLN. 
Pfleiderer Grajewo przeprowadził 3 emisje obligacji: 1. Emisja o wartości  8.000.000 PLN, tj. 800 sztuk o wartości  10.000 
PLN każda, jednostkowa cena emisyjna  obl igacji : 9.994,43 PLN; 2. Emis ja  o wartości  15.000.000 PLN, tj. 1.500 sztuk o 
wartości 10.000 PLN każda,  jednostkowa cena emisyjna obligacji: 9.992,34 PLN; 3. Emis ja o wartości  15.500.000 PLN,  tj. 
1.550 sztuk o wartości  10.000 PLN każda , jednostkowa cena emisyjna  obl igacji : 9.982,60 PLN.  

 

Alma Market Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na  NWZA: 1. Jerzy Mazgaj i  Barbara  Mazgaj – l i czba 
głosów: 3.816.729, udział w głosach na NWZA: 57,30%, udział w ogólnej liczbie głosów: 47,94%; 2. IPOPEMA 2 Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych –  l iczba głosów: 957.531, udział w głosach na NWZA: 14,37%,  udział w 
ogólnej liczbie głosów: 12,03%; 3. Podmioty PZU – l iczba głosów: 1.110.417, udział w głosach na NWZA: 16,67%, udzia ł w 
ogólnej liczbie głosów: 13,95%, z czego: Otwarty Fundusz Emeryta lny PZU "Złota  Jes ień" – 930.000 głosów, tj. 13,96% 
głosów na NWZA oraz 11,68% w ogólnej liczbie głosów, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie  – 9.937 głosów, tj. 
0,15% głosów na NWZA oraz 0,12% w ogólnej l iczbie głosów, PZU Specja l i s tyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Universum – 26.513 głosów, tj. 0,40% głosów na NWZA oraz 0,33% w ogólnej liczbie głosów, PZU Fundusz Inwestycyjny 
Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak – 31.564 głosów, tj. 0,47% głosów na NWZA oraz 0,40% w ogólnej 
l iczbie głosów, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabi lnego Wzrostu Mazurek – 78.501 
głosów, tj. 1,18% głosów na NWZA oraz 0,99% w ogólnej liczbie głosów, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy 
Subfundusz PZU Akcji  Małych I Średnich Spółek – 562 głosy, tj. 0,01% głosów na NWZA oraz 0,01% w ogólnej l iczbie 
głosów, PZU Spec jalis tyczny Fundusz Inwestycyjny O twarty Globalnych Inwestyc ji - Subfundusz PZU Akcji  Spolek 
Dywidendowych – 83 głosy, tj. 0,00% głosów na NWZA oraz 0,00% w ogólnej liczbie głosów, PZU Fundusz Inwestycyjny 
Zamkniety Dynamiczny – 33.257 głosów, tj. 0,50% głosów na NWZA oraz 0,42% w ogólnej l iczbie głosów; 4. Pioneer 
Fundusz Inwestycyjny Otwarty – l i czba głosów: 398.050 tj. 5,98% głosów na NWZA oraz 5,00% w ogólnej liczbie głosów, z 
czego: Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zrównoważony – 178.000 głosów, tj. 2,67% głosów na 
NWZA oraz 2,24% w ogólnej liczbie głosów, Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji  Polskich – 
156.000 głosów, tj. 2,34% głosów na NWZA oraz 1,96% w ogólnej liczbie głosów, Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty 
Subfundusz Pioneer Małych i  Średnich Spółek Rynku Polskiego – 15.050 głosów, tj. 0,23% głosów na NWZA oraz 0,19% w 
ogólnej liczbie głosów, Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu – 49.000 głosów, 
tj. 0,74% głosów na NWZA oraz 0,62% w ogólnej l iczbie głosów. 

Kofola Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5 % ogólnej liczby głosów na NWZ: 1. KSM Investment – l i czba akcji  i  
głosów: 13.395.373 , udział w ogólnej liczbie głosów: 51,19%, udział w głosach na NZW: 51,41%; 2. CED GROUP S. a  r.l . -  
l i czba akcji  i  głosów: 11.283.153, udzia ł w ogólnej l iczbie głosów: 43,11 %, udzia ł w głosach na NWZ: 43,31 %.  
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Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

Pozostałe informacje - skup akcji własnych 

Dase Financial Group W dniach od 4 l ipca do 19 września 2014r. Członek rady nadzorczej dokonał transakcji  sprzedaży 45.960 akcji  spółki  po 
średnie cenie 0,46 PLN za  akcję.  

Investment Friends DAMF Invest dokonał transakcji nabycia 518.287 akcji spółki, s tanowiących 1.05 % udziału w KZ oraz uprawnia jących do 
oddania 518.287 głosów na WZ Spółki, stanowiących 1.05 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Spółki . 
Obecnie pośrednio i  bezpośrednio posiada 26.862.115 akcji Spółki, co stanowi 54.29 % udziału w KZ Spółki oraz uprawnia  
do oddania 26.862.115 głosów stanowiących 54.29 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki z czego: bezpośrednio 
pos iada 20.462.115 akcji Spółki, co s tanowi 41.35 % udziału w KZ Spółki oraz uprawnia  do oddania  20.462.115 głosów 

stanowiących 41.35 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki, oraz pośrednio przez spółkę za leżną Investme nt 
Friends posiada 6.400.000 akcji Spółki, co stanowi 12,93 % udziału w KZ Spółki, co uprawnia do oddania 6.400.000 głosów 
stanowiących 12,93 % udzia łu w ogólnej l i czbie głosów na WZ Spółki . 

Podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej w dniu 26 września 2014 r. nabył 518.287 akcji  Emitenta, po cenie 0,63 
PLN za  1 akcję. 

Podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej nabył w dniu 29 września 2014 r. 518.287 akcji  Emitenta, po cenie 0,63 

PLN za  1 akcję. 

Damian Patrowicz jako akcjonariusz spółki Damf Invest pośrednio zwiekszył s tan posiadania akcji  Investment Friends  w 
wyniku zawartych w dniach od 26 do 29 września 2014 r. transakcji. Damian Patrowicz nabył pośrednio 1.192.163 akcji  

spółki spółki  , s tanowiących 2,41% udzia łu  w KZ oraz uprawnia jących do oddania  1.192.163 głosów na WZ Spółki , 
s tanowiących 2,41 % udziału w ogólnej l iczbie głosów. Aktualnie posiada on pośrednio przez podmioty zależne 26.862.115 

akcji  Spółki, co stanowi 54,29 % udziału w KZ Spółki oraz uprawnia do oddania 26.862.115 głosów stanowiących 54,29 % 
udziału w ogólnej l iczbie głosów na WZ Spółki, z czego przez Damf Invest pos iada 20.462.115 akcji  Spółki , co s tanowi  
41,35 % udziału w KZ Spółki oraz uprawnia do oddania 20.462.115 głosów stanowiących 41,35 % udziału w ogólnej l iczbie  

głosów na WZ Spółki, oraz przez spółkę zależną od Damf Invest - Investment Friends  pos iada 6.400.000 akcji  Spółki , co 
stanowi 12,93 % udziału w KZ Spółki, co uprawnia do oddania 6.400.000 głosów stanowiących 12,93 % udziału w ogólnej 

l i czbie głosów na WZ Spółki. Podmioty od niego zależne poza DAMF Invest oraz Investment Friends  nie pos iadają akcji  
Spółki .   

mBank W dniu 4 czerwca 2014 r. osoba zobowiazana dokonała transakcji kupna 400 akcji mBanku po cenie 4 PLN za  akcję.  

 

ABC Data Spółka dokonała transakcji nabycia 10.000 akcji  własnych w celu ich umorzenia  lub dalszej odsprzedaży zgodnie z 
rea lizowanym programem skupu akcji własnych. Rozliczenie transakcji nastąpi  w dniu 2 października 2014 r. Akcje zostały 
nabyte w średniej cenie jednostkowej 3,89 PLN za  jedną akcję. Wartość nominalna każdej akcji  wynos i  1 PLN, a  łączna 
wartość nominalna nabytych akcji wynosi  10.000 PLN. Liczba głosów na WZ Spółki  odpowia dająca  nabytym akcjom  
wynos i 10.000. Nabyte akcje s tanowią 0,008% KZ Spółki oraz uprawniają do 0,008% głosów na WZA Spółki. Łączna l iczba 
pos iadanych przez Spółkę akcji własnych po rozliczeniu powyższej transakcji wyniesie 800.088, co będzie stanowiło 0,64% 
KZ i  ogólnej l i czby głosów na WZA Spółki .  

Comp Spółka nabyła  149.000 akcji własnych Spółki, po średniej cenie 67,00 PLN za  jedną akcję. Przedmiotowe akcje, o łączne j 
wartości nominalnej 372.500 PLN, s tanowią 2,52% KZ i  dają 149.000 głosów na WZ Spółki . Po transakcji  Spółka  wraz z 
jednostkami zależnymi posiada 977.639 akcji , które s tanowią 16,52% KZ i  da ją 977.639 głosów na WZ Spółki . Z akcji  
własnych pos iadanych przez Spółkę i  jednostki  za leżne nie jest wykonywane prawo głosu na WZ Spółki . 

Invista Realizując program skupu akcji własnych, Spółka dokonała transakcji nabycia  7.000 akcji  Spółki . Akcje zostały nabyte z 
przeznaczeniem do ich umorzenia, Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 PLN, a  łączna wartość nominalna akcji  
nabytych w dniu 29 września 2014 r. wynos i 4.200 PLN. Nabyty pakiet akcji  s tanowi  0,0484% KZ i  uprawnia  do 7.000 
głosów co stanowi 0,0484% ogólnej l iczby głosów w Spółce. Średnia jednostkowa cena nabycia  ww. akcji  wynos i ła  2,27 
PLN za  sztukę. Po rozl iczeniu transakcji  nabycia  akcji , Spółka  pos iadać będzie łącznie 223.801 akcji  własnych, 
s tanowiących 1,5475% KZ uprawniających do 223.801 głosów co odpowiada 1,5475% ogólnej l i czby głosów w Spółce.  
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Kalendarium 

30 września ZA Puławy NWZ

2 października Bogdanka Dzień wypłaty dywidendy (5,8 PLN na akcję)

3 października PKO BP Dzień wypłaty 0,75 PLN dywidendy na akcję

8 października PZU Dzień wypłaty części dywidendy z zysku za 2013 r. w wysokości 17 PLN dywidendy na akcję

9 października GNB NWZ

10 października GTC NWZ w sprawie emisji do 140 mln akcji z prawem poboru

10 października CCC Dzień wypłaty 1,6 PLN dywidendy na akcję

22 października Orange Polska Skonsolidowany raport kwartalny

22 października PKN Orlen Skonsolidowany raport kwartalny

WydarzenieSpółka
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Dziennik 

30 wrzesień 2014

Materiały periodyczne w Dzienniku: 
 

Poniedziałek: wykresy cen metali 

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Banki

Alior Trzymaj 2014-06-30 87,00 86,2 23,1 17,4 2,7 2,4 1,9

BZ WBK Trzymaj 2014-06-30 399,00 20,7 18,8 17,6 3,3 2,6 2,3

Handlowy Trzymaj 2014-06-30 125,00 16,7 16,7 16,6 2,2 2,2 2,2

ING BSK Kupuj 2014-06-30 154,00 23,7 20,0 17,0 2,4 2,2 2,1

mBank Trzymaj 2014-06-30 525,00 17,6 17,8 15,6 2,2 2,0 2,1

Millennium Kupuj 2014-06-30 8,80 22,7 20,0 15,8 2,2 2,0 1,9
Pekao Trzymaj 2014-06-30 187,00 17,3 18,3 18,1 2,2 2,2 2,2

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Sektor wydobywczy

Bogdanka Kupuj 2014-07-10 134,00 12,8 11,2 11,9 6,5 5,6 5,5

JSW Sprzedaj 2014-04-15 40,00 3,8 49,0 - 1,3 2,0 1,3

KGHM Kupuj 2014-08-27 151,00 2,2 5,2 8,2 1,9 3,4 4,6
NWR Trzymaj 2013-11-28 4,20 - - - 2,5 - 5,6

Sektor energetyczny

CEZ Sprzedaj 2014-02-28 71,40 1,3 1,5 1,9 2,7 2,8 3,2

Enea Kupuj 2014-02-28 16,20 10,0 10,0 9,6 4,2 4,2 3,9

Energa Kupuj 2014-02-28 18,80 21,5 15,1 13,2 8,1 7,2 6,3

PGE Trzymaj 2014-02-28 18,60 11,9 9,7 8,8 5,0 4,3 4,1

Tauron Trzymaj 2014-02-28 4,90 6,3 6,9 8,5 3,7 3,9 4,2
ZE PAK Trzymaj 2014-02-28 25,50 3,4 14,5 43,5 2,4 3,8 4,6

Paliwa i Chemia

Duon utajniona do: 2014-10-07 - - - - - - -

Ciech Sprzedaj 2014-06-24 30,51 - 55,1 31,2 84,2 9,5 7,8

Grupa Azoty Sprzedaj 2014-06-30 60,90 13,8 20,7 22,9 7,7 5,5 7,5

Lotos Kupuj 2014-05-19 42,20 4,0 94,3 7,7 9,7 11,7 6,0

MOL* utajniona do: 2014-10-02 - - - - - - -

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

PKN Orlen Trzymaj 2014-08-28 39,88 7,6 - - 5,6 9,6 -
Synthos Trzymaj 2014-06-18 4,78 10,7 15,0 15,0 7,4 11,3 10,7

Handel hurtowy i detaliczny

AmRest Kupuj 2014-08-27 88,80 35,6 18,6 - 7,5 5,7 6,7

Emperia Trzymaj 2014-03-10 78,53 1,1 38,1 49,8 2,8 24,2 10,1

EuroCash Sprzedaj 2014-03-10 32,25 32,9 17,7 20,2 19,1 10,4 12,7

LPP Trzymaj 2014-05-22 8520,00 50,6 41,4 35,9 31,8 23,5 20,9
CCC Kupuj 2014-05-22 150,00 40,5 47,1 40,0 27,7 27,8 24,0

Media i telekomunikacja

Cyfrowy Polsat Trzymaj 2014-06-27 23,62 15,6 17,8 17,2 20,1 19,8 9,4

Netia Trzymaj 2014-07-31 6,19 - 42,2 55,7 4,7 4,4 4,8

Orange Polska Sprzedaj 2014-07-31 10,40 17,6 51,1 17,3 4,2 5,2 5,0
TVN Trzymaj 2014-06-27 17,24 - 15,6 12,1 15,8 16,0 12,6

Sektor deweloperski

Dom Development Trzymaj 2014-06-30 45,20 11,9 20,0 20,1 - - -

Echo Kupuj 2014-03-31 7,40 7,3 9,2 11,4 2,7 1,1 1,2

GTC Kupuj 2014-03-31 8,00 - - - - - 29,6

PHN Trzymaj 2014-01-08 27,60 - 12,4 - - - -

Robyg Trzymaj 2014-01-08 2,30 30,4 23,4 95,0 13,6 12,9 34,1

Budowlany

Budimex Trzymaj 2013-12-20 130,00 15,1 14,4 9,2 13,0 9,6 9,7
Elektrobudowa Kupuj 2013-06-21 160,00 9,9 9,5 10,6 5,5 6,2 6,8

Przemysł

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

Apator Trzymaj 2013-06-21 33,00 19,3 18,0 17,3 9,7 11,4 10,8

Kęty Kupuj 2014-07-07 264,00 21,1 16,1 15,4 12,1 12,0 9,1
ZPUE Trzymaj 2013-06-21 385,00 17,5 16,0 13,6 9,9 8,6 8,2

Pozostałe

Global City Holdings utajniona do: 2014-10-03 - - - - - - -

GPW utajniona do: 2014-10-03 - - - - - - -

Mieszko Kupuj 2014-06-27 4,49 10,9 10,0 8,5 7,6 7,5 6,9

Otmuchów Kupuj 2014-05-23 12,26 18,2 29,8 11,7 6,8 9,7 6,2

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

PZU Kupuj 2014-09-17 520,00 12,7 12,5 13,0 - - -

* cena docelowa podana jest w HUF

Bank

Rekomendacja Cena docelowa

Data rekomendacji

Spółka Data rekomendacji

Rekomendacja Cena docelowa
P/E skorygowane

P/E skorygowane EV/ EBITDA

P/BV
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Objaśnienie używanej terminologii fachowej 

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

Rekomendacje stosowane przez DM 

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

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

Stosowane metody wyceny 

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

Powiązania, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzonej rekomendacji 

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

Pozostałe klauzule 

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

Biuro Analiz Rynkowych 

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

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

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

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

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

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

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

Biuro Klientów Instytucjonalnych   
 

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

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 

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

e-mail: infodm@pkobp.pl 
Telefony kontaktowe 

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

