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Indeksy GPW

WIG otw. 53 072,09 0,0%

WIG zam. 53 238,00 0,3%

obrót (tys. PLN) 518 542,00 -37,0%

WIG 20 otw. 2 412,28 0,1%

WIG 20 zam. 2 420,66 0,4%

FW20 otw. 2 420,00 0,2%

FW20 zam. 2 430,00 0,6%

mWIG40 otw. 3 539,03 -0,2%

mWIG40 zam. 3 553,64 0,3%

Największe wzrosty kurs zmiana

MIRACULUM 1,92 36,2%

ORCOGROUP 2,28 20,0%

LIVECHAT 22,50 17,1%

PPG 2,08 9,5%

KERNEL 26,25 9,1%

Największe spadki kurs zmiana

CZTOREBKA 3,20 -23,8%

FENGHUA 23,47 -15,3%

IFSA 0,34 -10,5%

FOTA 0,73 -8,8%

AVIASG 24,15 -8,5%

Najwyższe obroty kurs obrót

KGHM 126,50 73 961,00

PKOBP 37,10 66 299,00

PEKAO 181,15 64 775,00

PZU 478,55 43 070,00

PKNORLEN 45,00 40 719,00

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 17 552,46 -0,3%

RTS 1 027,61 -2,5%

PX50 995,41 0,7%

DJIA 17 827,75 0,1%

NASDAQ 4 787,32 0,6%

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

DAX XETRA 9 915,56 0,6%

FTSE 6 729,17 0,0%

CAC 4 373,42 -0,2%

NIKKEI 17 248,50 -0,8%

HANG SENG 23 994,08 -0,5%

Waluty i surowce zmiana

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

EUR/PLN 4,18 0,1%

USD/PLN 3,34 -0,3%

EUR/USD 1,25 0,4%

miedź (USD/t) 6 606,00 -1,0%

miedź (PLN/t) 22 077,91 -1,3%

ropa Brent (USD/bbl) 76,35 -0,8%

Czwartek
27.11.2014

Najważniejsze informacje: 

MSP - W najbliższych 3 latach przychody z prywatyzacji ok. 1 mld PLN rocznie 

S. energetyczny - Energetyka nie wyleczy strukturalnych problemów kopalń – Karpiński 

Netia - Zwolnienia grupowe w Netii 

Grupa Azoty - Chce pozyskać od banków 2 mld PLN na inwestycje 

Grupa Azoty - Skarb państwa pozostanie istotnym akcjonariuszem Grupy Azoty 

Sektor bankowy - Fitch potwierdził rating Pekao, PKO BP, Handlowego, ING i BZ WBK 

S. telekomunikacyjny - PKP otrzymały oferty w procesie prywatyzacji TK Telekom 

Sektor deweloperski - Pierwsze państwowe czynszówki 

PGNiG  - PGNiG Termika ogłosiło przetarg na budowę bloku na Żeraniu 

PKP Cargo - Dziś rada nadzorcza ma przyjąć program dobrowolnych odejść 

PIR, Hawe - PIR nie sfinalizuje wstępnego porozumienia z Hawe 

PBG - PBG Oil&Gas ma kontrakt na tłocznię Rembelszczyzna za 137,3 mln PLN 

Polnord - Dug w spółce będzie niższy 

Famur - Dostarczy kompleks ścianowy do Rosji za 25,85 mln EUR 

ABC Data - Chce sprzedać obligacje za 100 mln PLN 

Comarch - Oferta spółki najkorzystniejsza na system BGK 

CD Projekt - Zmniejszył zaangażowanie w cdp.pl do 8,29% -  

Mieszko - Bisanto ogłosiło przymusowy wykup Mieszka po 3,99 PLN za papier 

 

Nadchodzące wydarzenia: 

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

Lotos - Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru (28 listopada) 

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

 

Od kilku sesji ropa Brent ponownie zniżku-
je. Najbliższe sesje prawdopodobnie przy-
niosą test ostatniego, lokalnego minimum. 
Jego pokonanie będzie oznaczać zakończe-
nie krótkoterminowej korekty i powrót 
długoterminowego trendu spadkowego. 
W takim przypadku najbliższe poziomy 
docelowe stanowi 72,20 USD i 70,25 USD, 
ale kurs bez większych problemów może 
sięgnąć i w okolicę 67,00 USD. 

Wykres dnia: Ropa Brent 

Ropa Brent: prawdopodobna kontynuacja spadków 
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MSP W najbliższych 3 latach przychody z prywatyzacji na poziomie ok. 1 mld PLN rocznie 

 Minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński poinformował w wywiadzie dla „Dziennik Gazeta Prawna”, że 
MSP w najbliższych 3 latach zakłada przychody z prywatyzacji na poziomie ok. 1 mld PLN rocznie. Prywatyzo-
wane będą głównie mniejsze spółki. 

 Minister poinformował również, że w tym roku Skarb Państwa jest bliski osiągnięcia zakładanych 4,6 mld PLN 
z dywidend. Z kolei w następnym roku chce pozyskać z tego tytułu 4,5 mld PLN. Minister podkreślił jednak, że 
decydując o ostatecznej wysokości dywidendy MSP będzie uwzględniało wpływ dużych programów inwesty-
cyjnych realizowanych przez spółki, m.in. w sektorze energetycznym.  

 

Sektor energetyczny Energetyka nie wyleczy strukturalnych problemów kopalń – Karpiński 

 Minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński poinformował w wywiadzie dla „Dziennik Gazeta Prawna”, że 
w jego opinii na pewno energetyka nie wyleczy strukturalnych problemów kopalń. Podkreślił, że jeśli spółki 
energetyczny miałyby wejść w proces ratowania górnictwa, proces ten musiałby być bardzo dobrze opisany 
biznesowo, a także podnosić bezpieczeństwo energetyczne, wartość spółek energetycznych i nie zaburzać ich 
planów inwestycyjnych. Minister Karpiński dodał również, należy prowadzić działania restrukturyzacyjne na 
wszystkich możliwych polach, nie skupiając się wyłącznie na redukcji kosztów pracy. Minister zasugerował 
również, że polskie górnictwo powinno iść drogą Niemiec.  

 

Netia Zwolnienia grupowe w Netii 

 Jak wynika z informacji Parkietu, przygotowywany przez zarząd spółki plan oszczędnościowy wynikający z 
trudnej sytuacji na rynku telefonii stacjonarnej przyniesie spore cięcia zatrudnienia w telekomie, który obec-
nie zatrudnia 1,8 tys. pracowników. Gazeta dodaje, że w Netii będą zwolnienia grupowe, obejmujące kilkaset 
osób, w zależności od tego, jak duża część pracowników zgodzi się na obniżki wynagrodzeń. Rzecznik Netii 
Karol Wieczorek poinformował, że trwają analizy, które mają wykazać obszary optymalizacji kosztów. Spółka 
nie wyklucza redukcji liczby zatrudnionych, jednak na tę chwilę spółka nie jest w stanie jednoznacznie okre-
ślić, czy skala ewentualnych redukcji będzie się kwalifikować jako zwolnienia grupowe, a tym bardziej podać 
konkretną liczbę. Wieczorek dodał, że Zarząd będzie dążył do jak najszybszego zakończenia tego etapu re-
strukturyzacji 

 Wiadomość neutralna. Nieznana jest skala redukcji zatrudnienia, ale działania te maja na celu utrzymanie 
marży EBITDA w obliczu spadających przychodów, a nie jej zwiększenie. Stabilna marża EBITDA jest zgodna 
z naszymi oczekiwaniami. (W. Giller) 

 

Grupa Azoty Chce pozyskać od banków 2 mld PLN na inwestycje 

 Prezes Grupy Azoty Paweł Jarczewski poinformował na wczorajszym posiedzeniu komisji sejmowej, że grupa 
chce pozyskać od instytucji finansowych ponad 2 mld PLN od instytucji finansowych na realizację programu 
inwestycyjnego i obecnie trwają rozmowy z bankami. Prezes podkreślił, że zainteresowanie finansowaniem 
grupy jest bardzo duże. (M. Kalwasińska) 

 

Grupa Azoty Skarb państwa pozostanie istotnym akcjonariuszem Grupy Azoty 

 Wiceszef resortu Rafał Bieniak poinformował, że Skarb państwa pozostanie istotnym akcjonariuszem Grupy 
Azoty. Dodał, że jeszcze w tym roku MSP przygotuje projekt ustawy chroniącej strategiczne polskie spółki 
przed przejmowaniem przez podmioty zagraniczne. Jak dodał dla Skarbu Państwa Azoty pozostają spółką 
strategiczną, ze względu na skalę działalności, duży wpływ na polską gospodarkę i duży wpływ na rynek pracy. 
(M. Kalwasińska) 

 

Sektor bankowy Fitch potwierdził rating Pekao, PKO BP, Handlowego, ING i BZ WBK 

 Agencja Fitch potwierdziła ratingi Pekao, PKO BP, Banku Handlowego, ING Banku Śląskiego i BZ WBK. W oce-
nie agencji prawdopodobieństwo wsparcia banków przez ich akcjonariuszy jest ekstremalnie wysokie w przy-
padku Handlowego i ING oraz wysokie dla BZ WBK i Pekao. W komunikacie podano, że rating wsparcia 

Najważniejsze informacje 
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(Support Rating) PKO BP na poziomie "2" odzwierciedla wysokie prawdopodobieństwo udzielenia pomocy 
bankowi przez państwo kontrolujące 31,4% jego akcji. Rating PKO BP prawdopodobnie zostanie obniżony do 
"5" na skutek oczekiwanej rewizji państwowego wsparcia w UE w I połowie 2015 r. (J. Szortyka) 

 

S. telekomunikacyjny PKP otrzymały oferty w procesie prywatyzacji TK Telekom 

 PKP potwierdziło, że wpłynęły oferty wstępne w procesie sprzedaży operatora telekomunikacyjnego TK Tele-
kom. Nie podano jednak liczby zainteresowanych podmiotów. Wcześniej zainteresowanie procesem prywaty-
zacji wyrażały m.in. Netia oraz Hawe. PKP chce zamknąć sprzedaż TK Telekom do końca pierwszego półrocza 
2015 r.  

 (W. Giller) 

 

Sektor deweloperski Pierwsze państwowe czynszówki 

 Fundusz Mieszkań na Wynajem, który należy do BGK, kupił w Poznaniu od firmy deweloperskiej Wechta bu-
dynek za 124 mieszkaniami. Wartość transakcji nie została ujawniona. Nie została podana tez wysokość czyn-
szów. Potencjalni najemcy dowiedzą się tego 7 stycznia, kiedy zaczną się zapisy. BGK analizuje kolejne 34 pro-
jekty w Warszawie, Trójmieście, we Wrocławiu, w Łodzi, Poznaniu i Katowicach. Łącznie jest to 3,4 tys. miesz-
kań na różnych etapach budowy. (S. Ozga) 

 

PGNiG  PGNiG Termika ogłosiło przetarg na budowę bloku gazowo-parowego na Żeraniu 

 PGNiG Termika ogłosiło przetarg na budowę bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie 
o mocy elektrycznej od 420 MWe do 490 MWe i mocy cieplnej powyżej 250 MWt. Wcześniej prezes PGNiG 
Termika Andrzej Gajewski informował, że szacowana wartość tej inwestycji to ok. 1,7 mld PLN, a blok ma być 
gotowy w 2018 roku. (M. Kalwasińska) 

 

PKP Cargo Dziś rada nadzorcza ma przyjąć program dobrowolnych odejść 

 Dziś rada nadzorcza ma przyjąć program dobrowolnych odejść dla załogi. Pracownicy mogą otrzymać odpra-
wy w wysokości 36-krotności miesięcznego wynagrodzenia, czyli ponad 100 tys. PLN. Załoga będzie mogła 
skorzystać z propozycji od grudnia. 

 

PIR, Hawe PIR nie sfinalizuje wstępnego porozumienia z Hawe 

 Serwis Telko.in poinformował, że PIR nie sfinalizuje wstępnego porozumienia z Hawe i nie analizuje już możli-
wości finansowania inwestycji dot. podłączenia do 2020 r. 870 tys. polskich mieszkań do sieci FTTH. Prezes 
Hawe Piotr Kubaszewski poinformował „Puls Biznesu”, że Hawe rozważa przejęcie TK Telekom i nie wyklucza 
porozumienia z inwestorem strategicznym, a także ma deklaracje banków, które są gotowe do udzielenia 
finansowania. Prezes podkreślił jednak, że wartość synergii jest niemożliwa do oszacowania bez dokładnego 
due diligence.  

 

PBG PBG Oil&Gas ma kontrakt na rozbudowę tłoczni Rembelszczyzna za 137,3 mln PLN 

 PBG poinformowało, że PBG Oil&Gas jako członek konsorcjum podpisała z GAZ Systemem umowę na rozbu-
dowę Tłoczni Rembelszczyzna w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna – Gu-
storzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość kontraktu wynosi 137,3 mln PLN netto. PBG Oil&Gas jest 
liderem konsorcjum i przypada na niego realizacja ok. 90% zakresu prac.  

 

Polnord Dug w spółce będzie niższy 

 Prezes Piotr Wesołowski poinformował, że wiele wskazuje na to, że w IV kw. spółce uda się obniżyć dług poni-
żej 400 mln PLN. Jednak zależy to m.in. od podpisania transakcji sprzedaży biurowca, w którym obecnie mie-
ści się siedziba spółki. Obecnie spółka negocjuje możliwość zamiany części obligacji na kredyty wykonawcze, 
przy spłacie pozostałych obligacji. Spółka w tym roku chciałaby sprzedać 1250 mieszkań, ale ma tak dużą kon-
traktacje, że prawdopodobnie przekroczy tę liczbę. W tym roku spółka może przekazać około 900 lokali. Do 
końca pierwszego półrocza 2015 r. spółka chce wprowadzić do sprzedaży 18 projektów. Powstanie z nich w 
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sumie 2,5 tys. mieszkań. Spółka negocjuje zakup gruntów w Warszawie i Gdyni. Stołeczna transakcja umożliwi 
zbudowanie 123-130 mieszkań, a grunt w Gdyni pozwoli zbudować prawie 400 lokali.   

 

Famur Dostarczy kompleks ścianowy do Rosji za 25,85 mln EUR 

 Famur poinformował, że podpisał z OAO Suek-Kuzbass z Rosjo umowę na dostawę urządzeń kompleksu ścia-
nowego za 25,85 mln EUR. Dostawa sprzętu powinna nastąpić w I kwartale 2015 r.  

 

ABC Data Chce sprzedać obligacje za 100 mln PLN 

 Walne zdecydowało o uruchomieniu programu emisji obligacji. W ramach dwuletniego programu, spółka 
może wypuścić pięcioletnie papiery dłużne za 100 mln PLN. Środki mają zasilić kapitał obrotowy. Spółka nie 
zdradza jeszcze szczegółów emisji obligacji. Inwestorzy finansowi nie zgodzili się na emisję 1,13 mln akcji serii 
J na potrzeby programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej. 

 

Comarch Oferta spółki najkorzystniejsza na system BGK 

 Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował, że oferta CA Consulting, spółki zależnej Comarchu, za 13,48 
mln PLN brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na Nową Bankowość Elektroniczną w 
BGK. Na drugim miejscu znalazła się oferta Asseco Poland za 16,9 mln PLN brutto, a na trzecim oferta Penta-
comp SI na 17,78 mln PLN brutto. 

 

CD Projekt Zmniejszył zaangażowanie w cdp.pl do 8,29%  

 CD Projekt poinformował, że podpisał umowę, na mocy której sprzedał na rzecz cdp.pl 457 udziałów w tej 
spółce, stanowiące 45,7% kapitału za 4,94 mln PLN. Zgodnie z umową udziały zostały umorzone. Na skutek 
transakcji zaangażowanie CD Projektu w cdp.pl zmniejszyło się do 8,29%.  

 

Mieszko Bisanto ogłosiło przymusowy wykup Mieszka po 3,99 PLN za papier 

 Bisantio Investments ogłosił przymusowy wykup akcji ZPC Mieszko od akcjonariuszy mniejszościowych po 
3,99PLN za akcję - poinformował pośredniczący w transakcji DM BZ WBK. Wykup potrwa od 26 listopada do 1 
grudnia. (M. Kalwasińska) 

 

TIM Wyda 7,5 mln EUR na automatyzację centrum logistycznego w 2016-18 

 Prezes TIMu Krzysztof Folta poinformował, że spółka liczy na wzrost sprzedaży internetowej, dlatego planuje 
powiększenie i usprawnienie działania centrum logistycznego. Na automatyzację tego obiektu zamierza prze-
znaczyć w latach 2016-2018 ok. 7,5 mln EUR.  

 

Selvita Chce pozyskać z emisji ok. 30 mln PLN netto 

 Selvita poinformowała w prospekcie emisyjnym, że zamierza pozyskać z publicznej emisji akcji ok. 30 mln 
PLN, z czego ok. 80% przeznaczy na projekty innowacyjne, a 20% na rozwój segmentu usług.  

 

EMC IM Chce przejąć w '15 minimum jeden szpital z przychodami powyżej 20 mln PLN 

 Prezes Agnieszka Szpara poinformowała, że EMC Instytut Medyczny planuje przejęcie w 2015 roku co naj-
mniej jednego szpitala generującego powyżej 20 mln PLN obrotów rocznie. Dodała, że EMC zakłada, iż przy-
chody grupy z kontraktów z NFZ w 2015 r. będą zbliżone do poziomu z tego roku. 

http://cdp.pl
http://cdp.pl
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Pozostałe informacje 

Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

POLSKA GRUPA 
ODLEWNICZA 

W dniu dzisiejszym tj. 26.11.2014 r. spółki zależne Emitenta - Odlewnia Żeliwa Śrem S.A., Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. oraz 
Kuźnia Glinik Sp. z o.o. objęły w podwyższanym KZ spółki Denning spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka 
komandytowo-akcyjna, akcje w następujący sposób: 1) Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. objęła 9.117 akcji zwykłych imiennych 
serii B o wartości nominalnej 50,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 455.850,00 zł. Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. 
objęła akcje po cenie emisyjnej 4.368,25 zł za jedną akcję, tj. łącznie za kwotę 39.825.335,25 zł w zamian za wkład 
niepieniężny w postaci przeniesienia prawa do słowno-graficznego znaku towarowego "Ś" oraz wkład pieniężny w 
wysokości 4.335,25 zł; 2) Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. objęła 6.327 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 
50,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 316.350,00 zł. Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. objęła akcje po cenie emisyjnej 
4.368,25 zł za jedną akcję, tj. łącznie za kwotę 27.637.917,75 zł w zamian za wkład niepieniężny w postaci przeniesienia 
prawa do słowno-graficznego znaku towarowego "p", słownego znaku towarowego "FUGO ODLEW" oraz wkład pieniężny 
w wysokości 4.917,75 zł; 3) Kuźnia Glinik Sp. z o.o. objęła 4.556 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 
50,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 227.800,00 zł. Kuźnia Glinik Sp. z o.o. objęła akcje po cenie emisyjnej 
4.368,25 zł za jedną akcję, tj. łącznie za kwotę 19.901.747,00 zł w zamian za wkład niepieniężny w postaci przeniesienia 
prawa do graficznego znaku towarowego "G" oraz wkład pieniężny w wysokości 4.747,00 zł. 

 

FEERUM Wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ Spółki, które odbyło się w dniu 26 
listopada 2014 roku: 1) Daniel Janusz, Liczba akcji 690 138, Liczba głosów 690 138, 8,3% liczby głosów na NWZ 
26.11.2014, 7,24% ogólnej liczby głosów; 2) BIZNESMAGTOR LTD., Liczba akcji 2 476 961, Liczba głosów 2 476 961, 29,8% 
liczby głosów na NWZ 26.11.2014, 25,97% ogólnej liczby głosów; 3) ERBINVEST LTD., Liczba akcji 2 565 413, Liczba głosów 
2 565 413, 31% liczby głosów na NWZ 26.11.2014, 26,90% ogólnej liczby głosów; 4) Magdalena ŁABUDZKA-JANUSZ, Liczba 
akcji 660 654, Liczba głosów 660 654, 8% liczby głosów na NWZ 26.11.2014, 6,93% ogólnej liczby głosów; 5) ING 
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY Liczba akcji 1 700 000, Liczba głosów 1 700 000, 20% liczby głosów na NWZ 26.11.2014, 
17,82% ogólnej liczby głosów 

MIRACULUM Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 26 listopada 2014 r. był 
Rubicon Partners S.A. – 1.654.106 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.654.106 głosów na NWZ i 
stanowiących 91,15 % głosów uczestniczących w NWZ i 30,59 % ogólnej liczby głosów. 

 

BANK MILLENIUM Bank nabył wyemitowane przez Bank bankowe papiery wartościowe w łącznej liczbie 4.693 sztuk. Średnia jednostkowa 
cena nabycia BPW wyniosła 1.009,52 zł.  
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ASM GROUP Akcjonariusz Adam Stańczak Prezes Zarządu Emitenta, poinformował o przeprowadzonych transakcjach polegających na: 
a) wniesieniu w dniu 21 listopada 2014 roku akcji Spółki ASM GROUP S.A. tytułem aportu do ELROOD Limited (Cypr), w 
zamian za objęte nowo wyemitowane udziały w ELROOD Limited oraz b) nabyciu w dniu 21 listopada 2014 roku akcji 
Spółki ASM GROUP S.A. od ELROOD Limited. Średni wolumen wszystkich transakcji dokonanych przez Niego w tym dniu 
wynosił 16.407.837 akcji, a średnia cena transakcyjna wynosiła 2,08 złotych za każdą akcję. Po dokonaniu raportowanych 
transakcji Adam Stańczak posiada 15.433.455 akcji Emitenta stanowiących 26,13% KZ Emitenta oraz uprawniających do 
15.433.455 głosów na WZ Emitenta, co stanowi 26,13% w ogólnej liczbie głosów.  

Marcin Skrzypiec Wiceprezes Zarządu Emitenta, poinformował o przeprowadzonych transakcjach polegających na: a) 
wniesieniu w dniu 21 listopada 2014 roku akcji Spółki ASM GROUP S.A. tytułem aportu do ELROOD Limited (Cypr), w 
zamian za objęte nowo wyemitowane udziały w ELROOD Limited oraz b) nabyciu w dniu 21 listopada 2014 roku akcji 
Spółki ASM GROUP S.A. od ELROOD Limited. Obie transakcje przeprowadzone zostały poza rynkiem NewConnect.  Po 
dokonaniu raportowanych transakcji Pan Marcin Skrzypiec posiada 15.433.455 akcji Emitenta stanowiących 26,13% KZ 
Emitenta oraz uprawniających do 15.433.455 głosów na WZ Emitenta, co stanowi 26,13% w ogólnej liczbie głosów.  W 
swoim zawiadomieniu zobowiązany Akcjonariusz poinformował również Spółkę, że średni wolumen wszystkich transakcji 
dokonanych przez Niego w tym dniu wynosił 16.407.837 akcji, a średnia cena transakcyjna wynosiła 2,08 złotych za każdą 
akcję.  

Akcjonariusz Tatiana Pikula, poinformowała o przeprowadzonych transakcjach polegających na: a) wniesieniu w dniu 21 
listopada 2014 roku akcji Spółki ASM GROUP S.A. tytułem aportu do ELROOD Limited (Cypr), w zamian za objęte nowo 
wyemitowane udziały w ELROOD Limited oraz b) nabyciu w dniu 21 listopada 2014 roku akcji Spółki ASM GROUP S.A. od 
ELROOD Limited. Obie transakcje przeprowadzone zostały poza rynkiem NewConnect.  Po dokonaniu transakcji Pani 
Tatiana Pikula posiada 15.428.616 akcji Emitenta stanowiących 26,13% KZ Emitenta oraz uprawniających do 15.428.616 
głosów na WZ Emitenta, co stanowi 26,13% w ogólnej liczbie głosów.  

ELROOD Limited z siedzibą w Larnaca poinformowała o przeprowadzonych transakcjach polegających na: a) nabyciu w 
dniu 21 listopada 2014 roku 52.946.632 akcje Spółki; Akcje zostały wniesione aportem do Elrood w zamian za nowo 
utworzone udziały Elrood; b) zbyciu w dniu 21 listopada 2014 roku 52.946.632 akcji Spółki w wyniku szeregu transakcji 
przeprowadzonych poza rynkiem NewConnect. Zgodnie z treścią zawiadomienia Elrood przed dokonaniem 
raportowanych transakcji nie posiadała żadnych akcji Emitenta. Po wniesieniu aportu wskazanego w punkcie a) Elrood 
nabyła 52.946.632 akcji Emitenta stanowiących 89,66% KZ Emitenta oraz uprawniających do 52.946.632 głosów na WZ 
Emitenta, co stanowiło 89,66% w ogólnej liczbie głosów. W wyniku przeprowadzenia szeregu transakcji wskazanych w 
punkcie b) Elrood zbyła Akcje i obecnie nie posiada żadnych akcji Spółki. 

LIFE CHAT 
SOFTWARE 

Spółka informuje, iż w dniu 26.11.2014 r. otrzymała zawiadomienie od Grzegorza Bielowickiego oraz spółki pod firmą THC 
Fund Management Ltd z siedzibą w Nikozji, którzy przekazali Spółce informację o przeprowadzonej w dniu 25.11.2014 r. 
poza rynkiem regulowanym transakcji pomiędzy Akcjonariuszem a THC, w ramach której Akcjonariusz nabył od THC 
2.936.405 akcji Spółki reprezentujących 11,40% KZ Spółki, dających prawo do 2.936.405 głosów na WZ Spółki 
stanowiących 11,40% ogólnej liczby głosów Spółki. W wyniku Transakcji: 1) Akcjonariusz nabył akcje Spółki w liczbie 
powodującej bezpośrednie zwiększenie przez niego stanu posiadania akcji Spółki powyżej progu 10% ogólnej liczby 
głosów Spółki przy jednoczesnym zmniejszeniu przez niego stanu pośredniego posiadania akcji Spółki poniżej 5% ogólnej 
liczby głosów Spółki; 
2) THC zmniejszyła bezpośrednio stan posiadania akcji Spółki poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów Spółki. 
Po przeprowadzeniu Transakcji Akcjonariusz bezpośrednio posiada 2.936.405 akcji Spółki reprezentujących 11,40% KZ 
Spółki, dających prawo do 2.936.405 głosów na WZ Spółki stanowiących 11,40% ogólnej liczby głosów Spółki, zaś 
pośrednio nie posiada akcji Spółki. Po przeprowadzeniu Transakcji THC pośrednio ani bezpośrednio nie posiada akcji 
Spółki. 

Spółka informuje, iż w dniu 26.11.2014 r. otrzymała zawiadomienie od Grzegorza Bielowickiego, pełniącego funkcję 
członka RN Spółki, w którym poinformował, że w dniu 25.11.2014 r. nabył 2.936.405 akcji Spółki po cenie 21 zł za jedną 
akcję, tj. za łączną cenę 61.664.505 zł. 

Spółka informuje, iż w dniu 26.11.2014 r. otrzymała zawiadomienie od Grzegorza Bielowickiego, pełniącego funkcję 
członka RN Spółki, w którym poinformował, że w dniu 25.11.2014 r. osoba blisko z nim związana, tj. spółka pod firmą THC 
Fund Management Ltd. z siedzibą w Nikozji, zbyła 2.936.405 akcji Spółki po cenie 21 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 
61.664.505 zł. 

Spółka informuje, iż w dniu 26.11.2014 r. otrzymała zawiadomienie od Andrzeja Różyckiego, pełniącego funkcję 
Wiceprzewodniczącego RN Spółki, w którym poinformował, że w dniu 25.11.2014 r. nabył 981.965 akcji Spółki po cenie 21 
zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 20.621.265 zł. 

Spółka informuje, iż w dniu 26.11.2014 r. otrzymała zawiadomienie od Andrzeja Różyckiego, pełniącego funkcję 
Wiceprzewodniczącego RN Spółki, w którym poinformował, że w dniu 25.11.2014 r. osoba blisko z nim związana, tj. 
spółka pod firmą Inner Investment Limited z siedzibą w Nikozji zbyła 981.965 akcji Spółki po cenie 21 zł za jedną akcję, tj. 
za łączną cenę 20.621.265 zł. 
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Pozostałe informacje - skup akcji własnych 

Kalendarium 

 

MCI MANAGEMENT Spółka informuje, iż Tomasz Czechowicz – Wiceprezes Zarządu Spółki – nabył 283 750 akcji serii „I” Emitenta po cenie 
4,09 zł za sztukę czyli za łączną kwotę 1 168 717,5 zł. 

NETIA Spółka otrzymała w dniu 25.11.2014 r. zawiadomienie od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcje 
kierownicze (niebędącej członkiem Zarządu), że osoba ta w wyniku transakcji sprzedaży zbyła w dniu 24.11.2014 r. łącznie 
1.582 akcje Spółki po cenie 5,71 zł za akcję. 

OT LOGISTICS Spółka informuje, iż w dniu 26.11.2014 roku otrzymała od osoby nadzorującej Spółkę dotyczące transakcji dokonanej 
przez osobę blisko związaną z ww. osobą nadzorującą, transakcji sprzedaży w dniu 25.11.2014 roku 21.400 sztuk akcji 
Spółki po cenie 212 zł za akcję 

TELE POLSKA 
HOLDING 

Piotr Wiśniewski – Przewodniczący RN – dokonał przeniesienia wartości 14 698 362 akcji pomiędzy Investment Limited z 
siedzibą na Cyprze (zbycie) a Investments SA z siedzibą w Warszawie (nabycie) za cenę 1,69 zł za jedną akcję. 

W wyniku wypłaty dywidendy poprzez przeniesienie wartości akcji Spółki na rzecz W Investments SA udział Spółki 
zawiadamiającej Investment Limitited w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu z 46,4901& do 0,00%. 

W wyniku wypłaty dywidendy poprzez przeniesienie wartości akcji Spółki na rzecz W Investments SA udział Spółki 
zawiadamiającej W Investments SA w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zwiększeniu  z 0,00% do 46,4901%. 

TVN Spółka informuje, iż otrzymał informację, że członek Zarządu Spółki, w dniach 24-25.11.2014 dokonał transakcji zakupu 
83 750 akcji Spółki po cenie 10,72 zł za akcję oraz w dniach 20,21,24,25.11.2014 Spółka dokonała sprzedaży 89 171 akcji 
Spółki po cenie 15,44 zł za akcję. 

 

ABC DATA Spółka informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym transakcji nabycia 782 akcji własnych. Akcje zostały nabyte w średniej 
cenie jednostkowej 3,53 zł za jedną akcję. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 zł, a łączna wartość nominalna 
nabytych akcji wynosi 782 zł. Liczba głosów na WZ Spółki odpowiadająca nabytym akcjom wynosi 782. Nabyte akcje 
stanowią 0,001% KZ Spółki oraz uprawniają do 0,001% głosów na WZA Spółki. Łączna liczba posiadanych przez Spółkę 
akcji własnych po rozliczeniu powyższej transakcji wyniesie 1 147 895, co będzie stanowiło 0,92% KZ i ogólnej liczby 
głosów na WZA Spółki. 

AMREST HOLDINGS Spółka informuje o zawarciu w dniu 25.11.2014 r. transakcji nabycia 977 szt. akcji własnych. Średnia cena nabycia akcji 
99,19 zł. Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0046% KZ Spółki czyli 977 głosów na WZ Spółki. Spółka jest w posiadaniu łącznie 
11 675 akcji czyli 11 675 głosów na WZ Spółki, stanowiących 0,0550% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

INVISTA Spółka informuje, że w dniu 25.11.2014 roku dokonała transakcji nabycia 7.500 akcji Spółki. Wartość nominalna jednej 
akcji wynosi 0,60 zł, a łączna wartość nominalna akcji nabytych wynosi 4.500 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0519% KZ i 
uprawnia do 7.500 głosów co stanowi 0,0519% ogólnej liczby głosów w Spółce.  Średnia jednostkowa cena nabycia ww. 
akcji wynosiła 2,23 złotych za sztukę.  Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji, o której mowa powyżej Spółka posiadać 
będzie łącznie 346.269 akcji własnych, stanowiących 2,3943% KZ uprawniających do 346.269 głosów co odpowiada 
2,3943% ogólnej liczby głosów w Spółce.  

 

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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Materiały periodyczne w Dzienniku: 
 

Poniedziałek: wykresy cen metali 

2013 2014P 2015P 2013 2014P 2015P

Banki

Alior Trzymaj 30/06/2014 87,00 22,3 16,8 12,8 2,3 1,9 1,6

BZ WBK Trzymaj 30/06/2014 399,00 18,3 17,1 14,3 2,6 2,2 2,0

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

ING BSK Kupuj 30/06/2014 154,00 19,5 16,6 14,2 2,2 2,0 1,9

mBank Trzymaj 30/06/2014 525,00 18,0 15,8 14,7 2,1 2,1 2,0

Millennium Kupuj 30/06/2014 8,80 17,2 13,6 12,4 1,7 1,6 1,5
Pekao Trzymaj 30/06/2014 187,00 17,1 16,9 15,7 2,0 2,0 2,0

2013 2014P 2015P 2013 2014P 2015P

Sektor wydobywczy

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

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

KGHM Kupuj 26/08/2014 151,00 5,3 8,3 10,1 3,4 4,6 5,2
NWR utajniona do: 04/12/2014 - - - - - - -

Sektor energetyczny

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

Enea Kupuj 30/10/2014 17,50 10,4 15,2 14,6 5,1 5,4 6,1

Energa Trzymaj 30/10/2014 23,80 11,5 12,7 13,8 7,8 6,4 6,5

PGE Trzymaj 30/10/2014 22,40 9,5 10,1 10,3 4,4 4,4 4,4

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

Paliwa i Chemia

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

Ciech Sprzedaj 24/06/2014 30,51 58,3 33,0 22,6 9,9 8,0 7,5

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

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

MOL* Trzymaj 24/09/2014 12937,00 - - - 34,2 42,5 36,9

PGNiG Trzymaj 30/05/2014 5,03 15,4 11,5 12,4 6,2 5,4 5,7

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

Handel hurtowy i detaliczny

AmRest Kupuj 27/08/2014 88,80 22,0 - 76,2 6,8 7,9 6,5

Emperia Trzymaj 10/03/2014 78,53 35,7 46,6 17,8 22,2 9,3 5,5

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

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

Media i telekomunikacja

Cyfrowy Polsat Trzymaj 27/06/2014 23,62 16,4 15,8 10,1 19,1 9,0 6,7

Netia Kupuj 31/07/2014 6,19 42,4 55,9 59,9 4,5 4,8 5,0

Orange Polska Trzymaj 31/07/2014 10,40 42,4 14,4 19,7 4,5 4,4 4,6
TVN Trzymaj 27/06/2014 17,24 15,9 12,3 11,4 16,2 12,8 10,8

Sektor deweloperski

Dom Development Trzymaj 30/06/2014 45,20 20,4 20,4 17,0 - - -

Echo Kupuj 03/10/2014 7,30 11,4 7,4 4,2 1,3 1,0 0,8

GTC Kupuj 31/03/2014 8,00 - - 18,8 - 33,1 8,2

PHN Trzymaj 09/10/2014 27,80 - - 45,1 - - 75,1

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

Budowlany

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

Przemysł

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

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

Kęty Kupuj 07/07/2014 264,00 17,6 16,8 15,2 13,0 9,8 9,2
ZPUE Trzymaj 30/09/2014 345,00 - - - - - -

Pozostałe

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

GPW Kupuj 25/09/2014 46,00 17,3 18,2 15,4 12,9 12,1 10,6

Mieszko Kupuj 27/06/2014 4,49 10,6 9,0 7,9 7,7 7,1 6,8

Otmuchów Kupuj 31/10/2014 11,72 26,3 11,4 10,9 8,1 5,8 5,5

PKP Cargo Trzymaj 02/12/2013 89,00 19,0 12,2 11,2 5,6 4,7 4,4

PZU Kupuj 17/09/2014 520,00 12,5 13,0 14,2 - - -

* 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

