
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. 52 834,71 -0,1%

WIG zam. 53 042,60 0,3%

obrót (tys. PLN) 497 289,00 0,0%

WIG 20 otw. 2 350,47 -0,2%

WIG 20 zam. 2 361,01 0,3%

FW20 otw. 2 353,00 0,1%

FW20 zam. 2 360,00 0,4%

mWIG40 otw. 3 605,24 0,1%

mWIG40 zam. 3 621,09 0,5%

Największe wzrosty kurs zmiana

PRIMAMODA 2,45 55,1%

REDAN 3,95 21,5%

DELKO 5,47 14,7%

RESBUD 2,60 13,0%

IIAAV 11,40 13,0%

Największe spadki kurs zmiana

CORMAY 2,70 -11,5%

CELTIC 3,55 -11,0%

PROVIDENT 24,60 -7,3%

SILVANO 4,55 -7,0%

GETIN 1,93 -5,8%

Najwyższe obroty kurs obrót

PKNORLEN 55,70 105 625,00

KGHM 119,25 69 928,00

ORANGEPL 9,63 53 633,00

PZU 489,50 49 277,00

PEKAO 186,05 45 723,00

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 18 490,94 -0,4%

RTS 911,98 3,2%

PX50 1 028,29 0,0%

DJIA 18 214,42 -0,1%

NASDAQ 4 987,89 0,4%

S&P 500 2 110,74 -0,1%

DAX XETRA 11 327,19 1,0%

FTSE 6 949,73 0,2%

CAC 4 910,62 0,6%

NIKKEI 18 797,94 0,1%

HANG SENG 24 973,26 0,3%

Waluty i surowce zmiana

WIBOR 3m (%) 1,72 -0,6%

EUR/PLN 4,15 -0,3%

USD/PLN 3,71 1,2%

EUR/USD 1,12 -1,5%

miedź (USD/t) 5 775,00 -0,2%

miedź (PLN/t) 21 398,11 1,1%

ropa Brent (USD/bbl) 59,69 -2,6%

Piątek
27.02.2015

Najważniejsze informacje: 
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PGNiG - Gazprom przedstawił PGNiG oferty dotyczące ceny gazu 

Sektor wydobywczy - Węglokoks złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia 4 kopalń KW 

Eurocash  - Zakłada, że I półrocze będzie trudne 

PGE - Lokalizacja pierwszej elektrowni jądrowej może być wstępnie wskazana ok. ‘17 

S. telekomunikacjny - Przychody T-Mobile Polska w IV kw. spadły o 2,1% r/r 

Kernel - Miał 54,8 mln USD zysku netto w II kw. ‘14/15 

Energa - Będzie wniosek o decyzję środowiskową dla budowy 2. stopnia na Wiśle 

Sektor energetyczny - Polska wciąż walczy o rezerwę CO2 -  

Sektor energetyczny - KE wycofuje skargę przeciw Polsce ws. OZE 
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Dom Development - Deweloper spodziewa się, że przekaże w tym roku ok. 2.000 lokali 

Dom Development - Deweloper może w '15 ruszyć z budową 2-2,5 tys. lokali 

Apator - Apator Metrix kupił pozostałe 50% George Wilson Industries za 30,6 mln PLN 

Asbis - Dalszą redukcja kosztów, myśli o uelastycznieniu buy-backu 

Torpol - Torpol ma kontrakt w Oslo. To już 11 zlecenie w Norwegii 

Stalprodukt - Wyniki Stalproduktu w IV kw. 2014 roku vs. konsensus PAP 

Elektrotim - Zlecenie od Taurona przy elektrowni wodnej 

PZ Cormay - Zarząd stwierdził nieprawidłowości w wynikach za lata 2009-2014  

Impel - Impel chce wypłacić 1,5 PLN dywidendy na akcję 

North Coast - W wezwaniu na akcje kupiono 1.215.363 akcje 

Work Service - Chce być międzynarodowym integratorem HR 

 

Po odbiciu się od dolnego ograniczenia 
długoterminowego kanału wzrostowego, 
Duon ponownie silnie zwyżkuje. Wczoraj 
przełamał ostatnie lokalne maksimum, 
sugerując kontynuację długoterminowego 
trendu wzrostowego. Minimalny zasięg 
ruchu należy szacować na 2,27 zł, ale 
prawdopodobnie kurs sięgnie 2,38 zł, a 
nawet 2,54 zł lub wyżej. 

Wykres dnia: Duon 

Duon: kontynuacja trendu wzrostowego 
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Sektor finansowy Wytyczne w sprawie dywidend po zapoznaniu się z propozycją ZBP 

 W wywiadzie dla Rzeczpospolitej szef KNF Andrzej Jakubiak oczekuje, że konkretna i szczegółowa propozycja 
Związku Banków Polskich w sprawie kredytów we frankach zostanie zaprezentowana 11 marca. Dodaje, że 
nawet przy nierealnym scenariuszu, że 100% kredytów we frankach zostałoby przewalutowanych, to i tak w 
ramach MSR strata byłaby rozłożona w czasie i byłoby to maksymalnie 1,3 mld PLN rocznie w skali roku.  

 Wytyczne w sprawie dywidendy banków za ubiegły rok zostaną podane w marcu, po zapoznaniu się z propo-
zycją banków KNF będzie wydawać indywidualne zalecenia, informuje Jakubiak. Dodaje, że KNF będzie brał 
pod uwagę poziom ryzyk związanych z kredytami walutowymi w nowej sytuacji, po decyzji banku centralnego 
Szwajcarii. KNF skorzysta z dwóch możliwości: albo w ramach nadzorczej oceny BION będzie indywidualnie 
podnosić narzuty kapitałowe na taki portfel, albo zwiększy wagę ryzyka na walutowe kredyty mieszkaniowe 
ze 100% do 150%. (J. Szortyka) 

 

Bogdanka Zamierza wystąpić do Brukseli ws. dofinansowania kopalń KW 

 Prezes Bogdanki Zbigniew Stopa w wywiadzie dla portalu wnp.pl poinformował, że Bogdanka zamierza wystą-
pić do Brukseli o to, czy zasadne jest dofinansowanie kopalń, które z Kompanii Węglowej mają trafić do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń. Prezes Stopa podkreślił, że KW sprzedaje węgiel poniżej kosztów wytworzenia i Bog-
danka z tego tytułu ma problemy ze zbyciem swojego węgla.  

 Prezes Kompanii Węglowej Krzysztof Sędzikowski zaprzeczył, że spółka sprzedaje swoje produkty poniżej ce-
ny rynkowej i poinformował, że KW redukuje swoje moce produkcyjne, co powinno pozytywnie wpłynąć na 
inne spółki węglowe. (A. Iwański) 

 

PGNiG Gazprom przedstawił PGNiG oferty dotyczące ceny gazu 

 Jak informuje Rzeczpospolita PGNiG analizuje oferty Rosjan dotyczące m.in. obniżki cen gazu importowanego 
ze wschodu. (M. Kalwasińska) 

 

Sektor wydobywczy Węglokoks złożył do UOKiK wniosek w sprawie przejęcia 4 kopalń Kompanii Węglowej 

 Węglokoks ROW, wchodzący w skład grupy kapitałowej Węglokoks, złożył do UOKiK w sprawie przejęcia czę-
ści mienia Kompanii Węglowej - podał portal wnp.pl. Nabywane mienie obejmuje zorganizowane części 
przedsiębiorstwa Kompanii Węglowej w postaci zakładów górniczych: KWK Chwałowice w Rybniku, KWK Jan-
kowice w Rybniku, KWK Marcel w Rybniku oraz KWK Rydułtowy-Anna w Rybniku. Wniosek wpłynął 24 lutego, 
sprawa jest w toku. 

 

Eurocash  Zakłada, że I półrocze będzie trudne 

 Członek zarządu i dyrektor finansowy Eurocashu Jacek Owczarek poinformował, że grupa zakłada, że pierw-
sza połowa tego roku będzie na rynku nadal trudna z powodu presji deflacyjnej. Owczarek poinformował, że 
spółka chce, by jej tegoroczny wynik EBITDA zmieścił się w konsensusie rynkowym (według Bloomberga ok. 
490 mln PLN).  

 W tym roku grupa chce otworzyć  netto ok. 150 Delikatesów Centrum, 10 Cash&Carry. Liczba otwarć sklepów 
abc może być podobna jak w 2014 r. (ponad 860).  

 Dyrektor finansowy podtrzymał, że grupa będzie chciała wypłacić dywidendę w wysokości ok. 50% skonsoli-
dowanego zysku netto za 2014 r. (W. Giller) 

 

PGE  Lokalizacja pierwszej elektrowni jądrowej może być wstępnie wskazana ok. ‘17 

 Prezes spółki PGE E1 Jacek Cichosz poinformował, że podstawowa lokalizacja pierwszej elektrowni jądrowej 
w Polsce może być wstępnie wskazana ok. 2017 roku. Lokalizacja podstawowa musi być podana na etapie 
przygotowywania raportu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. (S. Ozga) 

 

S. telekomunikacjny Przychody T-Mobile Polska w IV kw. spadły o 2,1% r/r 

Najważniejsze informacje 
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 T-Mobile Polska poinformował, że w IV kwartale wyniosły 1,64 mld PLN (spadek o 2,1% r/r). W całym 2014 
roku przychody sięgnęły 6,245 mld PLN (spadek o 6,1% r/r).  

 Zysk EBITDA operatora w IV kwartale wyniósł 649 mln PLN (spadek o 7,3% r/r). W całym roku zysk EBITDA 
wyniósł 2,41 mln PLN (spadek o 3,8% r/r).  

 Na koniec 2014 roku T-Mobile Polska obsługiwała bazę 15,702 mln klientów (wzrost o 138 tys. klientów r/r). 
(W. Giller) 

 

Kernel  Miał 54,8 mln USD zysku netto w II kw. ‘14/15 

 Kernel Holding podał, że w II kwartale roku obrotowego 2014/2015 miał 54,8 mln USD zysku netto przypisa-
nego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 9,1 USD straty rok wcześniej.  

 Zysk EBITDA grupy wyniósł w tym okresie 142,4 mln USD wobec 57,6 mln USD rok wcześniej. Przychody ze 
sprzedaży netto spadły w tym kwartale o ok. 10% r/r, do 652,5 mln USD.  

 

Energa Prezydent Włocławka złoży wniosek o decyzję środowiskową dla budowy 2. stopnia na Wiśle 

 Energa poinformowała, że zarząd Energi i prezydent Włocławka podpisali porozumienie, na mocy którego 
złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy drugiego stopnia na Wiśle. (S. Ozga) 

 

Sektor energetyczny Polska wciąż walczy o rezerwę CO2  

 PAP poinformował, że Polska zbudowała koalicję przeciwko przyspieszeniu utworzenia rezerwy dla unijnego 
rynku pozwoleń na emisję CO2. Premier Ewa Kopacz w imieniu Polski i siedmiu innych krajów UE (Bułgarii, 
Chorwacji, Cypru, Węgier, Czech, Litwy i Rumunii) wysłała list w tej sprawie do szefa KE Jean-Claude'a Juncke-
ra. 

 

Sektor energetyczny KE wycofuje skargę przeciw Polsce ws. OZE 

 Komisja Europejska zdecydowała o wycofaniu skargi z Trybunału Sprawiedliwości UE przeciwko Polsce za nie-
wdrożenie dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Polsce groziło za to 61 tys. EUR kary dziennie. 
KE wycofała skargę w związku z wypełnieniem przez Polskę obowiązku transpozycji przepisów dyrektywy do 
prawa krajowego. 

 

Grupa Azoty Kopeć ponownie wybrany przez pracowników na członka zarządu 

 Artur Kopeć został wybrany przez pracowników Grupy Azoty na członka zarządu spółki - podał portal wnp.pl. 
Wczoraj rada nadzorcza firmy zatwierdziła ten wybór. Tym samym Kopeć będzie ponownie piastował to sta-
nowisko. (M. Kalwasińska) 

 

Dom Development Deweloper spodziewa się, że przekaże w tym roku ok. 2.000 lokali 

 Dom Development liczy, że przekaże w tym roku ok. 2.000 lokali. Spółka spodziewa się w tym roku wyższych 
przychodów, marż oraz zysków - poinformował Janusz Zalewski, wiceprezes dewelopera. Z układu projektów 
i terminów ich kończenia wynika, że rozkład przekazań będzie się różnił od tego z lat poprzednich. W pierw-
szych dwóch kwartałach spółka powinna przekazać ok. 20% mieszkań, a w II połowie roku ok. 80% mieszkań. 
IV kwartał będzie kwartałem decydującym, przekazań będzie wówczas najwięcej - dodał wiceprezes. W 2014 
r. spółka przekazała klientom 1.958 mieszkań. Deweloper liczy na poprawę wyników w tym roku. Marże roku 
2015 powinny być nieco lepsze r/r. Dom Development przekaże więcej mieszkań, wzrosną przychody, bo 
średnia cena przekazywanego mieszkania będzie wyższa niż w 2014 r. Przy wyższych przychodach i marżach 
wynik powinien być rok do roku wyższy - powiedział wiceprezes. 

 

Dom Development Deweloper może w '15 ruszyć z budową 2-2,5 tys. lokali 

 Dom Development może w tym roku ruszyć z budową 2-2,5 tys. lokali - poinformował Janusz Zalewski, wice-
prezes dewelopera. Ostateczna ilość będzie zależała od czasu trwania procedur administracyjnych, sytuacji 
rynkowej i tempa sprzedaży projektów wieloetapowych. Dom Development nie spodziewa się nagromadze-
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nia projektów w jednym kwartale. Kwartalnie może rozpoczynać realizację od 500 do 600 mieszkań - powie-
dział wiceprezes. Spółka szykuje na grunty 200-250 mln PLN. (S. Ozga) 

 

Apator Apator Metrix kupił pozostałe 50% George Wilson Industries za 30,6 mln PLN 

 Apator Metrix podpisał z National Industry Group Ltd. umowę zakupu 50% udziałów w spółce George Wilson 
Industries za 30,6 mln PLN, obejmując tym samym 100% udziałów w tej spółce. Wykup pozostałych 50% 
udziałów stanowi realizację wcześniejszej umowy opcyjnej zawartej pomiędzy Apator Metrix a NIG 5 wrze-
śnia 2012 roku. Spółka GWI działa w branży pomiarowej na rynku brytyjskim i zajmuje się produkcją oraz 
sprzedażą gazomierzy domowych, a także przemysłowych oraz smart meteringiem w zakresie pomiaru gazu. 
(P. Łopaciuk) 

 

Asbis Dalszą redukcja kosztów, myśli o uelastycznieniu buy-backu 

 Asbis chce kontynuować plan redukcji kosztów m.in. zmniejszając zatrudnienie, a pełen efekt działań oszczęd-
nościowych będzie widoczny w II kw. Spółka nie wypłaci dywidendy, ale myśli o uelastycznieniu zapisów pro-
gramu skupu akcji własnych. Ze względu na szereg niepewności rynkowych Asbis na razie nie opublikuje pro-
gnoz. 

 

Torpol Torpol ma kontrakt w Oslo. To już 11 zlecenie w Norwegii 

 Torpol pozyskał zlecenie na kompleksową przebudowę podwójnego toru tramwajowego Ekebergbanen w 
Oslo - podał portal wnp.pl. To 11 kontrakt Torpolu w Norwegii. Wartość netto zlecenia wynosi 57 mln koron 
norweskich, czyli ok. 27 mln PLN. Prace mają zostać zrealizowane do końca 2015 r. Zamawiającym jest 
Sporveien Oslo. (P. Łopaciuk) 

 

Stalprodukt Wyniki Stalproduktu w IV kw. 2014 roku vs. konsensus PAP 

  

 

Elektrotim Zlecenie od Taurona przy elektrowni wodnej 

 Elektrotim podpisał z Tauron Dystrybucja kontrakt na budowę stacji transformatorowej 110/20/10 kV Pilcho-
wice w Pokrzywniku w ramach modernizacji Elektrowni Wodnej Pilchowice I. Kontrakt Elektrotimu opiewa na 
22,01 mln PLN brutto. Termin realizacji prac ustalono na 30 listopada 2016 r. 

 

PZ Cormay Zarząd stwierdził nieprawidłowości w wynikach za lata 2009-2014 na kwotę 21 mln PLN 

 PZ Cormay poinformował, że zarząd spółki stwierdził nieprawidłowości w wynikach za lata 2009-14, które 
skutkowały istotnym zawyżeniem  wartości składników majątkowych oraz wyników finansowych spółki i gru-
py. Wartość nieprawidłowości wynosi ponad 21 mln PLN. Z tej kwoty ok. 4,5 mln PLN kosztów zostało w la-
tach 2009-2012 błędnie odniesione na koszty pozyskania kapitału, zawyżając tym samym wyniki finansowe w 
tym okresie. Kwoty, które w latach ubiegłych powinny wpłynąć na obniżenie wyniku finansowego stanowią 
około 14,3 mln PLN i jako błąd podstawowy zostaną wykazane w sprawozdaniu finansowym jako nierozliczo-
ny wynik z lat ubiegłych. Kwoty nieprawidłowości które wpłyną na obniżenie wyniku roku 2014 wynoszą ok. 
2,3 mln PLN.  

 

Impel Impel chce wypłacić 1,5 PLN dywidendy na akcję 

 Zarząd Impela zarekomenduje wypłatę 1,5 PLN dywidendy na akcję. Łącznie na dywidendę trafi 19,3 mln PLN. 
W 2014 roku Impel nie wypłacał dywidendy. 

 

mln PLN wyniki kons. różnica r/r q/q YTD2014 rdr 

Przychody 752,1 800,3 -6% 7% 1% 2859,0 2%

EBITDA 69,0 87,9 -22% 102% -23% 279,0 33%

EBIT 29,5 54,0 -45% 1182% -47% 144,0 77%

Zysk netto 24,6 32,9 -25% 761% -5% 89,0 22%

marża EBITDA 9,2% 10,9% -1,8 4,3 -2,8 9,8% 17,3

marża EBIT 3,9% 6,7% -2,8 3,6 -3,5 5,0% 40,6

marża netto 3,3% 4,1% -0,8 2,9 -0,2 3,1% 11,8
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North Coast W wezwaniu na akcje kupiono 1.215.363 akcje 

 Pekao Investment Banking poinformował, że w wezwaniu Salford Investments na North Coast kupiono 
1.215.363 akcje, które stanowią 37,98% kapitału zakładowego spółki i dają prawo do wykonywania 2.215.363 
głosów na WZ, co odpowiada 52,75% ogólnej liczby głosów na WZ. Podmiotem nabywającym akcje w wezwa-
niu była spółka Castelli Polska.   

 
Work Service Chce być międzynarodowym integratorem HR 

 Prezes Work Service Tomasz Hanczarek poinformował w wywiadzie dla „Parkietu”, że spółka umacnia się za 
granicą i chce stać się się międzynarodowym integratorem HR. 
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Pozostałe informacje 

Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

Pozostałe informacje - skup akcji własnych 

 

GPW Zarząd informuje, że działając na wniosek 2 akcjonariuszy Spółki  podjął uchwałę o dokonaniu zamiany 27.300 akcji  

imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii B. Zamiana akcji imiennych uprzywi lejowanych  
serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii B powoduje zmianę liczby głosów z akcji Spółki w ten sposób, że wszystkie akcje 

Spółki będą łącznie uprawniać do 56.752.170 głosów na WZ, tj. 29.560.340 głosów z akcji serii A uprzywilejowanych w ten 

sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy oraz 27.191.830 głosów z akcji  seri i  B.  Zamiarem Zarządu Giełdy jest 
dopuszczenie i  wprowadzenie akcji  seri i  B powstałych po zamianie do obrotu giełdowego.  

 

KAMPA Do Spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki MC 2 S.A., o zmniejszeniu s tanu posiadania akcji do poziomu 11,7% ogólnej 

l iczby głosów na WZ Emitenta.  

Do Spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki Advantum 1 sp. z o.o. o osiągnięciu poziomu 29,5% ogólnej liczby głosów na 

WZ Emitenta. 

GRUPA NOKAUT Spółka zwołuje na dzień 25.03.2015 roku o godz. 12.00 NWZ, które odbędzie s ię w Warszawie (00-121 Warszawa), w 
Kancelari i  Notaria lnej Notariusza  Adama Suchty przy ul icy Siennej 39 (parter), o godz. 12.00. 

 

PZ CORMAY Spółka informuje o zawarciu ze spółką TTL 1 Sp. z o.o. z s iedzibą w Warszawie umowy sprzedaży, której przedmiotem jest 
przeprowadzenie za  pośrednictwem fi rmy inwestycyjnej, poza obrotem zorganizowanym, transakcji  zbycia  przez 
Emitenta na rzecz Nabywcy 5.791.275 akcji  zwykłych na oka ziciela  o wartości  nominalnej 0,10 CHF (franków 
szwajcarskich) każda, spółki Orphée S.A. z s iedzibą w Genewie (Szwajcaria), będącej spółką zależną od Emitenta. Łączna 

wartość nominalna akcji objętych Umową wynosi 579.127,50 CHF. Akcje s tanowią 15% KZ Orphee i  reprezentują 15% 
ogólnej liczby głosów na WZ Orphee. Określona w Umowie cena zbycia Akcji wynosi 2,00 złote za jedną akcję, tj. łącznie 

11.582.550,00 zł.  

Emitent informuje o zawarciu transakcji pakietowych za  pośrednictwem fi rmy inwestycyjnej, w trybie pozasesyjnym w 
obrocie giełdowym na rynku regulowanym GPW, której przedmiotem jest zbycie przez Emitenta 4.633.020 akcji zwykłych 

na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 CHF (franków szwajcarskich) każda spółki  Orphée S.A. z s iedzibą w Genewie 
(Szwajcaria), będącej spółką zależną od Emitenta. Łączna wartość nominalna akcji  objętych Umową wynos i  463.302,00 
CHF. Akcje s tanowią 12% KZ Orphee i reprezentują 12% ogólnej liczby głosów na WZ Orphee. Cena zbycia Akcji w ramach  

Transakcji  wynios ła  2,00 złote za  jedną akcję, tj. łącznie 9.266.040,00 zł.   

 

ABC DATA Spółka informuje o nabyciu 48 000 akcji własnych. Akcje zostały nabyte w średniej cenie jednostkowej 3,47 zł za  jedną 
akcję. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 zł, a  łączna wartość nominalna nabytych akcji  wynos i  48 000 zł. Liczba 
głosów na WZ Spółki odpowiadająca  nabytym akcjom wynos i  48 000. Nabyte akcje s tanowią 0,038% KZ Spółki  oraz 
uprawniają do 0,038% głosów na WZA Spółki. Łączna l iczba pos iadanych przez Spółkę akcji  własnych po rozl iczeniu 
powyższej transakcji  wynies ie 1 719 929, co będzie s tanowi ło 1,37% KZ i  ogólnej l i czby głosów na WZA Spółki .   

ZUE Spółka dokonała transakcji nabycia  3 838 akcji  własnych, po średniej jednostkowej cenie nabycia  10,05 zł za  jedną 
Akcję.  Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 0,25 zł, natomiast łączna wartość nominalna nabytych Akcji  wynosi  959,50 

zł. Akcje nabyte przez Spółkę w dniu 26 lutego 2015 roku stanowią 0,02% udziału w KZ Spółki i ogólnej l i czbie głosów na 
WZ Spółki oraz odpowiadają 3 838 głosom na WZ. Łączna wartość nominalna nabytych Akcji  wynos i  54 054,75 zł.  Po 
realizacji ww. transakcji nabycia Akcji Spółka posiada łącznie 216 219 Akcji , co odpowiada 216 219 głosom na WZ Spółki  

oraz s tanowi  0,94% udzia ł w KZ Spółki  i  ogólnej l i czbie głosów na WZ Spółki .  
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Kalendarium 

IV kw. 2013 IV kw. 2014P r/r IV kw. 2013 IV kw. 2014P r/r IV kw. 2013 IV kw. 2014P r/r

27 lutego Kernel Skonsolidowany raport roczny

27 lutego Alior Bank Skonsolidowany raport roczny 448,3 485,9 8,4% 215,0 243,9 13,4% 58,0 92,2 59,0%

27 lutego AB Skonsolidowany raport za II kw. roku obrotowego

2 marca Emperia Skonsolidowany raport roczny 511,7 512,0 0,1% 2,6 11,8 353,8% 1,6 10,5 556,3%

3 marca CEZ Skonsolidowany raport kwartalny 55566 51256 -7,8% 7248 11042 52,3% 3475 7773 123,7%

4 marca Cyfrowy Polsat Skonsolidowany raport roczny 800,4 2 442,7 205,2% 206,8 413,1 99,8% 173,1 10,7 -93,8%

5 marca PGNiG Skonsolidowany raport roczny 9117 9221 1,1% 744 539 -27,6% 494 245 -50,4%

6 marca Lotos Skonsolidowany raport roczny 7 796,5 6 053,0 -22,4% -59,3 -661,0 - -24,4 -633,0 -

WydarzenieSpółka
Przychody (mln PLN) EBIT (mln PLN) Zysk netto (mln PLN)
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Dziennik 

27 luty 2015

Materiały periodyczne w Dzienniku: 
 

Poniedziałek: wykresy cen metali 

2013 2014P 2015P 2013 2014P 2015P

Banki

Alior Kupuj 2014-12-19 87,00 23,1 18,5 16,6 2,4 1,9 1,7

BZ WBK Trzymaj 2014-12-19 381,00 15,8 17,1 13,4 2,3 2,0 1,8

Handlowy Kupuj 2014-12-19 121,00 14,3 14,9 16,4 1,9 1,9 1,7

ING BSK Trzymaj 2014-12-19 147,00 18,3 16,9 15,3 2,0 1,7 1,6

mBank Kupuj 2014-12-19 547,00 16,5 14,8 13,2 1,9 1,7 1,5

Millennium Kupuj 2014-12-19 9,30 15,9 13,4 13,2 1,6 1,5 1,4
Pekao Trzymaj 2014-12-19 191,00 17,4 18,1 18,3 2,1 2,0 2,0

2013 2014P 2015P 2013 2014P 2015P

Sektor wydobywczy

Bogdanka Kupuj 2014-11-26 128,00 10,3 13,6 10,0 5,4 5,7 4,7

JSW Sprzedaj 2014-11-26 20,00 34,0 - - 0,6 0,4 0,3

KGHM Kupuj 2014-08-26 151,00 8,1 9,8 9,5 4,5 5,1 4,9
NWR Sprzedaj 2014-11-26 0,07 - - - - - 20,1

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 9,4 13,7 13,2 4,7 4,9 5,6

Energa Trzymaj 2014-10-30 23,80 - - - - - -

PGE Trzymaj 2014-10-30 22,40 9,6 10,3 10,4 4,4 4,5 4,5

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

Paliwa i Chemia

Duon Kupuj 2014-09-29 2,57 - - - - - -

Ciech Sprzedaj 2014-11-28 36,79 66,5 31,0 17,7 10,7 7,5 7,1

Grupa Azoty Sprzedaj 2014-12-12 53,95 25,0 33,5 31,4 6,5 9,7 9,3

Lotos Trzymaj 2015-01-14 27,62 82,3 - 29,0 11,2 - 8,8

MOL* Trzymaj 2014-09-24 12937,00 - - - 34,2 42,6 37,0

PGNiG Trzymaj 2014-12-09 4,84 14,6 10,8 12,7 5,7 5,1 5,4

PKN Orlen utajniona do: 2015-02-26 - - - - - - -
Synthos Trzymaj 2014-12-17 4,01 14,0 17,3 17,7 11,1 10,7 11,2

Handel hurtowy i detaliczny

AmRest Kupuj 2014-08-27 88,80 24,9 - 86,0 7,7 8,9 7,4

Emperia Trzymaj 2014-03-10 78,53 40,6 53,0 20,2 26,3 11,0 6,6

EuroCash Sprzedaj 2014-03-10 32,25 19,1 21,7 24,6 11,1 13,5 14,5

LPP Sprzedaj 2014-11-21 7127,00 30,4 29,9 31,4 17,5 16,4 17,3
CCC Kupuj 2014-11-21 169,00 61,4 52,1 35,5 36,2 31,2 23,0

Media i telekomunikacja

Cyfrowy Polsat Kupuj 2014-12-04 28,45 13,9 15,9 33,3 19,6 19,3 9,7

Netia Kupuj 2014-07-31 6,19 44,1 58,2 62,3 4,6 5,0 5,2

Orange Polska Trzymaj 2014-07-31 10,40 43,7 14,8 20,3 4,6 4,5 4,7
TVN Trzymaj 2014-12-05 17,22 - 25,2 16,5 17,4 17,5 14,1

Sektor deweloperski

Dom Development Trzymaj 2014-06-30 45,20 21,8 21,9 18,2 - - -

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

GTC Kupuj 2014-03-31 8,00 - - 14,9 - 21,8 5,4

PHN Trzymaj 2014-10-09 27,80 - - 46,3 - - 77,2

Robyg Kupuj 2014-10-15 2,51 22,0 17,1 14,0 12,1 12,3 10,8

Budowlany

Budimex Kupuj 2015-01-08 157,00 21,9 13,5 23,7 12,5 7,9 11,9
Elektrobudowa Sprzedaj 2014-10-17 66,00 11,4 13,5 12,9 9,3 9,6 10,8

Przemysł

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

Apator Kupuj 2014-09-23 43,50 26,6 21,3 18,5 15,3 11,7 12,6

Kęty Kupuj 2014-07-07 264,00 18,8 18,0 16,2 13,8 10,4 9,8
ZPUE Trzymaj 2014-09-30 345,00 20,2 15,1 13,8 10,8 8,6 7,5

Pozostałe

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

GPW Kupuj 2014-09-25 46,00 18,1 19,0 16,2 13,6 12,7 11,1

Otmuchów Kupuj 2014-10-31 11,72 27,2 11,8 11,3 8,3 5,9 5,6

PKP Cargo Trzymaj 2015-02-12 93,00 16,1 15,2 11,4 5,3 5,4 4,6
PZU Kupuj 2014-09-17 520 12,8 13,3 14,5 - - -

* cena docelowa podana jest w HUF

Rekomendacja Cena docelowa
P/E skorygowane

P/E skorygowane EV/ EBITDA

P/BV
Bank

Rekomendacja Cena docelowa

Data rekomendacji

Spółka Data rekomendacji
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Objaśnienie używanej terminologii fachowej 

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

Rekomendacje stosowane przez DM 

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

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

Stosowane metody wyceny 

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

Powiązania, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzonej rekomendacji 

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

Pozostałe klauzule 

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

Biuro Analiz Rynkowych 

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

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

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

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

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

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

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

Biuro Klientów Instytucjonalnych   
 

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

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 

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

e-mail: infodm@pkobp.pl 
Telefony kontaktowe 

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

