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

Dziennik 

Indeksy GPW

WIG otw. 53 415,49 0,1%

WIG zam. 53 299,40 -0,1%

obrót (tys. PLN) 401 428,00 -4,9%

WIG 20 otw. 2 432,90 0,1%

WIG 20 zam. 2 421,67 -0,4%

FW20 otw. 2 432,00 0,1%

FW20 zam. 2 419,00 -0,4%

mWIG40 otw. 3 540,70 0,1%

mWIG40 zam. 3 551,36 0,4%

Największe wzrosty kurs zmiana

PCGUARD 0,46 24,3%

TELEPOLSKA 1,29 9,3%

CAMMEDIA 3,45 7,8%

MOBRUK 12,90 7,5%

STALPROD 350,55 6,4%

Największe spadki kurs zmiana

INDYGO 0,90 -9,1%

WADEX 4,28 -8,9%

KSGAGRO 1,28 -7,9%

BLACKLION 1,15 -7,3%

YAWAL 7,56 -6,6%

Najwyższe obroty kurs obrót

KGHM 123,00 72 311,00

ORANGEPL 9,12 47 986,00

PKOBP 37,35 38 185,00

PEKAO 181,40 37 874,00

PGE 20,78 33 214,00

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 17 585,79 0,8%

RTS 1 021,17 0,0%

PX50 981,47 0,8%

DJIA 17 685,73 0,0%

NASDAQ 4 675,71 -0,6%

S&P 500 2 048,72 -0,2%

DAX XETRA 9 472,80 0,2%

FTSE 6 696,60 -0,2%

CAC 4 266,19 0,1%

NIKKEI 17 300,86 0,1%

HANG SENG 23 391,66 0,1%

Waluty i surowce zmiana

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

EUR/PLN 4,22 0,0%

USD/PLN 3,36 -0,1%

EUR/USD 1,26 0,2%

miedź (USD/t) 6 631,00 -1,1%

miedź (PLN/t) 22 281,49 -1,2%

ropa Brent (USD/bbl) 76,60 -0,3%

Czwartek
20.11.2014

Najważniejsze informacje: 

Millennium - BCP może zmniejszyć swój udział w Millennium do pięćdziesięciu kilku %  

TVN - Ofertą sprzedaży TVN zainteresowanych kilku inwestorów 

Sektor finansowy - Stawka opłaty ostrożnościowej banków na '15 ustalona na 0,05% 

Tauron - Spółki mogą domagać się od Tauronu roszczeń wartych miliardów złotych  

CEZ - Chce kupić od Enelu 66% udziałów w Slovenské elektrárne 

PIR - Prezesem PIRu może zostać Popiołek z mBanku lub Góra z ARP – „PB” 

PKN Orlen - Związki i zarząd rozmawiali o zmianach w systemie pracy 

PGNiG - PGNiG liczy na zmianę ceny w kontrakcie z Gazpromem 

S. wydobywczy - Prezes KW ma nadzieję, że pełnomocnik ds. górnictwa pomoże spółce 

Sektor wydobywczy - Zakup kopalń od KW tylko na zasadach rynkowych  

S. wydobywczy - Albo wsparcie z budżetu, albo gwałtowne cięcia w górnictwie - Taras 

PKP Cargo - Port Gdański podpisał umowę o sprzedaży PGE z Mariner Capital 

Sektor telekomunikacyjny - EBOiR chce wesprzeć prywatyzację TK Telekom 

Raiffeisen - Bank może odpisać goodwill do 197 mln EUR 

Tauron - Tauron Ciepło buduje magistarlę cieplną 

Mostostal Zabrze - Backlog 604 mln PLN; przychody w '14 powyżej 800 mln PLN 

Work Service - Liczy na dobry IV kw., przychody w '14 zbliżą się do 2 mld PLN 

Work Service - Work Service w '15 planuje kolejne akwizycje, wyklucza emisję akcji 

Famur, Zamet - Spółki grupy TDJ wybudują nawęglanie w Kozienicach 

Warimpex - Chce zamknąć transakcję sprzedaży biurowców w Rosji w najbliższych tyg. 

Monnari - Powierzchnia handlowa może wzrosnąć 

ZM Kania - ZM Kania zakładają konserwatywnie mniejszy r/r wzrost przychodów w '15 

Magellan - Magellan widzi duży popyt na finansowanie ze strony samorządów 

Polenergia - Chce rozwijać się organicznie, ale nie wyklucza przejęć 

Polenergia - Spółka zakłada wzrost EBITDA w ’17 o 280 mln PLN  

Vantage Development - Deweloper kupił działkę na warszawskim Mokotowie  

 

Wydarzenia dnia: 

Global City Holdings - Skonsolidowany raport półroczny 

Lotos - Początek zapisów w wykonaniu pr. poboru (dot. emisji do 55 mln akcji) 
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Millennium BCP może zmniejszyć swój udział w Millennium do pięćdziesięciu kilku % - „PB” 

 „Puls Biznesu” poinformował, że z nieoficjalnych źródeł dowiedział się, że BCP rozważa alternatywny scena-
riusz wobec sprzedaży całego banku Millennium. Alternatywny scenariusz zakłada sprzedaż części akcji ban-
ku, jednak z zachowaniem pakietu kontrolnego. BCP chce zachować udział wynoszący pięćdziesiąt kilka pro-
cent. Oznacza to, że do sprzedaży może zostać przeznaczone ok. 10-12% akcji Millennium o wartości ok. 1 
mld PLN. Według „Pulsu Biznesu”, obecnie trwają przygotowania do oferty wtórnej i jeszcze w tym tygodniu 
oficjalnie z projektem zapozna się rada nadzorcza BCP i być może od razu podejmie decyzje w tej sprawie. (J. 
Szortyka) 

 

TVN Ofertą sprzedaży TVN zainteresowanych kilku inwestorów 

 Według Pulsu Biznesu oferta sprzedaży TVN może przyciągnąć kilku dużych inwestorów branżowych: Time 
Warner, Discovery, Axel Springer, Vivendi oraz 21st Century Fox. Oprócz tego zainteresowanych spółką jest 
też kilka funduszy private equity: Permira, Providence, CVC i Advent. 

 Neutralnie. Pomimo, że cena zainkasowana przez ITI zapewne będzie wyższa od ceny rynkowej TVN, inwe-
storzy giełdowi mogą dostać jedynie „okruchy z pańskiego stołu” gdyż istnieje obowiązek do ogłoszenia 
wezwania na akcje dające jedynie do 66% głosów w wypadku przejęcia spółki matki. (W. Giller) 

 

Sektor finansowy Stawka opłaty ostrożnościowej banków na '15 ustalona na 0,05% 

 Rada BFG określiła stawkę opłaty rocznej banków na 2015 r. na poziomie 0,189%. Stawka opłaty ostrożno-
ściowej na 2015 rok została ustalona na 0,05%. Obowiązkowa opłata roczna oraz opłata ostrożnościowa mają 
być uiszczone do 16 marca 2015 r. Stawki opłaty rocznej na 2014 rok wyniosły 0,1%, zaś opłaty ostrożnościo-
wej na poziomie 0,037%. 

 Całkowite opłaty roczne, wraz BFG, będą wyższy o 0,102% r/r. Jest to negatywne zaskoczenie dla sektora. 
Oczekiwaliśmy, że opłaty mogą być wyższe o ok 0,05% w 2015 roku. (J. Szortyka) 

 

Tauron Polenergia, Enerco oraz In.ventus mogą domagać się od Tauronu roszczeń wartych miliardów złotych – 
„PB” 

 „Puls Biznesu” poinformował, że Polenergia, Enerco INV-Energy oraz In.ventus złożyły pismo do ministra skar-
bu w związku z zerwaniem przez Tauron długookresowych zobowiązań umownych dot. zakupu energii z farm 
wiatrowych poprzez ogłoszenie upadłości spółki Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa. Łączna war-
tość umów wynosi ok. 4 mld PLN. Podmioty te mogą domagać się roszczeń wartych miliardów złotych. We-
dług gazety problemy mają również największe banki, które udzielały kredytów (z wyjątkiem Pekao) na pro-
jekty wiatrowe zabezpieczonych głównie właśnie wieloletnimi umowami z PKH (S. Ozga) 

 

CEZ Chce kupić od Enelu 66% udziałów w Slovenské elektrárne 

 CEZ jest zainteresowany kupnem od Enelu 66% udziałów w spółce Slovenské elektrárne. Połączenie CEZ z 
Slovenské elektrárne przyniosłoby synergie w działalności operacyjnej oraz rozwoju energetyki jądrowej i 
wodnej w obu krajach (Czechach i Słowacji). CEZ wyraził również konieczność dokonania szczegółowej analizy 
kwestii związanych z budową elektrowni jądrowej Mochovce na Słowacji. W komunikacie CEZ-u podano rów-
nież, że Slovenské elektrárne w 2013 roku miała 710 mln EUR EBITDA oraz 356 mln EUR zysku netto. (S. Ozga) 

 

PIR Prezesem PIRu może zostać Popiołek z mBanku lub Góra z ARP – „PB” 

 Według informacji „Pulsu Biznesu”, do ostatniego etapu wyboru prezesa Polskich Inwestycji Rozwojowych 
rada nadzorcza funduszu dopuściła Michała Popiołka, który od lat jest związany z mBankiem, oraz Jerzego 
Górę, wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu.  

 

 

 

Najważniejsze informacje 
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PKN Orlen Związki i zarząd rozmawiali o zmianach w systemie pracy 

 O zmianach w systemie brygadowym spółek PKN Orlen rozmawiali w środę przedstawiciele związków zawo-
dowych, zarządu i rady nadzorczej płockiego koncernu oraz ministerstwa skarbu państwa. Rozmowy mają być 
kontynuowane. (M. Kalwasińska) 

 

PGNiG PGNiG liczy na zmianę ceny w kontrakcie z Gazpromem 

 PGNiG liczy na zmianę ceny w kontrakcie z Gazpromem i złożył wniosek z propozycją renegocjacji ceny - poin-
formował Jerzy Kurella, wiceprezes PGNiG. Dodał, że nie można wykluczyć również rozmowy o wolumenach 
kupowanego gazu, ale podkreślił, że najważniejsza będzie cena. Strona rosyjska przyjęła wniosek do rozpa-
trzenia. (M. Kalwasińska) 

 

Sektor wydobywczy Prezes KW ma nadzieję, że pełnomocnik ds. górnictwa pomoże spółce 

 Prezes Kompanii Węglowej Mirosław Taras wyraził nadzieję, że z pomocą nowego pełnomocnika rządu ds. 
górnictwa uda się uratować płynność tej spółki po fiasku emisji euroobligacji. Prezesi KW i Weglokoksu po-
twierdzili, że częścią planu będzie przejęcie przez Węglokoks co najmniej czterech kompanijnych kopalni. 
Chodzi o Piekary, Bobrek – Centrum, Chwałowice i Jankowice. Wszystkie te zakłady są dziś nierentowne. Sza-
cuje się, że transakcja może pochłonąć 2,5 mln PLN. Taras poinformował, że jeśli nie uda się pozyskać finan-
sowania zewnętrznego, to realne stanie się zamknięcie kilku kompanijnych kopalń. Władze KW proponują by 
w proces restrukturyzacji branży włączyła się energetyka, np. poprzez fuzje ze spółkami węglowymi. Innym 
wyjściem jest ograniczenie wydobycia w najbardziej nierentownych zakładach, a to będzie się wiązało ze 
zwolnieniami. Taras dodaje „nie obchodzi mnie, czy mnie zdymisjonują, czy ja pierwszy zrezygnuję z tego sta-
nowiska, ale jeśli tak się stanie to najpierw położę na biurku wniosek o upadłość spółki”. (A. Iwański) 

 

Sektor wydobywczy Zakup kopalń od KW tylko na zasadach rynkowych - prezes Węglokoksu 

 Zakup przez Węglokoks kopalń od Kompanii Węglowej musi być oparty na zasadach rynkowych – poinformo-
wał Jerzy Podsiadło, prezes Węglokoksu. Jeśli biznesplan nie wykaże rentowności przedsięwzięcia do transak-
cji nie dojdzie - dodał. Obecnie prowadzone są analizy oraz wyceny i budowany jest biznesplan przedsięwzię-
cia. Dokumenty mają być gotowe na początku grudnia. Przedmiotem analiz są m.in. możliwe inwestycje i 
kwestia zatrudnienia w kopalniach po ich przejęciu. Wstępne analizy pokazują braki zatrudnienia w pracach 
dołowych: brakuje górników, obsady na poszczególnych zmianach są niedostateczne. Jest natomiast duża 
nadwyżka dozoru i administracji i tu jest problem – wyjaśnił prezes. 

 Według prezesa Podsiadło ok. połowa środków na zakup kopalń pochodziłaby z finansowania dłużnego, część 
to środki własne Węglokoksu, transakcję wsparłyby też Polskie Inwestycje Rozwojowe. Możliwe jest także 
podwyższenie kapitału, przy czym to niekoniecznie będzie kapitał Węglokoksu, a spółek celowych, które zo-
staną utworzone w związku z przejęciem kopalń. 

 Były wiceminister gospodarki Jerzy Markowski krytycznie ocenił pomysł sprzedaży kopalń KW Węglokoksowi. 
Jego zdaniem, jedynym efektem będzie 2,5 mld PLN dla Kompanii, tymczasem kopalnie nie zmienią właścicie-
la, bo zarówno KW, jak i Węglokoks należą do Skarbu Państwa. Markowski nie wierzy, że Węglokoks zrefor-
muje kopalnie, których problemów nie rozwiązała KW. (A. Iwański) 

 

Sektor wydobywczy Albo wsparcie z budżetu, albo gwałtowne cięcia w górnictwie - Taras 

 Aby poprawić sytuację górnictwa, rząd powinien przyjąć program, w którym zdecyduje się na wspieranie gór-
nictwa z budżetu albo gwałtowne cięcia w tej branży – uważa Mirosław Taras, prezes Kompanii Węglowej. 
Zdaniem Tarasa największymi problemami w górnictwie są niska wydajność i przerost zatrudnienia. Kompa-
nia Węglowa zatrudnia dwa razy więcej ludzi niż powinna - dodał prezes. Do tego dochodzą podatki obciąża-
jące górnictwo, co przekłada się na to, że koszt wydobycia tony węgla przekracza 313 PLN. W ocenie Tarasa, 
przy tak dramatycznym spadku cen na świecie, KW nie jest w stanie w krótkim okresie czasu zamknąć bilansu 
między kosztem a ceną węgla.  

 Proponowana przez związki zawodowe fuzja kopalń z energetyką to rozwiązanie, w którym koszty poniesie 
energetyka, a finalnie polskie społeczeństwo, płacąc wyższą cenę za prąd - powiedział prezes Taras. 

 Po trzecim kwartale tego roku spółki węglowe straciły na sprzedaży węgla 1,6 mld PLN, zobowiązania na ko-
niec września przekroczyły 12 mld PLN, a na zwałach jest już ponad 9 mln ton niesprzedanego węgla. 
(A. Iwański) 
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PKP Cargo Port Gdański podpisał umowę o sprzedaży PGE z Mariner Capital 

 Port Gdański poinformował, że podpisał umowę sprzedaży Portu Gdańskiego Eksploatacja z Mariner Capital. 
Zainteresowane zakupem Portu Gdańskiego Eksploatacja było także PKP Cargo.  

 

Sektor EBOiR chce wesprzeć prywatyzację TK Telekom 

telekomunikacyjny PKP otrzymała list intencyjny, w którym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wyraził zainteresowanie udzia-
łem w finansowaniu transakcji zakupu udziałów TK Telekom przez potencjalnych inwestorów – wszyscy zain-
teresowani inwestorzy będą mieli zapewniony równy dostęp do takiego finansowania. 

 

Raiffeisen Bank może odpisać goodwill do 197 mln EUR 

 Raiffeisen poinformował, że może odpisać goodwill w Polsce do 197 mln EUR – podała agencja Bloomberg.  

 

Tauron Tauron Ciepło buduje magistarlę cieplną 

 Tauron Ciepło buduje magistralę, która połączy Siemianowice Śląskie i centrum Katowic z siecią obsługiwaną 
przez Elektrociepłownie Elcho. Koszt inwestycji wynosi blisko 50 mln PLN. Prace zakończą się pod koniec 2015 
r. (S. Ozga) 

 

Mostostal Zabrze Backlog M. Zabrze 604 mln PLN; przychody w '14 znacząco powyżej 800 mln PLN 

 Portfel zamówień do realizacji (w większości przypadających na '15) Mostostalu Zabrze na koniec październi-
ka wynosił 604 mln PLN - Dariusz Pietyszuk, wiceprezes spółki. Spółka szacuje wartość kontraktów do pozy-
skania w oparciu o aktualne oferty na ok. 827 mln PLN. Pietyszuk dodał, że przychody grupy w 2014 r. znaczą-
co przekroczą 800 mln PLN, a zarząd rozważy wypłatę dywidendy za 2014 r. 

 

Work Service Work Service liczy na dobry IV kw., przychody w '14 zbliżą się do 2 mld PLN 

 Grupa Work Service liczy na dobre wyniki w IV kw. i spodziewa się, że jej przychody w całym 2014 roku zbliżą 
się do poziomu 2 mld PLN - poinformował w rozmowie z PAP Tomasz Hanczarek, prezes Work Service. Dodał, 
że w 2015 roku organiczny biznes spółki powinien rosnąć w tempie ok. 20%. 

 

Work Service Work Service w '15 planuje kolejne akwizycje, wyklucza emisję akcji 

 Grupa Work Service w 2015 roku planuje kolejne akwizycje - powiedział w rozmowie z PAP Tomasz Hancza-
rek, prezes Work Service. Obecnie Work Service przygląda się spółce informatycznej z Niemiec oraz spółce 
działającej na rynku rumuńskim. Cały czas podstawą rozwoju spółki jest koncentracja na obszarze Europy 
Środkowej. Prezes poinformował też, że finansowanie przejęć będzie oparte o środki własne i dług bankowy, 
spółka wyklucza emisję obligacji. Hanczarek poinformował, że z uwagi na obecną strukturę akcjonariatu, wy-
kluczona jest też kolejna emisja akcji spółki. Hanczarek poinformował też, że że choć temat dywidendy Work 
Service za 2014 rok będzie przedmiotem dyskusji z jej właścicielami, to zarząd woli środki wygenerowane 
przez spółkę przeznaczyć na jej rozwój. 

 

Famur, Zamet Spółki grupy TDJ wybudują nawęglanie w Kozienicach 

 Polimex-Mostostal zlecił konsorcjum trzech spółek z grupy TDJ budowę układu nawęglania dla nowego bloku 
energetycznego 1075 MW w Kozienicach. Konsorcjum tworzą Famak, Famur oraz Zamet Industry. Zadanie 
obejmuje dostawę, wykonanie montażu oraz uruchomienie urządzeń technologicznych układu nawęglania w 
systemie „pod klucz”. Wartość zlecenia wynosi 115 mln PLN netto, a termin realizacji ustalono na 21 lipca 
2017 r. 

 

Warimpex Warimpex chce zamknąć transakcję sprzedaży biurowców w Rosji w najbliższych tygodniach 

 Warimpex liczy, że zamknięcie transakcji sprzedaży biurowców Jupiter 1 i Jupiter 2 z projektu Airportcity w 
Sankt Petersburgu nastąpi w ciągu najbliższych paru tygodniu. Przejęcie będzie możliwe po spełnieniu typo-
wych warunków dla tego rodzaju transakcji nieruchomościowych w Rosji - podała spółka. Łączna wartość 
transakcji wynosi ok. 70 mln EUR. Kupującym jest zarządzana przez TRINFICO Investment Group, spółka-córka 



Dziennik 

5 

prywatnego rosyjskiego funduszu emerytalnego Blagosostoyanie. 

 

Monnari Powierzchnia handlowa może wzrosnąć 

 Prezes Mirosław Misztal poinformował, że powierzchnia handlowa w 2015 r. może wzrosnąć o 10%. Prezes 
widzi jeszcze miejsce do rozwoju, powierzchnia Monnari może jeszcze wzrosnąć docelowo dwukrotnie. Spół-
ka rozgląda się za obiektami do przejęć. 

 

ZM Kania ZM Kania zakładają konserwatywnie mniejszy r/r wzrost przychodów w '15 

 Zakłady Mięsne Henryk Kania zakładają konserwatywnie, że w przyszłym roku dynamika wzrostu sprzedaży 
nie będzie tak wysoka jak w tym roku - poinformował PAP Grzegorz Minczanowski, prezes spółki. Spółkce 
sprzyjają niskie ceny surowców. Prezes podtrzymał dotychczasową politykę niewypłacania dywidendy. 

 

Magellan Magellan widzi duży popyt na finansowanie ze strony samorządów 

 Magellan obserwuje duże zainteresowanie swoimi usługami ze strony samorządów. IV kwartał powinien być 
dobry - ocenił Krzysztof Kawalec, prezes spółki. Grupa przewiduje ponadto, że założenia budżetowe NFZ na 
przyszły rok nie zmienią sytuacji płynnościowej szpitali. Dodatkowo, w przyszłym roku, Magellan spodziewa 
się większej chęci samorządów do komercjalizacji szpitali. W ocenie Magellana rynek inwestycji szpitali w 
Polsce pozostaje słaby.  

 Prezes podał, że w Hiszpanii, gdzie Magellan otworzył oddział w październiku, trwa w tym roku rządowy pro-
gram zwrotnego oddłużania regionów, który daje regionom możliwość zamiany zobowiązań przeterminowa-
nych na niewymagalne. Jeszcze w tym roku Magellan chce zrealizować w Hiszpanii pierwszą transakcję. 

 

Polenergia Chce rozwijać się organicznie, ale nie wyklucza przejęć 

 Prezes Polenergii Zbigniew Prokopowicz poinformował, że spółka stawia na rozwój organiczny, jednak jeśli 
pojawi się atrakcyjna możliwość inwestycyjna, nie wyklucza przejęć. Prezes dodał, że Polenergia chce wypła-
cać dywidendę od 2017 r.  

 

Polenergia Spółka zakłada wzrost EBITDA w ’17 o 280 mln PLN dzięki inwestycjom wiatrowym 

 Prezes Polenergii Zbigniew Prokopowicz poinformował, że spółka szacuje, że dzięki planowanym inwestycjom 
w farmy wiatrowe w 2017 roku EBITDA spółki wzrośnie o ok. 280 mln PLN. Moce spółki powinny wzrosnąć 
łącznie o ok. 200 MW, a ich uruchomienie prognozowane jest na połowę 2016 r. Prezes poinformował rów-
nież, że spółka planuje emisję akcji o wartość ok. 420 mln PLN, która jest planowana na przełomie I i II kwar-
tału.  

 

Vantage Deweloper kupił działkę na warszawskim Mokotowie na ok. 300 mieszkań 

Development Vantage Development kupił działkę o powierzchni 0,76 ha na warszawskim Mokotowie. Na zakupionym grun-
cie powstanie osiedle na około 300 mieszkań z częścią usługową. Kupno nieruchomości zostało sfinansowane 
z przeprowadzonej w czerwcu emisji obligacji. Vantage Development zamierza podzielić projekt na dwa eta-
py, każdy po ok. 150 mieszkań. Rozpoczęcie budowy pierwszego z nich planowane jest na III kw. '15, a zakoń-
czenie na IV kw. '16. Drugi etap miałby ruszyć w I kw. '16 i zostać ukończony w II kw. '17. 



Dziennik 

6 

Pozostałe informacje 

Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

Pozostałe informacje - skup akcji własnych 

BAKALLAND Innova wykonując obowiązki stron Porozumienia poinformowała o zmianie stanu pos iadania i  zwiększeniu udziału w 

ogólnej l iczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Bakal land S.A. o co najmniej 1%.   
W treści  powołanego zawiadomienia Innova wskazała ponadto, iż zmiana stanu pos iadania o co najmniej 1% ogólnej 
l iczby głosów w Spółce nastąpiła w wyniku rozliczenia w dniu 17.11.2014 roku transakcji nabycia akcji  Spółki  w ramach 

przymusowego wykupu. 

 

BAKALLAND Spółka informuje o zwołaniu na dzień 16.12.2014 roku na godz. 12.00 ZWZ Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w s iedzibie 

Spółki  przy ul . Fabrycznej 5 w Warszawie.  

 

MBANK Spółka w dniu 7.11.2014 roku nabyła 8 akcji po średniej cenie 483,20 zł. 

BANK MILLENIUM Bank nabył wyemitowane przez Bank bankowe papiery wartościowe w łącznej liczbie 1.705 sztuk. Średnia jednostkowa 
cena nabycia BPW wyniosła 1.038,75 zł. 

BENEFIT SYSTEMS Spółka w dniach 10.11.-11.11.2014 roku zbyła łącznie 119 590 akcji po średniej cenie 298,97 zł. 

FON W dniu 14.11.2014r Spółka kupiła 12.202 akcji Emitenta po cenie 1,04 zł. 
 
W dniu 17.11.2014r. Spółka sprzedała 15.000.000 akcji Emitenta po cenie 3,41 zł. 

MEDICALGORITHMICS Spółka zbyła 2154 sztuk akcji oznaczonych kodem ISIN PLMDCLG00015, przez spółkę Bottine Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna. Spółka, jest podmiotem z Osobą Zobowiązaną blisko związanym, 
 
Spółka nabyła w wyniku wyżej opisanej Transakcji 2154 sztuk akcji Emitenta przez Joannę Kobylińską, żonę Osoby 
Zobowiązanej, która jest blisko związana z Osobą Zobowiązaną. 
Joanna Kobylińska zobowiązała się do przestrzegania zobowiązania, jakie zaciągnęła Osoba Zobowiązana, o którym mowa 
w komunikacie bieżącym Emitenta nr 33/2014 tj. Do nie sprzedawania akcji Emitenta przez okres 2 lat od daty nabycia 
akcji przez Osobę Zobowiązaną. 

PKN ORLEN Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez Ship-Service S.A. zostały wyemitowane przez Spółkę w serii ORLEN1040 261114 
o łącznej wartości emisji 13 000 000 zł, na którą składa się 130 obligacji o wartości nominalnej 100 000 zł każda obligacja, 
na następujących warunkach: 1) Data emisji: 19 listopada 2014 roku; 2) Data wykupu: 26 listopada 2014 roku; 
Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 959,80 zł. 
Spółka posiada 60,9% akcji w KZ Ship-Service S.A. 

 

ABC DATA Spółka informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym transakcji nabycia 34 000 akcji własnych. Akcje zostały nabyte w średniej 
cenie jednostkowej 3,63 zł za jedną akcję. Liczba głosów na WZ Spółki odpowiadająca nabytym akcjom wynosi 34 000. 
Nabyte akcje stanowią 0,027% KZ Spółki oraz uprawniają do 0,027% głosów na WZA Spółki. 

ATLANTIS Spółka informuje, iż poza obrotem zorganizowanym Zawiadamiająca nabyła 12.793.196 akcji własnych, która to ilość 
stanowi 33,84 % udziału w KZ Spółki oraz uprawnia do oddania 12.793.196 głosów stanowiących 33,84 % udziału w 
ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki, a które to akcje nie uprawniają Zawiadamiającej do oddania głosów na WZ Spółki. 
Zawiadamiająca informuje, że przed bezpośrednim nabyciem akcji, o których mowa powyżej nie posiadała żadnych akcji 
własnych.  Zawiadamiająca informuje, że aktualnie bezpośrednio posiada 12.793.196 akcji własnych, która to ilość 
stanowi 33,84 % % udziału w KZ Spółki, oraz uprawnia do oddania 12.793.196 głosów stanowiących 33,84 % udziału w 
ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki, a które to akcje nie uprawniają Zawiadamiającej do oddania głosów na WZ Spółki. 

ATLANTIS Członkowie RN oraz Zarządu Emitenta członkowie organów Spółki poinformowali o nabyciu przez Spółkę jako ich podmiot 
blisko związany łącznie 12.793.196 akcji w cenie 4,25 zł za każdą akcję. 
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Kalendarium  

20 listopada Global City Holdings Skonsolidowany raport półroczny
20 listopada Lotos Początek zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych (dot. emisji do 55 mln akcji)
25 listopada Lotos NWZ 
25 listopada Mieszko NWZ ws. zmian w statucie
26 listopada Emperia WZ ws. umorzenia 2.031.547 akcji nabytych przez spółkę
26 listopada Kernel Skonsolidowany raport za I kwartał 2014/15
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 
5 grudnia Apator Dzień prawa do zaliczki na poczet dywidendy za '14

WydarzenieSpółka
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Dziennik 

20 listopad 2014

Materiały periodyczne w Dzienniku: 
 

Poniedziałek: wykresy cen metali 

2013 2014P 2015P 2013 2014P 2015P

Banki

Alior Trzymaj 2014-06-30 87,00 21,8 16,5 12,5 2,3 1,8 1,6

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

Handlowy Trzymaj 2014-06-30 125,00 15,0 15,0 15,9 2,0 2,0 2,0

ING BSK Kupuj 2014-06-30 154,00 19,4 16,5 14,1 2,2 2,0 1,9

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

Millennium Kupuj 2014-06-30 8,80 18,6 14,7 13,3 1,9 1,7 1,6
Pekao Trzymaj 2014-06-30 187,00 17,1 16,9 15,7 2,0 2,0 2,0

2013 2014P 2015P 2013 2014P 2015P

Sektor wydobywczy

Bogdanka Kupuj 2014-07-10 134,00 11,2 11,9 9,3 5,6 5,5 4,7

JSW Sprzedaj 2014-04-15 40,00 34,1 - - 0,6 0,4 0,2

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

Sektor energetyczny

CEZ #ADR! 2014-10-30 530,10 - - - - - -

Enea #ADR! 2014-10-30 17,50 - - - - - -

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

PGE #ADR! 2014-10-30 22,40 - - - - - -

Tauron #ADR! 2014-10-30 5,30 - - - - - -
ZE PAK Sprzedaj 2014-10-30 30,10 - - - - - -

Paliwa i Chemia

Duon Kupuj 2014-09-29 2,57 21,7 12,0 13,2 11,7 7,4 8,1

Ciech Sprzedaj 2014-06-24 30,51 57,7 32,7 22,3 9,8 8,0 7,4

Grupa Azoty Sprzedaj 2014-06-30 60,90 19,6 21,8 20,1 5,3 7,1 6,5

Lotos Kupuj 2014-05-19 42,20 86,0 7,0 5,9 11,3 5,8 5,4

MOL* Trzymaj 2014-09-24 12937,00 - - - 35,0 43,6 37,8

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

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

Handel hurtowy i detaliczny

AmRest Kupuj 2014-08-27 88,80 21,6 - 74,8 6,7 7,8 6,4

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

EuroCash Sprzedaj 2014-03-10 32,25 20,9 23,8 26,9 12,0 14,7 15,7

LPP Trzymaj 2014-05-22 8520,00 37,9 32,9 25,5 21,5 19,1 15,9
CCC Kupuj 2014-05-22 150,00 54,5 46,2 30,0 32,1 27,7 19,8

Media i telekomunikacja

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

Netia Trzymaj 2014-07-31 6,19 42,3 55,8 59,8 4,4 4,8 5,0

Orange Polska Sprzedaj 2014-07-31 10,40 40,8 13,9 18,9 4,4 4,3 4,5
TVN Trzymaj 2014-06-27 17,24 15,3 11,8 11,0 15,7 12,4 10,4

Sektor deweloperski

Dom Development Trzymaj 2014-06-30 45,20 21,6 21,6 18,0 - - -

Echo #ADR! 2014-10-03 7,30 - - - - - -

GTC Kupuj 2014-03-31 8,00 - - 18,4 - 31,8 7,9

PHN #ADR! 2014-10-09 27,80 - - - - - -

Robyg Kupuj 2014-10-15 2,51 - - - - - -

Budowlany

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

Przemysł

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

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

Kęty Kupuj 2014-07-07 264,00 16,8 16,1 14,6 12,5 9,4 8,9
ZPUE Trzymaj 2014-09-30 345,00 - - - - - -

Pozostałe

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

GPW Kupuj 2014-09-25 46,00 17,0 17,9 15,2 12,8 12,0 10,5

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

Otmuchów Kupuj 2014-10-31 11,72 27,6 12,0 11,4 8,4 6,0 5,7

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

PZU Kupuj 2014-09-17 520,00 12,5 12,9 14,1 - - -

* 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

