
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. 53 109,61 0,0%

WIG zam. 53 055,98 -0,1%

obrót (tys. PLN) 823 100,00 65,6%

WIG 20 otw. 2 411,95 0,1%

WIG 20 zam. 2 410,27 0,0%

FW20 otw. 2 405,00 0,1%

FW20 zam. 2 416,00 0,5%

mWIG40 otw. 3 549,46 0,0%

mWIG40 zam. 3 544,57 -0,1%

Największe wzrosty kurs zmiana

INTEGERPL 192,30 +13,8%

VIGOSYS 200,00 +11,1%

FORTUNA 18,83 +10,4%

WINVEST 7,24 +9,7%

ARCUS 1,90 +6,7%

Największe spadki kurs zmiana

FOTA 0,80 -20,8%

FENGHUA 27,70 -18,5%

CZTOREBKA 4,20 -14,1%

DSS 0,32 -13,5%

ATENDE 2,27 -11,7%

Najwyższe obroty kurs obrót

CCC 148,00 269 549,00

JSW 21,11 127 404,00

BZWBK 387,90 122 472,00

KGHM 126,70 79 036,00

PKOBP 36,69 76 009,00

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 17 606,86 1,4%

RTS 1 054,38 -2,0%

PX50 988,09 0,7%

DJIA 17 814,94 0,0%

NASDAQ 4 758,25 0,1%

S&P 500 2 067,03 -0,1%

DAX XETRA 9 861,21 0,8%

FTSE 6 731,14 0,0%

CAC 4 382,31 0,3%

NIKKEI 17 383,58 -0,1%

HANG SENG 23 881,08 0,2%

Waluty i surowce zmiana

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

EUR/PLN 4,18 -0,5%

USD/PLN 3,35 -0,7%

EUR/USD 1,25 0,3%

miedź (USD/t) 6 675,00 -0,7%

miedź (PLN/t) 22 367,26 -1,5%

ropa Brent (USD/bbl) 76,96 -1,4%

Środa
26.11.2014

Najważniejsze informacje: 

Tauron - Inwestycja we własne kopalnie 

Kernel - W I kw. 2014/15 23,4 mln USD zysku netto 

PKN Orlen - RN zgodziła się na budowę elektrociepłowni w Płocku za ok. 1,65 mld PLN 

Mennica - Mennica zmienia plany co do portfela nieruchomości na Woli 

Sektor wydobywczy - Węglokoks planuje zadebiutować na giełdzie 

Sektor bankowy - W III kw. banki zawarły o 345 mln PLN kredytów mniej w II kw. 

Sektor energetyczny - Do ’28 spółki chcą oddać ponad 18 GW nowych mocy 

Empik - Wyemitował obligacje o wartości 37,96 mln EUR i 7,5 mln PLN  

Hawe - Prawdopodobnie powalczy o przejęcie TK Telekom 

Mostostal W.  - Mostostal W. ma przedwstępną umowę sprzedaży Mostostalu Puławy 

Budimex - Zawarcie umowy na 45,3 mln EUR 

Sonel - Ma zamówienie za 12,9 mln PLN 

Selvita - KNF zatwierdził prospekt Selvity 

Ghelamco - Wyemituje obligacje o wartości 50 mln PLN dla detalistów 

Midas - Może pozyskać prawa do 800 Mhz w inny sposób niż udział w aukcji 

 

Wydarzenia dnia: 

Emperia - WZ ws. umorzenia 2.031.547 akcji nabytych przez spółkę 

Kernel - Skonsolidowany raport za I kwartał 2014/15 

 

Nadchodzące wydarzenia: 

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

Lotos - Zakoczenie przyjmowania zapisów w wykonaniu PP (28 listopada) 

Od połowy października Grupa Azoty te-
stuje długoterminową linię trendu wzro-
stowego. Jej przełamanie otworzyłoby 
drogę dla silnych spadków w horyzoncie 
kolejnych tygodni lub nawet miesięcy. Jak 
na razie jednak kurs pozostaje w krótko-
terminowej konsolidacji i wybicie z niej 
górą sugerowałoby zakończenie korekty i 
powrót wzrostów. 

Wykres dnia: Grupa Azoty 

Grupa Azoty: test linii trendu 
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Tauron Inwestycja we własne kopalnie 

 Prezes Tauronu Dariusz Lubera poinformował, że dziś nie prowadzi rozmów w sprawie ewentualnego zakupu 
kopalń np. Bolesława Śmiałego od Kompanii Węglowej. Spółka oczekuje dużego wzrostu udziału węgla z wła-
snych kopalń w 2018 i 2019 r., kiedy zwiększy wydobycie z kopalni Janina.  

 Spółka jest w procesie wydzielania farm wiatrowych do oddzielnej spółki. Transakcja powinna się zamknąć w 
ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Dodał, że jeśli pomyślnie zostanie zamknięta transakcja, to Tauron będzie 
mógł wybudować farmy lub kupić gotowe moce wiatrowe za taką kwotę, jaką Tauron będzie dysponował ze 
sprzedaży. Spółka zakłada, że do 2023 r. z powodów środowiskowych i ekonomiczno-technicznych z naszego 
portfela wypadnie około 1300 MW.  

 Prezes dodał, że Zarząd każdego roku będzie rekomendował podział części zysku między akcjonariuszy. Ale 
możliwe jest czasowe obniżenie wypłacanej dywidendy w porównaniu z zapisami polityki dywidendowej ze 
względu na wydatki inwestycyjne w kolejnych latach. (S. Ozga) 

 

Kernel W I kw. 2014/15 23,4 mln USD zysku netto 

 Kernel Holding w I kwartale roku obrotowego 2014/2015 miał 23,4 mln USD zysku netto przypisanego akcjo-
nariuszom jednostki dominującej wobec 33,4 mln USD straty rok wcześniej. Zysk operacyjny sięgnął w tym 
czasie 60,4 mln USD w stosunku do 22,8 mln USD straty w I kwartale 2013/2014. Zysk EBITDA grupy wyniósł 
80,5 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniósł 3 mln USD. Przychody ze 
sprzedaży netto wyniosły w tym czasie 579,2 mln USD w stosunku do 412,9 mln USD rok wcześniej, co ozna-
cza wzrost o ok. 40%. 

 

PKN Orlen RN zgodziła się na budowę elektrociepłowni w Płocku za ok. 1,65 mld PLN  

 PKN Orlen poinformował, że rada nadzorcza wyraziła zgodę na realizację projektu budowy kogeneracyjnego 
bloku gazowo-parowego w Płocku. Elektrociepłownia będzie posiadała moc 596 MWe, a oddanie jej do ek-
sploatacji planowane jest z końcem 2017 r. Szacowana wartość projektu budowy Elektrociepłowni wyniesie 
około 1,65 mld PLN. (M. Kalwasińska)  

Mennica Mennica zmienia plany co do portfela nieruchomości na Woli 

 „Parkiet” poinformował, że kontrolowana przez Zbigniew Jakubasa Mennica modyfikuje plany wobec portfela 
nieruchomości na warszawskiej Woli. Pierwotnie chciała wybudować tam biurowce, ale w związku z tym, że 
takich inwestycji w okolicy zaplanowanych jest bardzo dużo, kolejne projekty po 130-metrowym biurowcu 
Mennica Tower o powierzchni ok. 50 tys.  m2 mają być już inwestycjami mieszkaniowymi.    

 

Sektor wydobywczy Węglokoks planuje zadebiutować na giełdzie 

 Prezes Węglokoksu Jerzy Podsiadło poinformował w wywiadzie dla „Parkietu”, że Węglokoks zamierza stać 
się grupą górniczo-hutniczą i planuje zadebiutować na giełdzie, nawet jesienią 2015 r. Prezes dodał, że środki 
na przejęcia kopalń mogą pochodzić z PIR oraz od banków komercyjnych. (A. Iwański) 

 

Sektor bankowy W III kw. banki zawarły o 345 mln PLN kredytów mniej w II kw. 

 Jak poinformował Związek Banków Polskich, w III kw. banki zawarły o 1846 umów kredytowych mniej, a ich 
wartość była niższa o 345 mln PLN. Liczba nowych umów o kredyty hipoteczne wyniosła 43,6 tys. (spadek o 
4,1% wobec II kw.), a ich łączna wartość sięgnęła 9,2 mld PLN (3,6% mniej niż w II kw.). (J. Szortyka) 

 

Sektor energetyczny Do ’28 spółki energetyczne chcą oddać ponad 18 GW nowych mocy 

 Urząd Regulacji Energetyki poinformował w latach 2014-2028 przedsiębiorstwa energetyczne planują oddać 
do eksploatacji łącznie ponad 18 GW nowych mocy wytwórczych. Planowane łączne nakłady inwestycyjne w 
nowe moce to 54,15 mld PLN. (S. Ozga) 

 

 

Najważniejsze informacje 
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Empik Wyemitował obligacje o wartości 37,96 mln EUR i 7,5 mln PLN  

 Empik Media & Fashion poinformował, że wyemitował niezabezpieczone obligacje denominowane w euro, o 
łącznej wartości nominalnej 37,96 mln euro oraz złotowe o wartości 7,5 mln PLN, z terminem zapadalności 17 
listopada 2017 r.  

 

Hawe Prawdopodobnie powalczy o przejęcie TK Telekom 

 Hawe prawdopodobnie weźmie udział w procesie sprzedaży przez PKP spółki TK Telekom. PKP chce zamknąć 
sprzedaż TK Telekom do końca pierwszego półrocza 2015 r. Spółka może ponadto do końca roku lub na po-
czątku 2015 podpisać kilka wysokomarżowych umów na sprzedaż lub leasing włókien światłowodowych. 
Przedstawiciele Hawe poinformowali, że prace związane z budową szerokopasmowej sieci regionalnej w woj. 
warmińsko-mazurskim idą zgodnie z planem. Na dziesięć miesięcy przed zakończeniem projektu spółka celo-
wa z udziałem Hawe wybudowała 2/3 sieci. 

 

Mostostal  Mostostal Warszawa ma przedwstępną umowę sprzedaży Mostostalu Puławy 

Warszawa  Mostostal Warszawa poinformował, że podpisał przedwstępną umowę sprzedaży 99,76% akcji spółki zależ-
nej, Mostostalu Puławy. Drugą stroną umowy jest firma High Business.  

 

Budimex Zawarcie umowy na 45,3 mln EUR 

 Budimex zawarł z Landprop Services I umowę na realizację III etapu Business Garden Wrocław za 45,30 mln 
EUR (około 190 mln PLN). Termin zakończenia prac 01.09.2016 r. 

 

Sonel Ma zamówienie za 12,9 mln PLN 

 Sonel poinformował, że otrzymał zamówienie od Lincoln Electric warte 12,9 mln PLN, którego realizacja na-
stąpi w okresie od lutego 2015 r. do lutego 2016 r.  

 

Selvita KNF zatwierdził prospekt Selvity 

 Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że zatwierdziła prospekt związany z ofertą publiczną akcji serii 
F oraz dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D, E, F.  

 

Ghelamco Wyemituje obligacje o wartości 50 mln PLN dla detalistów 

 Ghelamco poinformował, że zaoferuje inwestorom indywidualnym obligacje o wartości 50 mln PLN. Jest to 
pierwsza transza w ramach II Programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości 250 mln PLN.  

 

Midas Może pozyskać prawa do 800 Mhz w inny sposób niż udział w aukcji 

 Midas poinformował, że w jego ocenie pomimo niewzięcia udziału w aukcji częstotliwości LTE grupa może 
pozyskać prawa do tych zasobów radiowych "w inny sposób". Trwają prace nad aktualizacją strategii grupy.  

 

Introl Wykona tegoroczną prognozę, w '15 r. chce zwiększyć produkcję o 10% 

 Introl nie widzi zagrożeń dla wykonania tegorocznej prognozy, mimo dokonania odpisów na przegrany proces 
sądowy. Sprzedaż grupy w tym roku może nawet być wyższa niż prognozowana. Również przyszły rok zapo-
wiada się dość dobrze, m.in. ze względu na planowany wzrost mocy produkcyjnych o około 10%. 

 

W Investments Podnosi prognozę przychodów w '14 do 54,2 mln PLN 

 W Investments podniosła prognozę przychodów ze sprzedaży w 2014 roku do 54,2 mln PLN z 32,04 mln PLN 
wcześniej. Jednocześnie spółka podtrzymała prognozę zysku netto ustaloną wcześniej na poziomie 27,37 mln 
PLN. 
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Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

OT LOGISTICS Spółka zwołuje NWZ, na dzień 22.12.2014 r., na  godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjno -Szkoleniowym 

WILCZA, ul . Wi lcza  9, Sa la  F, 00-538 Warszawa. 

GRUPA LOTOS 

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki w dniu 25.11.2014 roku: 1) Skarb 

Państwa, Liczba głosów 69.076.392, Udział w głosach ZWZ 80,29%,  Udział w głosach ogółem 53,19%; 2) ING OFE, Liczba 

głosów 7.800.000, Udział w głosach ZWZ 9,07% , Udzia ł w głosach ogółem 6,01% ; 3) OFE PZU "Złota  Jes ień", Liczba 
głosów 5.500.000, Udzia ł w głosach ZWZ 6,39%, Udzia ł w głosach ogółem 4,23%.  

 

NOVITA Spółka została poinformowana przez Janusza Piczaka, członka RN Spółki posiadającego dostęp do informacji  poufnych 
oraz działającego także jako przedstawiciel statutowy (jednoosobowy zarząd) Finveco Sp. z o.o., podmiotu od niego 
za leżnego, że 17,18,19,20,21 i  24 l istopada 2014 r. Finveco Sp. z o.o., podmiot zależny Janusza Piczaka, kupi ła  łącznie w 
trakcie ses ji  na  GPW w Wars zawie 4985 akcji  Spółki  po średnim kurs ie 47,69 zł. 

PHH KOMPAP Spółka informuje, że w dniu 25.11.2014r. otrzymała zawiadomienie od Waldemara Lipka – Prezesa  Zarządu Spółki , i ż 
Spółka "FRANET" Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w dniach 20,21 oraz 24.11.2014 roku nabyła 440 akcji po średniej cenie 
6,47 zł. 

Spółka informuje, że w dniu 25.11.2014r. otrzymała zawiadomienie od Waldemara Lipka – Prezesa  Zarządu Spółki , że 
nabył w dniu 20.11.2014r. – 10 akcji  – w cenie po 6,46 zł za  jedną akcję. 

VOTUM Spółka otrzymała zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład organu nadzorczego Spółki , że w okres ie od 21.11.2014 
roku do 24.11.2014 roku osoba blisko związana z Przewodniczącym RN Spółki  dokonała  nabycia  2 000 akcji  Spółki  za  
łączną kwotę 15 754,80 zł, po średniej ceni e 7,87 zł za  akcję. 

MBANK Spółka  w dniach 18-19.11.2014 zbyła  100 akcji  po średniej cenie 503,20 zł. 

GRUPA DUON Spółka informuje, że w dniu 25.11.2014 r. otrzymał od prokurenta Spółki informację o sprzedaży przez niego w dniach 17-
24.11.2014 roku 36 472 akcji  Spółki  za  ś rednią cenę jednostkową 2,18 zł. 

INFOVIDE-MATRIX Spółka  w dniach 13-21.11.2014 zbyła  6242 akcji  po średniej cenie 3,42 zł. 

MNI Spółka informuje o nabyciu przez Andrzeja Piechockiego będącego Prezesem Zarządu Spółki pakietu 90.000 akcji, za  cenę 
1,27 zł za  jedną akcję, tj. łącznie cały pakiet za  114.300 złotych. Po dokonaniu powyżej wskazanej transakcji  Andrzej 
Piechocki posiada 14.470.406 akcji Spółki co stanowi 14,65 procent jej KZ i  odpowiada 14.470.406 głosom na WZ Spółki , 
które s tanowią 14,65 procent ogólnej l i czby tychże głosów. 

ROBYG Spółka informuje, że w dniu 25.11.2014 roku otrzymał zawiadomienie od Norges  Bank (Bank Centra lny Norwegi i ) o 
transakcji  nabycia  dokonanej 21.11.2014 roku dotyczącej 150.000 akcji  Spółki  s tanowiących 0.057% KZ Spółki  i  
reprezentujących 150.000 głosów i  0,057% w ogólnej l iczbie głosów w Spółce, a tym samym o przekroczeniu progu 5% w 
ogólnej l i czbie głosów w Spółce. 

K2 INTERNET Spółka informuje, i ż Janusz Żebrowski - Przewodniczący RN - w dniach 19 i  20.11.2014 nabył 1500 akcji po średniej cenie 
11,22 zł.  

ABS INVESTMENT Spółka informuje, i ż Członek Zarządu Emitenta, Sławomir Jarosz, nabył w dniach 20,29.10.2014 i  17,19.11.2014 18 650 
akcji  po średniej cenie 1,37 zł. 

VISTULA GROUP Spółka informuje o transakcji nabycia akcji Spółki przez Jerzego Mazgaja pełniącego funkcję Przewodniczącego RN Spółki : 
600 000 akcji  spółki  po średniej cenie 1,33 zł. 
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Pozostałe informacje - skup akcji własnych 

HUTMEN Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie od członka Zarządu Spółki  o dokonaniu transakcji  
zbycia  3987 sztuk po cenie 4,90 zł za  jedną akcję. 

 

Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała od spółek: Boryszew S.A., Impexmetal S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., 
Impex-Invest Sp. z o.o. zawiadomienie, iż spółka SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. nabyła bezpośrednio 4.670.254 akcje spółki  
Hutmen S.A., co stanowi 18,24% akcji tej spółki i  uprawnia  do 18,24 % głosów na WZ. Przed Wezwaniem spółka  SPV 
Boryszew 3 Sp. z o.o. nie posiadała akcji Hutmen S.A. Jednocześnie poinformowano, że w wyniku przedmi otowego 
Wezwania zmianie nie uległ s tan posiadania akcji Hutmen S.A. przez Impexmetal  S.A. Po Wezwaniu Impexmetal  S.A. 
pos iada: 1) bezpośrednio 4.146.355 akcje spółki Hutmen S.A., co s tanowi 16,20% akcji  tej spółki  i  uprawnia  do 16,20% 
głosów na WZ; 2) pośrednio poprzez Impex-Invest Sp. z o.o. - 12.550.000 akcje spółki  Hutmen S.A., co s tanowi  49,03% 
akcji  tej spółki i uprawnia  do 49,03% głosów na WZ. Łącznie Impexmetal  S.A. wraz podmiotem za leżnym pos iada 
16.696.355 akcje spółki  Hutmen S.A., co s tanowi  65,23% akcji  tej spółki  i  uprawnia  do 65,23 % głosów na WZ.  
 
Jednocześnie poinformowano, że w wyniku przedmiotowego Wezwania zmianie nie uległ stan posiadania  akcji  Hutmen 
S.A. przez Impex-Invest Sp. z o.o. Po Wezwaniu Impex-Invest Sp. z o.o posiada: 1) bezpośrednio 12.550.000 akcje spółki   

Hutmen S.A., co s tanowi  49,03% akcji  tej spółki  i  uprawnia  do 49,03% głosów na WZ.  
 
Jednocześnie poinformowano, że w wyniku przedmiotowego Wezwania zmianie uległ stan posiadania akcji  Hutmen S.A. 
przez Boryszew S.A. W wyniku rozliczenia przedmiotowego Wezwania Boryszew S.A. posiada obecnie: 1) pośrednio przez 
SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. – 4.670.254 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 18,24% akcji tej spółki i  uprawnia  do 18,24 % 
głosów na WZ; 2) pośrednio przez Impexmetal  S .A. - 4.146.355 akcje spółki  Hutmen S.A., co s tanowi  16,20% akcji  tej 
spółki i uprawnia do 16,20% głosów na WZ; 3) pośrednio poprzez Impexmetal S.A. i  Impex- Invest Sp. z o.o. - 12.550.000 
akcje spółki  Hutmen S.A., co s tanowi  49,03% akcji  tej spółki  i  upra wnia  do 49,03% głosów na WZ. 
 
Łącznie Boryszew S.A. wraz z podmiotem dominującym oraz podmiotami  za leżnymi  pos iada 21.397.109  akcji  spółki  
Hutmen S.A., co s tanowi  83,59% akcji  tej spółki  i  uprawnia  do 83,59% głosów na WZ.  

IPO W wyniku zawarcia w dniu 25.11.2014. poza rynkiem NewConnect cywi lnoprawnej umowy sprzedaży 8.297.349 akcji  
Spółki IPO SA, uległ zmianie udzia ł S-Web Sp. z o.o. w organizacji  w ogólnej l i czbie głosów w Spółce IPO SA.  Przed 
realizacją ww. transakcji S-Web Sp. z o.o. posiadała 8.297.349 szt. akcji Spółki, co s tanowiło 44,53% udzia łu w KZ Spółki . 
Akcje te uprawniały do wykonywania 8.297.349 głosów, co stanowiło 44,53 % głosów w ogólnej l i czbie głosów na WZA 
Spółki . Po zreal izowaniu ww. transakcji  spółka  nie pos iada akcji  Spółki  IPO SA.  

W wyniku zawarcia w dniu 25.11.2014 roku poza rynkiem NewConnect cywi lnoprawnej umowy sprzedaży 1.200.000 akcji 
Spółki  IPO SA, uległ zmianie mój udzia ł w ogólnej l i czbie głosów w Spółce IPO SA.  
Przed realizacją ww. transakcji posiadałam 1.200.000 szt. akcji Spółki, co s tanowiło 6,44 % udzia łu w KZ Spółki . Akcje te 
uprawniały do wykonywania 1.200.000 głosów, co stanowiło 6,44 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki .  Po 
zreal izowaniu ww. transakcji  nie pos iadam akcji  spółki  IPO SA.  

 

AMREST HOLDINGS Spółka nabyła  1810 akcji własnych. Średnia cena nabycia akcji 100,04 zł. Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0085% KZ Spółki 
czyl i  1 810 głosów na WZ Spółki . Spółka  jest w pos iadaniu łącznie 10 698 akcji  czyl i  10 698 głosów na WZ Spółki , 
s tanowiących 0,0504% ogólnej l i czby głosów w Spółce. 

INC Spółka w dniu 25.11.2014 roku nabyła 550 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości  

nominalnej 1100,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,87 zł. Powyższe akcje własne Spółki dają 550 głosów na WZ Spółki 
i  s tanowią 0,0066% KZ Spółki  oraz 0,0056% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia  rozpoczęcia  programu 
nabywania akcji własnych Spółka nabyła 277615 sztuk akcji  własnych, s tanowiących 3,3275% KZ i  da jących praw o do 
2,8204% głosów na WZ Spółki . 

ABC DATA Spółka informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym transakcji nabycia 2 343 akcji własnych. Rozliczenie transakcji  nastąpi  w  
dniu 27.11.2014 roku. Akcje zostały nabyte w średniej cenie jednostkowej 3,54 zł za  jedną a kcję. Wartość nominalna 
każdej akcji  wynos i  1 zł, a  łączna wartość nominalna nabytych akcji  wynos i  2 343 zł. Liczba głosów na WZ Spółki  
odpowiadająca nabytym akcjom wynos i  2 343. Nabyte akcje s tanowią 0,002% KZ Spółki  oraz uprawnia ją do 0,002% 
głosów na WZA Spółki. Łączna liczba posiadanych przez Spółkę akcji własnych po rozliczeniu powyższej transakcji wyniesie 
1 147 113, co będzie s tanowi ło 0,92% KZ i  ogólnej l i czby głosów na WZA Spółki .  
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Kalendarium 

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 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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26 November 2014

Materiały periodyczne w Dzienniku: 
 

Poniedziałek: wykresy cen metali 

2013 2014P 2015P 2013 2014P 2015P

Banki

Alior Trzymaj 30/06/2014 87,00 22,1 16,7 12,7 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 14,7 14,6 15,5 2,0 1,9 2,0

ING BSK Kupuj 30/06/2014 154,00 19,6 16,7 14,3 2,2 2,1 1,9

mBank Trzymaj 30/06/2014 525,00 17,7 15,5 14,5 2,0 2,1 1,9

Millennium Kupuj 30/06/2014 8,80 17,2 13,6 12,3 1,7 1,6 1,5
Pekao Trzymaj 30/06/2014 187,00 17,0 16,8 15,6 2,0 2,0 2,0

2013 2014P 2015P 2013 2014P 2015P

Sektor wydobywczy

Bogdanka Kupuj 10/07/2014 134,00 11,0 11,8 9,2 5,6 5,4 4,6

JSW Sprzedaj 15/04/2014 40,00 32,1 - - 0,4 0,3 0,2

KGHM Kupuj 26/08/2014 151,00 5,3 8,3 10,2 3,4 4,6 5,2
NWR Trzymaj 28/11/2013 4,20 - - - - 5,6 3,1

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 10,3 15,1 14,5 5,1 5,3 6,0

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 9,6 10,3 10,4 4,4 4,5 4,5

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

Paliwa i Chemia

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

Ciech Sprzedaj 24/06/2014 30,51 57,8 32,8 22,4 9,8 8,0 7,5

Grupa Azoty Sprzedaj 30/06/2014 60,90 20,2 22,4 20,6 5,4 7,3 6,6

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 - - - 34,5 43,0 37,3

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 - - 15,2 10,0 - 6,0
Synthos Trzymaj 18/06/2014 4,78 13,5 13,5 12,6 10,3 9,7 8,5

Handel hurtowy i detaliczny

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

Emperia Trzymaj 10/03/2014 78,53 35,1 45,8 17,5 21,7 9,1 5,4

EuroCash Sprzedaj 10/03/2014 32,25 21,0 23,9 27,0 12,1 14,7 15,8

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

Media i telekomunikacja

Cyfrowy Polsat Trzymaj 27/06/2014 23,62 16,7 16,1 10,2 19,3 9,1 6,8

Netia Kupuj 31/07/2014 6,19 42,1 55,5 59,5 4,4 4,8 5,0

Orange Polska Trzymaj 31/07/2014 10,40 42,3 14,4 19,6 4,5 4,4 4,6
TVN Trzymaj 27/06/2014 17,24 16,0 12,4 11,5 16,3 12,9 10,8

Sektor deweloperski

Dom Development Trzymaj 30/06/2014 45,20 19,7 19,8 16,5 - - -

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

GTC Kupuj 31/03/2014 8,00 - - 18,9 - 33,4 8,3

PHN Trzymaj 09/10/2014 27,80 - - 45,4 - - 75,7

Robyg Kupuj 15/10/2014 2,51 22,3 17,3 14,2 12,3 12,5 11,0

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 16,8 16,1 14,5 12,5 9,4 8,9
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 17,2 18,1 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 26,4 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 12,4 12,8 14,0 - - -

* 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

