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Dziennik 

Indeksy GPW

WIG otw. 54 089,60 0,0%

WIG zam. 54 091,32 0,0%

obrót (tys. PLN) 563 717,00 5,9%

WIG 20 otw. 2 394,45 -0,1%

WIG 20 zam. 2 395,94 0,0%

FW20 otw. 2 365,00 -0,2%

FW20 zam. 2 370,00 0,0%

mWIG40 otw. 3 730,71 0,0%

mWIG40 zam. 3 732,01 0,1%

Największe wzrosty kurs zmiana

INDYGO 1,45 27,2%

AVIASG 26,76 18,9%

OPTEAM 6,48 14,3%

REINHOLD 0,73 9,0%

COGNOR 1,51 8,6%

Największe spadki kurs zmiana

MSXRESOUR 0,12 -92,3%

EVEREST 5,11 -9,9%

MILKILAND 2,16 -9,2%

STARHEDGE 1,59 -9,1%

WINVEST 6,50 -7,8%

Najwyższe obroty kurs obrót

PKOBP 34,00 76 623,00

PEKAO 183,80 76 463,00

PZU 489,00 71 453,00

KGHM 120,00 66 611,00

PKNORLEN 59,25 48 767,00

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 19 689,16 -1,8%

RTS 880,42 0,2%

PX50 1 033,66 0,2%

DJIA 17 776,12 -1,1%

NASDAQ 4 900,89 -0,9%

S&P 500 2 067,89 -0,9%

DAX XETRA 11 966,17 -1,0%

FTSE 6 773,04 -1,7%

CAC 5 033,64 -1,0%

NIKKEI 19 160,03 -0,2%

HANG SENG 25 087,73 0,8%

Waluty i surowce zmiana

WIBOR 3m (%) 1,55 0,0%

EUR/PLN 4,08 -0,3%

USD/PLN 3,80 0,6%

EUR/USD 1,07 -0,9%

miedź (USD/t) 6 082,00 0,4%

miedź (PLN/t) 23 100,65 1,0%

ropa Brent (USD/bbl) 53,34 -2,6%

Środa
01.04.2015

Najważniejsze informacje: 

S. bankowy - KNF wyśle zalecenie niewypłacania dywidendy nie więcej niż 5 bankom  

PKO BP - KNF zaleca PKO BP wstrzymanie wypłaty dywidendy 

ING BSK - WZ banku zdecydowało o wypłacie 4 PLN dywidendy na akcję za ‘14 

ING BSK - Chce pozyskać w ’15 więcej klientów korporacyjnych r/r 

ING BSK - Od '16 bank inaczej obliczy ryzyko dla klientów indywidualnych 

CCC - Za wcześnie, żeby stwierdzić czy uda się uniknąć straty w I kw. - Nowjalis 

PKN Orlen - Wkrótce ruszy budowa elektrociepłowni PKN Orlen w Płocku 

PKN Orlen - Unipetrol sfinalizuje przejęcie udziałów Česká Rafinérská 

Enea - Spółka Energo-Tour do likwidacji 

Synthos - Wyemituje obligacje o wartości nominalnej 50 mln EUR 

Asseco Poland - Sapiens przejmuje hinduską spółke Ibexi  

Budimex - Spodziewa się dużo wyższej przedsprzedaży mieszkań w I kw.  

Budimex - Raczej nie zdobędzie zlecania na remont Mostu Łazienkowsk 

Budimex - FB Serwis pracuje nad dwiema akwizycjami 

JSW - NWZ zdecydowało o zmianach w statucie i RN spółki 

DTP - Chce w tym roku zainwestować 40-50 mln PLN 

Wikana - Celem spółki jest osiągnięcie zysku w ‘15 

Medicalgorithmics - Ma umowę dystrybucyjną w Brazylii  

Polwax - Polwax nowym właścicielem dwóch laboratoriów Lotosu 

 

Nadchodzące wydarzenia: 

Cyfrowy Polsat - ZWZ ws. wypłaty  dywidendy (2 kwietnia) 

Orange Polska - ZWZ ws. wypłaty  dywidendy (9 kwietnia) 

Alumetal - ZWZ ws. wypłaty  dywidendy (13 kwietnia) 

CI Games odbiło się wczoraj od średnio-
terminowego wsparcia, tworząc na wykre-
sie białą świecę z długim dolnym cieniem. 
Dopóki pozostaje powyżej wspomnianego 
poziomu prawdopodobna wydaje się ko-
rekta. Sygnałem jej rozpoczęcia będzie 
przełamanie krótkoterminowego oporu na 
poziomie 8,00 zł. 

Wykres dnia: CI Games 

CI Games: prawdopodobne rozpoczęcie korekty 
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Sektor bankowy KNF wyśle zalecenie niewypłacania dywidendy nie więcej niż 5 bankom  

 Zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Wojciech Kwaśniak poinformował, że KNF wyśle 
nie więcej niż pięciu bankom indywidualne zalecenia niewypłacania dywidendy za 2014 r. do czasu wyznacze-
nia wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego. Kwaśniak poinformował, że część banków dostała już 
takie zalecenia, a część dostanie je w kwietniu.  

 

PKO BP KNF zaleca PKO BP wstrzymanie wypłaty dywidendy 

 PKO BP poinformował, że zarząd banku przyjął, że dywidenda będzie wypłacana z nadwyżek powyżej mini-
malnych wskaźników adekwatności kapitałowej, które ustalono na poziomie 12,5% dla łącznego współczynni-
ka kapitałowego i 12% dla współczynnika Tier 1. PKO BP poinformował, że w dniu 31 marca 2015 r. bank 
otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zalecenie zatrzymania przez PKO Bank Polski całego zysku wypra-
cowanego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.  

 

ING BSK WZ banku zdecydowało o wypłacie 4 PLN dywidendy na akcję za ‘14 

 ING Bank Śląski poinformował, że walne zgromadzenie banku zdecydowało, że z zysku osiągniętego w 2014 
roku na dywidendę przeznaczy 520,4 mln PLN, czyli 4 PLN na akcję.  Dniem ustalenia prawa do dywidendy 
jest 20 kwietnia, a dniem jej wypłaty 5 maja. (J. Szortyka) 

 

ING BSK Chce pozyskać w ’15 więcej klientów korporacyjnych r/r 

 Wiceprezes ING Banku Śląskiego Michał Bolesławski poinformował, że bank liczy, że w 2015 roku pozyska 
więcej klientów korporacyjnych niż w 2014 roku, kiedy przybyło ich netto 4,2 tys. Bank chce utrzymać pierw-
szą pozycji w faktoringu i poprawić rynkową pozycję w leasingu. Wiceprezes poinformował, że od marca bank 
widzi rosnące zapotrzebowanie na kredyty obrotowe, nie ma jednak mocniejszych wzrostów na rynku kredy-
tów inwestycyjnych. (J. Szortyka) 

 

ING BSK Od '16 bank inaczej obliczy ryzyko dla klientów indywidualnych 

 W 2016 r. ING Bank Śląski planuje wdrożyć pomiar ryzyka tzw. metodą zaawansowaną w segmencie klientów 
indywidualnych - poinformowała Małgorzata Kołakowska, prezes banku. W segmencie korporacyjnym bank 
stosuje tę metodę od połowy 2013 r. (J. Szortyka) 

 

CCC Za wcześnie, żeby stwierdzić czy uda się uniknąć straty w I kw. - Nowjalis 

 Wiceprezes CCC Piotr Nowjalis poinformował w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” poinformował, że niejszy 
ruch w galeriach handlowych i nie najlepsza pogoda (niskie temperatury w marcu i późniejsze nadejście wio-
sny) wywierają presję na sprzedaż, ale CCC i tak jest zadowolone z wyników. Nowjalis dodał, że jest za wcze-
śnie by stwierdzić, czy uda się uniknąć straty, ale rezultaty nie powinny rozczarować. Wiceprezes spodziewa 
się lepszego r/r II kwartału, ponieważ przed rokiem duża część popytu przesunęła się I kwartał – z kwietnia na 
marzec. (W. Giller) 

 

PKN Orlen Wkrótce ruszy budowa elektrociepłowni PKN Orlen w Płocku 

 Wkrótce rozpoczną się prace budowlane pod blok gazowo-parowy PKN Orlen o mocy 596 MWe, który po-
wstanie w Płocku - podał portal wnp.pl. Nowa elektrociepłownia płockiego koncernu produkująca energię na 
potrzeby spółki, jak i zewnętrzne, ruszyć ma na przełomie 2017-18 r. (M. Kalwasińska) 

 

PKN Orlen Unipetrol sfinalizuje przejęcie udziałów Česká Rafinérská 

 Unipetrol, spółka zależna PKN Orlen, uzyskał prawomocną decyzję czeskiego Urzędu Antymonopolowego, 
dotyczącą przejęcia od włoskiego koncernu ENI akcji Česká Rafinérská, stanowiących 32,445% kapitału zakła-
dowego tej spółki. (M. Kalwasińska) 

Najważniejsze informacje 
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Enea Spółka Energo-Tour do likwidacji 

 Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Energo-Tour, spółki zależnej Enei, podjęło uchwałę w sprawie roz-
wiązania spółki po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 
kwietnia 2015 roku. 

 Dotychczasowa działalność spółki Energo-Tour skoncentrowana była na prowadzeniu przychodni pracowni-
czej, realizowaniu szkoleń, prowadzeniu biura podróży, a także usług w zakresie administracji nieruchomo-
ściami. (S. Ozga) 

 

Synthos Wyemituje obligacje o wartości nominalnej 50 mln EUR, które obejmie EBOiR 

 Synthos poinformował, że wyemituje obligacje o wartości nominalnej 50 mln EUR, które w całości obejmie 
EBOiR. Papiery zapadające 30 września 2021 r. będą oprocentowane na 4% w skali roku. Obligacje zostaną 
wyemitowane w ramach dodatkowej emisji względem emisji o łącznej wartości nominalnej 350 mln EUR, 
którą Synthos sprzedał we wrześniu 2014 r. (M. Kalwasińska) 

 

Asseco Poland Sapiens przejmuje hinduską spółke Ibexi  

 Sapiens z grupy Asseco Poland poinformował, że podpisał porozumienie ws. przejęcia hinduskiej spółki Ibexi 
Solutions, oferującej rozwiązania dla firm ubezpieczeniowych. Finalizacja transakcji ma nastąpić w II kw. 2015 
r.  

 

Budimex Spodziewa się dużo wyższej przedsprzedaży mieszkań w I kw.  

 Prezes Budimeksu Dariusz Blocher poinformował, że Budimex Nieruchomości w I kw. 2015 r. powinien zano-
tować niższą sprzedaż mieszkań r/r, z kolei przedsprzedaż powinna być dużo wyższa. (P. Łopaciuk) 

 

Budimex Najprawdopodobniej nie zdobędzie zlecania na remont Mostu Łazienkowskiego 

 Prezes Budimeksu Dariusz Blocher poinformował, że Budimex był zainteresowany remontem Mostu Łazien-
kowskiego i złożył zamawiającemu swoją propozycję przeprowadzenia prac, ale najprawdopodobniej spółce 
nie uda się pozyskać tego zlecenia. Prezes podkreślił, że obecnie Budimex nie prowadzi żadnych rozmów z 
zamawiającym. Blocher dodał, że Budimex był zainteresowany tym remontem i złożył zamawiającemu swoje 
wyliczenia, gwarantując uzyskanie przejezdności na wszystkich pasach obu jezdni w tym roku. (P. Łopaciuk) 

 

Budimex FB Serwis pracuje nad dwiema akwizycjami 

 Prezes Budimeksu Dariusz Blocher poinformował, że specjalizująca się w usługach FB Serwis z grupy Budi-
meksu, która niedawno poinformowała o przejęciu spółki ProEkoNatura, pracuje obecnie nad dwiema kolej-
nymi akwizycjami, które mogą zostać sfinalizowane do końca roku. Prezes podkreślił, że każda z tych spółek 
jest większa pod względem przychodów od ProEkoNatury.  

 

JSW NWZ zdecydowało o zmianach w statucie i RN spółki 

 NWZ Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdecydowało o zmianach w radzie nadzorczej i statucie spółki. Na wnio-
sek MSP do rady nadzorczej spółki powołana została Agnieszka Trzaskalska, zastępca dyrektora Departamen-
tu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji w MSP. Odwołany został Adam Rybaniec, dyrektor w Mini-
sterstwie Gospodarki. (A. Iwański) 

 

DTP Chce w tym roku zainwestować 40-50 mln PLN 

 Prezes DTP Michał Handzlik poinformował, że spółka chce w tym roku zainwestować w portfele wierzytelno-
ści 40-50 mln PLN, a co najmniej drugie tyle może wydać zarządzany przez spółkę fundusz Altus. Prezes dodał, 
że grupa będzie w tym roku chciała osiągnąć zysk netto na poziomie wyższym niż 28 mln PLN.   

 

Wikana Celem spółki jest osiągnięcie zysku w ‘15 
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 Prezes Wikany Robert Pydzik poinformował, że spółka zamierza w tym roku osiągnąć dodatni wynik netto na 
poziomie grupy. Spółka zakłada, że na koniec 2015 r. dojdzie do poziomów sprzedaży z lat 2011-2012, kiedy 
znajdowała nabywców na ok. 300 lokali rocznie.  

 

Medicalgorithmics Ma umowę dystrybucyjną w Brazylii  

 Medicalgorithmics poinformował, że podpisał umowę aliansu strategicznego z brazylijską firmą ITMS do Bra-
sil na dystrybucję i świadczenie usług medycznych za pomocą systemu PocketECG w Brazylii. Wartość umowy 
w ciągu 5 lat oszacowano na 21,3 mln PLN.  

 

Polwax Polwax nowym właścicielem dwóch laboratoriów Lotosu 

 Polwax podpisał umowę przyrzeczoną przejęcia dwóch zakładów (oddział Czechowice-Dziedzice oraz oddział 
Jasło) od spółki Lotos Lab. Dzięki temu spółka istotnie rozszerzy działalność operacyjną w zakresie badań i 
rozwoju. 

 
Sygnity  Skierowało do UOKiK wniosek o uchylenie zgody dla Asseco na przejęcie 

 Sygnity poinformowało, że skierowało do UOKiK wniosek o uchylenie decyzji z lipca 2012 r. wyrażającej zgodę 
na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Asseco Poland kontroli nad Sygnity.  

 

Śnieżka Liczy, że wzrost popytu w Polsce pozwoli nadrobić część spadków na Wschodzie 

 Prezes Śnieżki Piotr Mikrut poinformował, że spółka zakłada, że popyt w Polsce w 2015 r. będzie dalej rósł. 
Ma to zrekompensować częściowo spadki na rynku wschodnim, będące wynikiem osłabienia tamtejszych 
walut. Spółka chce zaoferować na Wschodzie produkty tańsze, którym łatwiej będzie konkurować z wyrobami 
lokalnymi. Prezes optymistycznie ocenia perspektywy na 2015 rok.  

 

Feerum  Może przeznaczyć 2 mln PLN na dywidendę za ‘14 

 Rada nadzorcza Feerum pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki o przeznaczenie na dywidendę 2 
mln PLN z zysku za 2014 r. - podała spółka w treści uchwał ZWZ, zwołanego na 28 kwietnia.  

 

Komputronik Nie będzie podaży akcji ze strony głównego akcjonariusza 

 Wczoraj KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Komputronika w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszcze-
nie do obrotu akcji serii E. Właścicielem większości akcji serii E jest prezes i największy akcjonariusz spółki 
Wojciech Buczkowski. Poinformował on, że nie planuje sprzedaży posiadanych akcji, a dopuszczenie ich do 
obrotu to tylko spełnienie wymogu formalnego.  

 

Asseco SEE Wypłaci 0,4 PLN dywidendy na akcję 

 Asseco South Eastern Europe poinformowało, że uchwaliło wypłatę dywidendy za 2014 r. w wysokości 0,40 
PLN na akcję. Datą ustalenia prawa do dywidendy jest 30 czerwca, a terminem jej wypłaty 15 lipca 2015 r.  

 

TellForceOne Skupi się w ’15 na wzroście rentowności 

 Wiceprezes zarządu TellForceOne Wiesław Żywicki poinformował, że po tym jak w ubiegłym roku spółka kon-
centrowała się na agresywnym zdobywaniu udziałów rynkowych, celem grupy na ten 2015 rok jest wzrost 
rentowności. Grupa chce, by w tym roku sprzedaż smartfonów MyPhone rosła szybciej niż cały rynek, który 
może zyskać do 5%. Żywicki poinformował również, że nie widzi przeciwskazań, żeby spółka mogła wypłacić 
dywidendę na poziomie podobnym r/r. TelForceOne nie wyklucza również uruchomienia skupu do 1,64 mln 
akcji własnych, który został uchwalony w 2014 roku.  
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Kalendarium 

31 marca ING BSK ZWZ ws. wypłaty  dywidendy 

31 marca JSW NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej i  statucie spółki

2 kwietnia Cyfrowy Polsat ZWZ ws. wypłaty  dywidendy 

9 kwietnia Orange Polska ZWZ ws. wypłaty  dywidendy 

13 kwietnia Alumetal ZWZ ws. wypłaty  dywidendy 

13 kwietnia PKP Cargo NWZ ws. zmiany statutu

16 kwietnia LPP Skonsolidowany raport roczny

16 kwietnia PGNiG ZWZ ws. wypłaty  dywidendy 

16 kwietnia MOL ZWZ ws. wypłaty  dywidendy 

21 kwietnia PKP Cargo ZWZ ws. wypłaty  dywidendy 

WydarzenieSpółka
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Dziennik 

1 kwiecień 2015

Materiały periodyczne w Dzienniku: 
 

Poniedziałek: wykresy cen metali 

2013 2014P 2015P 2013 2014P 2015P

Banki

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

BZ WBK Trzymaj 2014-12-19 381,00 16,3 17,6 13,8 2,3 2,1 1,9

Handlowy Kupuj 2014-12-19 121,00 14,6 15,2 16,7 1,9 1,9 1,7

ING BSK Trzymaj 2014-12-19 147,00 18,5 17,1 15,4 2,1 1,7 1,6

mBank Kupuj 2014-12-19 547,00 15,9 14,3 12,8 1,8 1,7 1,5

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

2013 2014P 2015P 2013 2014P 2015P

Sektor wydobywczy

Bogdanka Kupuj 2014-11-26 128,00 8,7 11,5 8,4 4,6 5,0 4,1

JSW Sprzedaj 2014-11-26 20,00 26,2 - - - - -

KGHM Kupuj 2014-08-26 151,00 7,9 9,6 9,3 4,4 5,0 4,8
NWR Sprzedaj 2014-11-26 0,07 - - - - - 19,3

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 9,5 13,9 13,4 4,8 5,0 5,6

Energa Trzymaj 2014-10-30 23,80 11,9 13,2 14,3 8,0 6,6 6,7

PGE Trzymaj 2014-10-30 22,40 9,8 10,4 10,6 4,5 4,6 4,6

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

Paliwa i Chemia

Duon utajniona do: 2015-04-02 - - - - - - -

Ciech Sprzedaj 2014-11-28 36,79 72,3 33,7 19,3 11,3 8,0 7,5

Grupa Azoty Sprzedaj 2014-12-12 53,95 26,5 35,5 33,3 6,8 10,3 9,8

Lotos Trzymaj 2015-01-14 27,62 89,1 - 31,4 11,5 - 9,1

MOL* Trzymaj 2015-03-11 12866,00 - - - 34,3 43,7 38,0

PGNiG Trzymaj 2014-12-09 4,84 16,9 12,5 14,7 6,5 5,8 6,1

PKN Orlen Sprzedaj 2015-02-17 50,65 - - 13,1 13,3 - 6,5
Synthos Trzymaj 2014-12-17 4,01 14,0 17,2 17,6 11,1 10,6 11,1

Handel hurtowy i detaliczny

AmRest Kupuj 2014-08-27 88,80 27,2 - 93,9 8,4 9,8 8,1

Emperia Trzymaj 2014-03-10 78,53 48,7 63,5 24,2 33,0 13,8 8,3

EuroCash Sprzedaj 2014-03-10 32,25 18,1 20,6 23,3 10,6 12,9 13,8

LPP Sprzedaj 2014-11-21 7127,00 29,9 29,4 30,9 17,3 16,2 17,1
CCC Kupuj 2014-11-21 169,00 66,1 56,1 38,2 39,0 33,6 24,8

Media i telekomunikacja

Cyfrowy Polsat Kupuj 2014-12-04 28,45 14,5 16,5 34,7 19,9 19,6 9,9

Netia Kupuj 2014-07-31 6,19 44,3 58,5 62,7 4,6 5,0 5,2

Orange Polska Trzymaj 2014-07-31 10,40 42,7 14,5 19,8 4,6 4,4 4,6
TVN Trzymaj 2014-12-05 17,22 - 24,7 16,1 17,1 17,3 13,9

Sektor deweloperski

Dom Development Trzymaj 2014-06-30 45,20 21,0 21,0 17,5 - - -

Echo Kupuj 2014-10-03 7,30 11,5 7,4 4,3 1,4 1,0 0,8

GTC Kupuj 2014-03-31 8,00 - - 17,5 - 29,2 7,3

PHN Trzymaj 2014-10-09 27,80 - - 45,9 - - 76,6

Robyg Kupuj 2014-10-15 2,51 22,8 17,7 14,5 12,5 12,7 11,2

Budowlany

Budimex Kupuj 2015-01-08 157,00 22,4 13,8 24,2 12,9 8,1 12,3
Elektrobudowa Sprzedaj 2014-10-17 66,00 11,1 13,2 12,7 9,1 9,5 10,6

Przemysł

Alumetal Kupuj 2014-08-21 46,50 23,6 22,7 16,4 16,5 16,1 12,4

Apator Kupuj 2014-09-23 43,50 27,4 22,0 19,0 15,7 12,0 13,0

Kęty Kupuj 2014-07-07 264,00 18,0 17,3 15,6 13,3 10,1 9,5
ZPUE Trzymaj 2014-09-30 345,00 22,7 16,9 15,5 12,0 9,6 8,3

Pozostałe

AB Kupuj 2015-02-25 43,20 16,0 11,6 10,2 11,0 8,5 7,6

Action Trzymaj 2015-02-25 55,30 14,4 12,3 11,4 10,7 9,1 8,5

Global City Holdings Kupuj 2014-09-25 44,13 - - - 28,1 64,4 82,0

GPW Kupuj 2014-09-25 46,00 18,0 18,9 16,1 13,5 12,7 11,1

Otmuchów Kupuj 2014-10-31 11,72 28,2 12,2 11,7 8,5 6,1 5,8

PKP Cargo Trzymaj 2015-02-12 93,00 16,5 15,6 11,7 5,5 5,5 4,7
PZU Kupuj 2014-09-17 520 12,8 13,3 14,5 - - -

* cena docelowa podana jest w HUF

Bank

Rekomendacja Cena docelowa

Data rekomendacji

Spółka Data rekomendacji

Rekomendacja Cena docelowa
P/E skorygowane

P/E skorygowane EV/ EBITDA

P/BV



Dziennik 

7 

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 zaktualizo-
wane. 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 wskaźni-
kami 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 Finansów 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. Rozpowszechnia-
nie 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 udziela 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 prowadzo-
nej 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 zezwole-
nia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2010 r. Jednocześnie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom zgodnie z obowiązującym 
„Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i publikacji w zakresie instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego” (tutaj), a w przypadku 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, strategia      Robert Brzoza 
         robert.brzoza@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 

Dystrybucja hurtowa       Adrian Skłodowski 
         (022) 521 87 23 
         adrian.sklodowski@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 
Mark Cowley  (0-22) 521 52 46 
   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

