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Dziennik 

Indeksy GPW

WIG otw. 51 784,39 -0,2%

WIG zam. 51 868,77 0,0%

obrót (tys. PLN) 1 457 338 81,4%

WIG 20 otw. 2 418,86 -0,1%

WIG 20 zam. 2 416,97 -0,2%

FW20 otw. 2 378,00 0,1%

FW20 zam. 2 386,00 0,4%

mWIG40 otw. 3 385,41 -0,4%

mWIG40 zam. 3 399,40 0,0%

Największe wzrosty kurs zmiana

MSXRESOUR 2,14 22,3%

ELKOP 1,70 18,9%

IFSA 1,33 15,6%

KPPD 30,88 13,9%

YAWAL 6,13 12,1%

Największe spadki kurs zmiana

SADOVAYA 0,20 -74,7%

KSGAGRO 0,38 -55,8%

AGROWILL 0,86 -24,6%

EKANCELAR 0,51 -10,5%

COALENERG 0,63 -8,7%

Najwyższe obroty kurs obrót

LPP 8 500,00 595 816,00

PGE 21,81 156 206,00

PKOBP 38,25 141 308,00

PEKAO 180,10 114 112,00

KGHM 131,80 110 923,00

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 17 779,76 0,7%

RTS 1 190,23 -2,4%

PX50 980,01 0,4%

DJIA 17 098,45 0,1%

NASDAQ 4 580,27 0,5%

S&P 500 2 003,37 0,3%

DAX XETRA 9 470,17 0,1%

FTSE 6 819,75 0,2%

CAC 4 381,04 0,3%

NIKKEI 15 464,41 0,3%

HANG SENG 24 797,85 0,2%

Waluty i surowce zmiana

WIBOR 3m (%) 2,49 -0,4%

EUR/PLN 4,21 -0,3%

USD/PLN 3,21 0,0%

EUR/USD 1,31 -0,3%

miedź (USD/t) 6 934,00 -1,4%

miedź (PLN/t) 22 227,63 -1,3%

ropa Brent (USD/bbl) 101,26 0,9%

Poniedziałek
01.09.2014

Najważniejsze informacje: 

OFE - ZUS szacuje, że OFE w '15 otrzymają 2,7 mld PLN, w '16 2,9 mld PLN 

OFE - RPO zaskarżyła do TK zapisy reformy OFE 

Sektor wydobywczy,  Bogdanka  - Polski węgiel pojedzie na Ukrainę? 

Sektor wydobywczy - Będą większe wymogi wobec węgla sprowadzanego do Polski 

Sektor wydobywczy - KW będzie chciała podnieść ceny węgla 

Sektor wydobywczy - KW chce sprzedać kilka kopalń Węglokoksowi lub energetyce 

Sektor finansowy - Będą kolejne obniżki opłat interchange? 

MSP - MSP nie planuje zmian, jeśli chodzi o istnienie i funkcjonowanie PIR 

NWR - Wierzyciele NWR zgodzili się na restrukturyzację 

Ciech - Ruszają zwolnienia w Grupie Ciech 

GPW - MSP podejmie decyzję o sojuszu GPW z giełdą w Wiedniu we wrześniu 

PKN Orlen - Czeskim rafineriom Orlenu nie grozi zamknięcie 

PGNiG - Do końca '14 chce wykonać lub rozpocząć w Polsce jeszcze 25 odwiertów 

Budimex - 2 oferty konsorcjum najkorzystniejsze na dokończenie budowy odcinka A1 

Budimex - Oferta za 102,9 mln PLN najkorzystniejsza na obwodnicę Międzyrzecza 

Ferro - Ferro zakłada, że marże w II półroczu będą podobne do tych z I połowy 2014 

 

Wydarzenia dnia: 

PKO BP - Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 

PHN - Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 

Mieszko  - Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 

ZPUE - Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 

Tauron - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej 

 

Sanok pokonał średnioterminowy 

opór na 45,60 zł, co powinno przeło-

żyć się na dalszy wzrost kursu. Do ab-

solutnych maksimów wieloletniego 

trendu wzrostowego brakuje bardzo 

niewiele, więc ich pokonanie powinno 

być kwestią najbliższych tygodni. 

Wsparciem są okolice 44,00 zł. 

Wykres dnia: Sanok 

Sanok: przełamanie średnioterminowego oporu 
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OFE ZUS szacuje, że OFE w '15 otrzymają 2,7 mld PLN, w '16 2,9 mld PLN 

 ZUS szacuje, że OFE w 2015 roku otrzymają 2,7 mld PLN, w 2016 roku 2,9 mld PLN, w 2017 r. 3,1 mld PLN i w 
'18 3,2 mld PLN - poinformował PAP. Według szacunków ZUS, w wyniku zmian przepisów kwota składek prze-
kazywanych do OFE zmniejszy się o ok. 80%. 

 

OFE RPO zaskarżyła do TK zapisy reformy OFE 

 Naruszenie zasad zaufania obywateli do państwa oraz niedziałania prawa wstecz zarzuciła Rzecznik Praw 
Obywatelskich prof. Irena Lipowicz zapisom reformy OFE. Wniosek RPO o uznanie niekonstytucyjności tych 
zapisów trafił w piątek do Trybunału Konstytucyjnego. W TK na rozpatrzenie oczekuje już wniosek prezydenta 
dotyczący niektórych zapisów reformy OFE. 

 

Sektor wydobywczy, Polski węgiel pojedzie na Ukrainę? 

Bogdanka Polskie spółki węglowe, w tym Bogdanka, analizują możliwości uruchomienia sprzedaży na ukraińskim rynku - 
poinformował "Parkiet". Ukraina, która jest drugim po Polsce największym producentem węgla w Europie, 
obawia się o dostawy surowca na własnym rynku. Około 1/3 energii Ukraina pozyskuje właśnie z węgla. Tym-
czasem największe zagłębie węglowe znajduje się w ogniu walk - kontynuuje dziennik. Rzeczniczka Węglokok-
su powiedziała, że spółka obserwuje obecnie wzmożone zainteresowanie ze strony firm ukraińskich polskim 
węglem. Zbigniew Stopa, prezes Bogdanki, poinformował, że LWB uważnie obserwuje rynek ukraiński i anali-
zuje różne możliwości. (A. Iwański) 

 

Sektor wydobywczy Będą większe wymogi wobec węgla sprowadzanego do Polski 

 Importowany do Polski węgiel będzie musiał spełniać wyższe wymagania, co ograniczy jego napływ - poinfor-
mował wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz. Wiceminister podkreślił, że jego resort szuka również 
innych rozwiązań dla borykającego się z problemami polskiego górnictwa, które pozwolą zachować najwięcej 
miejsc pracy i sprawią, że polski węgiel będzie konkurencyjny. Całkowite embargo na węgiel z Rosji nie jest 
planowane, bo Polska musi działać w ramach wspólnoty Europejskiej - zaznaczył Tomczykiewicz. 

 

Sektor wydobywczy KW będzie chciała podnieść ceny węgla 

 Jak wynika ze słów prezesa Mirosława Tarasa Kompania Węglowa będzie chciała podnieść ceny węgla. W 
jego ocenie na rynkach światowych w najbliższym czasie dojdzie do stabilizacji cen węgla z tendencją wzro-
stową. Spółka poszukuje wszelkich środków obniżenia kosztów oraz podniesienia cen węgla, tak by poprawić 
wynik. (A. Iwański)  

 

Sektor wydobywczy KW chce sprzedać kilka kopalń Węglokoksowi lub energetyce; obniża koszty 

 Prezes Mirosław Taras poinformował, że plan naprawczy Kompanii Węglowej na lata 2014-20 zakłada m.in. 
ograniczenie kosztów, zmianę organizacji produkcji oraz sprzedaż kilku kopalń. Potencjalnymi kupcami mogą 
być Węglokoks lub spółki energetyczne. Po I półroczu na 14 kopalń w spółce jedynie trzy są rentowne. Prezes 
dodał, że płynność finansowa spółki jest zapewniona do grudnia. Spółka regulujemy zobowiązania publiczno-
prawne, wobec dostawców i pracowników. Ułatwiło to spółce zarówno sprzedaż kopalni Knurów – Szczygło-
wice, jak i przedpłata na dostawy węgla od PGE. Mirosław Taras powtórzył, że Kompania Węglowa rozważa 
emisję euroobligacji, ale na tym etapie nie może podać szczegółów. (A. Iwański) 

 

Sektor finansowy Będą kolejne obniżki opłat interchange? 

 Wkrótce zostanie przedstawiony projekt zmian, które mogą przewidywać kolejną obniżkę stawek opłat inter-
change - poinformował w piątek PAP przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych sena-
tor Kazimierz Kleina. Zdaniem senatora możliwe jest obniżenie stawek opłaty interchange z 0,5% do 0,2% i 
0,3%, odpowiednio dla kart debetowych i kredytowych, bądź ustanowienie jednolitej stawki 0,2% dla wszyst-
kich typów kart oraz zwiększenie poziomu transparentności działań organizacji kartowych na rynku polskim.  

 

Najważniejsze informacje 
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MSP MSP nie planuje zmian, jeśli chodzi o istnienie i funkcjonowanie PIR 

 MSP nie planuje zmian, jeśli chodzi o istnienie i funkcjonowanie Polskich Inwestycji Rozwojowych. PIR pozo-
stanie filarem inwestycyjnym programu Inwestycje Polskie, podał resort skarbu. W komunikacie potwierdzo-
no, że resort skarbu wspólnie z resortem finansów pracuje nad zacieśnianiem współpracy BGK i PIR. Minister-
stwo analizuje aspekty związane z zapewnieniem optymalnej struktury zarządzania aktywami PIR. Jednym z 
rozważanych wariantów jest ufunduszowienie PIR. Planowana zmiana formuły prawno-organizacyjnej ma 
nastąpić do końca 2015 roku. 

 

NWR Wierzyciele NWR zgodzili się na restrukturyzację 

 NWR otrzymał zgodę wierzycieli na plan restrukturyzacji kapitałowej. 

 

Ciech Ruszają zwolnienia w Grupie Ciech 

 Od 1 września ruszają zwolnienia grupowe w kluczowej spółce Grupy Ciech - Soda Polska Ciech. Do 31 maja 
przyszłego roku firma chce zwolnić do 155 pracowników. Ciech poinformował, że przyczyną planowanego 
zwolnienia grupowego jest potrzeba wprowadzenia zmian organizacyjnych związanych z przeprowadzoną w 
spółce zależnej, modernizacją i automatyzacją prowadzącą do podniesienia efektywności produkcji, w tym do 
zmiany organizacji pracy w celu optymalizacji czasu pracy i zwiększenia efektywności oraz w konsekwencji 
oczekiwaną przez spółkę zależną redukcją kosztów działalności w obszarze kosztów pracy. (M. Kalwasińska) 

 

GPW MSP podejmie decyzję o sojuszu GPW z giełdą w Wiedniu we wrześniu 

 Ministerstwo Skarbu Państwa we wrześniu podejmie decyzję, czy warszawska giełda powinna rozpocząć ne-
gocjacje w sprawie połączenia z giełdą w Wiedniu – poinformował PAP wiceminister skarbu Wojciech Kowal-
czyk. Ministerstwo oczekuje rekomendacji w tej sprawie od zarządu giełdy – dodał Kowalczyk. Zarząd GPW 
ma pokazać MSP, jako głównemu akcjonariuszowi, czy alians ma ekonomiczny sens i czy zapewni rozwój war-
szawskiego rynku kapitałowego. (J. Szortyka) 

 

PKN Orlen Czeskim rafineriom Orlenu nie grozi zamknięcie 

 Czeski Unipetrol, należący do grupy kapitałowej PKN Orlen, opublikował specjalne oświadczenie, w którym 
dementuje doniesienia części lokalnych mediów, jakoby z uwagi na niskie wykorzystanie mocy produkcyjnych 
rafineriom spółki w Litvinovie i Kralupach groziło zamknięcie. (M. Kalwasińska) 

 

PGNiG PGNiG do końca '14 chce wykonać lub rozpocząć w Polsce jeszcze 25 odwiertów 

 PGNiG do końca 2014 roku planuje wykonać lub rozpocząć wiercenie w Polsce jeszcze 25 otworów poszuki-
wawczych i eksploatacyjnych zarówno węglowodorów konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych. Zapla-
nowane są wiercenia pozwalające otworzyć nowe, słabo rozpoznane obszary poszukiwania pod kątem nie-
konwencjonalnych złóż shale gas/oil i tight gas w skałach czerwonego spągowca (Rokietnica 4), skałach kar-
bonu (Kobylin 1, Welichowo 8), skałach miocenu autochtonicznego (Kramarzówka 1). Spółka rozpocznie też 
fazę otworów horyzontalnych w odwiertach łupkowych, w rejonie pomorskim. Pierwszym odwiertem z tego 
cyklu jest Lubocino 4H na koncesji Wejherowo, a kontynuacją będą kolejne odwierty horyzontalne w rejonie 
Pomorza w 2015 r. W ramach poszukiwania złóż konwencjonalnych na słabo rozpoznanym obszarze Karpat 
wiercony jest głęboki otwór Fredropol-1. W IV kw. 2014 r. PGNiG rozpocznie też wiercenie sześciu nowych 
odwiertów eksploatacyjnych na konwencjonalnych złożach gazu ziemnego i ropy naftowej zlokalizowanych w 
Wielkopolsce i na Podkarpaciu. (M. Kalwasińska) 

 

Budimex Dwie oferty konsorcjum najkorzystniejsze na dokończenie budowy odcinka A1 

 Oferty konsorcjum Budimeksu i Strabaga za 339,6 mln PLN brutto i 327 mln PLN brutto zostały wybrane jako 
najkorzystniejsze w przetargach na kontynuację budowy odcinka autostrady A1 Stryków - węzeł Tuszyn w 
ramach zadania I i III. Budżet zamawiającego w przetargu na zadanie I ustalony był na 366,97 mln PLN brutto, 
a na zadanie numer III wynosił 414,33 mln PLN brutto. (P. Łopaciuk) 
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Budimex Oferta Budimeksu za 102,9 mln PLN najkorzystniejsza na obwodnicę Międzyrzecza 

 Oferta konsorcjum Budimeksu i Ferrovialu na budowę drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi 
krajowej S3, za 102,9 mln PLN została wybrana jako najkorzystniejsza. Budżet zamawiającego na to zamówie-
nie był ustalony na 223,7 mln PLN brutto. Oferty złożyło 11 wykonawców. (P. Łopaciuk) 

 

Ferro Ferro zakłada, że marże w II półroczu będą podobne do tych z I połowy 2014 

 Ferro oczekuje, że w II połowie roku zanotuje niewielką dodatnią dynamikę przychodów i utrzyma marże z I 
półrocza - poinformowała Aneta Raczek, prezes Ferro, w rozmowie z PAP. W ocenie prezes na razie rynek 
czeski i rumuński radzą sobie zgodnie z założeniami. Co do rynku polskiego zarząd jest umiarkowanie optymi-
styczny, mimo że na razie nie widać na tym rynku takiego odbicia, jakie wcześniej zakładano. Raczek poinfor-
mowała, że w II połowie roku w wynikach grupy w mocniejszy sposób ujawnią się pozytywne efekty działań, 
jakie spółka podjęła w ostatnich miesiącach w celu obniżki kosztów finansowania. Prezes poinformowała, że 
spółka nie ma na razie w planach większych inwestycji. Dodała, że Ferro myśli o przejęciach i monitoruje ry-
nek pod tym kątem, ale na razie nie uczestniczy w żadnym procesie akwizycyjnym. Raczek podała również, że 
spółka nie przygotowuje na razie nowej strategii działania. 

 

Integer Oczekiwanie dalszego wzrostu przychodów ze sprzedaży w drugim półroczu 

 Prezes Rafał Brzoska poinformował, że Integer liczy na dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży w drugiej po-
łowie 2014 roku. Spółka liczy m.in. na efekt sezonowy związany z tradycyjnie dobrym dla branży e-commerce 
czwartym kwartałem.  

 Integer spodziewa się, że jego spółka zależna easyPack, osiągnie próg rentowności w trzecim lub czwartym 
kwartale 2015 roku, a proces pozyskania kolejnego inwestora dla tej spółki zakończy się w październiku 2014 
roku. 

 

Warimpex Chce do końca roku sprzedać biurowce Jupiter w Rosji 

 Warimpex liczy, że do końca roku sprzeda biurowce Jupiter 1 i Jupiter 2 z projektu Airportcity w Sankt Peters-
burgu. Spółka zapewnia, że aktualna trudna sytuacja polityczna na Wschodzie nie powinna mieć wpływu na 
przebieg transakcji. 

 

Awbud Obecny portfel grupy Awbud to 250 mln PLN, sprzedaż w '14 powinna wzrosnąć 

 Prezes Michał Wuczyński poinformował, że obecny portfel zamówień grupy Awbud ma wartość około 250 
mln PLN i jest na podobnym poziomie r/r. Grupa spodziewa się w 2014 r. podobnej dynamiki wzrostu sprze-
daży jak przed rokiem i zakłada wzrost rentowności. 

 

PRESCO W drugiej połowie roku może przeznaczyć na inwestycje więcej niż w całym '13 

 PRESCO w drugiej połowie roku może zwiększyć inwestycje i wydać na zakupy więcej niż w całym 2013 r. W 
związku ze spadającymi cenami wierzytelności w Rosji spółka widzi tam swoją szansę, i nie wyklucza, że w 
przyszłym roku może kupić więcej wierzytelności w Rosji, niż w Polsce. 

 

Mabion W połowie ’15 złoży dokumentację rejestracyjną MabionCD20 

 Mabion do końca 2014 r. roku zakończy rekrutację i podawanie dawek w podstawowym badaniu klinicznym 
leku MabionCD20, a w połowie 2015 r. będzie mógł złożyć dokumentację rejestracyjną. Dodał, że badanie 
dodatkowe zakończy się nie później niż podstawowe.  

 Mabion zakwalifikował do badań klinicznych nad lekiem MabionCD20 77,1% ogólnej liczby pacjentów po-
trzebnych do ich ukończenia. W piątek komisja DSMB (Data and Safety Monitoring Board) wydała pozytywną 
opinię na temat przebiegu badań nad farmaceutykiem.   

 

Work Service Prezes wierzy, że w tym roku przychody “otrą się” o 2 mld PLN – „Parkiet” 

 Prezes Work Service Tomasz Hanczarek poinformował “Parkiet”, że wszystko wskazuje na to, że przychody 
spółki w 2014 r. wyniosą ok. 2 mld PLN. Prezes poinformował również, że Work Service planuje kolejne akwi-
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Pozostałe informacje 

Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

zycje. Dodał, że w najbliższym czasie powinny rozpocząć i zakończyć się negocjacje z celem w Rumunii, gdzie 
na razie prowadzone są wstępne rozmowy.  

 
Introl Grupa w 2014 r. chce mieć 450 mln PLN przychodów i 20 mln PLN zysku netto 

 „Parkiet” poinformował, że zarząd Introlu spodziewa się dobrego II półrocza, dzięki czemu możliwe będzie 
zrealizowanie tegorocznej prognozy. Spółka chce osiągnąć 450 mln PLN przychodów (+23% r/r) i 20 mln PLN 
zysku netto (+24% r/r). Prezes spółki Wiesław Kapral poinformował gazetę, że plany inwestycyjne Introlu za-
kładają zwiększenie mocy produkcyjnych o 30% do 2018 r. i o 35% do 2019 r. Nakłady inwestycyjne na ten cel 
mają pochłonąć 24 mln PLN.  

 

Elemental Elemental przedłuża negocjacje z Turkami 

 Elemental Holding poinformował o wydłużeniu do 11 września terminu wyłączności na negocjacje w sprawie 
przejęcia większościowego pakietu akcji spółki Evciler. List intencyjny w sprawie nabycia 51% udziałów w tu-
reckiej spółce Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret z Ankary podpisano 28 maja tego 
roku. Przewidywał on trzymiesięczny okres wyłączności negocjacyjnej. 

 

e-Kancelaria  Emitent zdecydował o emisji nie więcej niż 3.000 sztuk, dwuletnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii S z 
kuponem odsetkowym o zmiennym oprocentowaniu. Wartość nominalna jednej Obligacji jest równa cenie emisyjnej i 
wynosi 1.000,00 PLN. Wielkość emisji wyniesie do 3.000.000,00 PLN. Termin przydziału obligacji ustalono na 8 września 
2014 r. Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 43 015 tys. PLN, z czego 30 
621 tys. PLN to zobowiązania długoterminowe a 12.394 tys. PLN to zobowiązania krótkoterminowe.  

Emperia Holding Zarząd KDPW postanowił zarejestrować 64.428 akcji zwykłych na okaziciela serii P Emitenta o wartości nominalnej 1,00 
PLN każda oraz nadać im kod PLELDRD00017, pod warunkiem podjęcia przez GPW decyzji o wprowadzeniu akcji do 
obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Emitenta oznaczone kodem 
PLELDRD00017.  

Lentex Spółka zależna Gamrat zawarła dwie umowy sprzedaży udziałów: 1. z Jolantą Ślusarczyk, której przedmiotem jest 
sprzedaż na rzecz Gamrat posiadanych przez sprzedającą 456 udziałów w spółce PLAST-DACH o wartości nominalnej 
500,00 PLN każdy udział, stanowiących 47,50% udział w KZ; 2. z  Adamem Ślusarczyk, której przedmiotem jest sprzedaż na 
rzecz Gamrat posiadanych przez sprzedającego 456 udziałów w spółce PLAST-DACH o wartości nominalnej 500,00 PLN 
każdy udział, stanowiących 47,50% udział w KZ. Łącznie Udziały I i Udziały II stanowią 95% KZ spółki PLAST-DACH.  
Przejście Udziałów na Gamrat nastąpiło z chwilą zawarcia Umów. 

Skystone Capital W związku z rozpoczętą procedurą scalenia akcji Spółki, wyznaczono dzień referencyjny na 15 września 2014 r.  

 

Europejski Fundusz 
Hipoteczny 

Wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5 % głosów na NWZ spółki: 1. PPFZ – liczba akcji i głosów: 742.063, udział w 
głosach na NWZA: 94,55 %, udział w ogólnej liczbie głosów: 5,06 %. 

Inventum TFI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ : 1. Infinity Investments - liczba akcji i głosów: 
1.500.000, udział w liczbie głosów na NWZ: 17,70%, udział w ogólnej liczbie głosów: 9,48%; 2. ATTIS Group - liczba akcji i 
głosów: 1.447.000, udział w liczbie głosów na NWZ: 17,08%, udział w ogólnej liczbie głosów: 9,14%; 3. United - liczba akcji 
i głosów: 1.530.000, udział w liczbie głosów na NWZ: 18,05%, udział w ogólnej liczbie głosów: 9,99 %; 4. Polish American 
Investments Fund LLC - liczba akcji i głosów: 1.530.000, udział w liczbie głosów na NWZ: 18.05%, udział w ogólnej liczbie 
głosów: 9,99%; 5. Kolouszek Karol - liczba akcji i głosów: 588.632, udział w liczbie głosów na NWZ: 6,95%, udział w ogólnej 
liczbie głosów: 3,72%; 6. NTS - liczba akcji i głosów: 994.368, udział w liczbie głosów na NWZ: 11,73%, udział w ogólnej 
liczbie głosów: 6,28 %; 7. Adimo Egze - liczba akcji i głosów: 770.365, udział w liczbie głosów na NWZ: 9,09%, udział w 
ogólnej liczbie głosów: 4,87%.  
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Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

Pozostałe informacje - skup akcji własnych 

Kalendarium 

JHM Development Spółka zwołuje NWZA, które odbędzie się w dniu 24 września 2014 r., o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Skierniewicach 
przy ul. Unii Europejskiej 18. 

Kofola Spółka zwołuje na dzień 29 września 2014 r., godz. 14.00 NWZA, które odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie przy ul. 
Powązkowskiej 15.  

PZ Cormay Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ: 1. Total FIZ zarządzany przez IPOPEMA TFI – liczba 
głosów z akcji: 6.727.287, udział w głosach na NWZA: 35,44%, udział w ogólnej liczbie głosów: 21,11%;  2. Planezza LTD - 
liczba głosów z akcji: 3.065.345, udział w głosach  na NWZA: 16,15%, udział w  ogólnej liczbie głosów: 9,62%; 3. Otwarty 
Fundusz Emerytalny Allianz Polska – liczba głosów z akcji: 1.662.919, udział w głosach na NWZA: 8,76%, udział w ogólnej 
liczbie głosów: 5,22%; 4. Fundusze Inwestycyjne: PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (Subfundusz PZU Akcji 
Krakowiak, Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek, Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia), PZU Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty Medyczny, zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU oraz Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń na Życie – liczba głosów z akcji: 1.546.707, udział w głosach na NWZA: 8,15%, udział w  ogólnej liczbie 
głosów: 4,9%; 5. Amplico OFE – liczba głosów z akcji: 1.261.591, udział w głosach na NWZA: 6,65%, udział w ogólnej liczbie 
głosów: 3,96%;  6. TTL1 – liczba głosów z akcji: 1.120.000, udział w głosach na NWZA: 5,9%, udział w ogólnej liczbie 
głosów: 3,52%; 7. ING Otwarty Fundusz Emerytalny – liczba głosów z akcji: 1.200.000, udział w głosach na NWZA: 6,32%,  
udział w ogólnej liczbie głosów: 3,77%. Ogólna liczba akcji na NWZA wynosiła 18.981.746 akcji, stanowiących 59,57% KZ. 

Torpol Spółka zwołuje NWZ, które odbędzie się w dniu 30 września 2014 r., o godz. 12.00, w Centrum Konferencyjnym ADGAR 
PLAZA (sala BC, parter), przy ul. Postępu 17 A w Warszawie. 

Wikana Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ spółki: 1. Ipnihome Limited – liczba akcji i głosów: 
69.352.218, udział w głosach na NWZ:  83,989%, udział w  ogólnej liczby głosów: 41,363%; 2. AGIO RB Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty – liczba akcji i głosów: 13.220.505, udział w głosach na NWZ: 16,011%, udział w  ogólnej liczbie 
głosów:  7,885 %.  

 

PPH Kompap Spółka Grand nabyła akcje PPH Kompap łącznie 735 akcji  po średniej cenie 6,20 PLN za jedną akcję. Waldemar Lipka pełni 
w Spółce PPH Kompap funkcję Prezesa Zarządu, a Spółka Grand jest osobą blisko z nim związaną.  

Investment Friends Podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej nabył 518.000 akcji Emitenta, po cenie 1,28 PLN za akcję. 

 

INC Spółka nabyła 4.894 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 PLN każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 2.447,00 
PLN po średniej cenie jednostkowej 0,58PLN za akcję. Powyższe akcje własne Spółki dają 4.894 głosów na WZ Spółki i 
stanowią 0,0147% KZ Spółki oraz 0,0124% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie Spółka nabyła 1.016.894 sztuk akcji 
własnych, stanowiących 3,0471% KZ i dających prawo do 2,5828% głosów na WZ Spółki. 

 

II kw. 2013 II kw. 2014P r/r II kw. 2013 II kw. 2014P r/r II kw. 2013 II kw. 2014P r/r

1 września PKO BP Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r.

1 września PHN Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 41,5 40,3 -3,0% -32,8 2,9 - -23,1 2,9 -

1 września Mieszko Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 94,3 94,4 0,1% 1,6 0,3 -83,3% -1,2 -2,1 84,5%

1 września ZPUE Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 109,3 119,0 8,9% 9,4 10,4 10,6% 7,8 10,3 32,1%

1 września Tauron NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej

2 września Alumetal NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej

2 września LPP Ostatni dzień z prawem do dywidendy

2 września PGE Ostatni dzień z prawem do dywidendy

3 września LPP Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy (ex-div)

3 września PGE Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy (ex-div)

4 września PGNiG Dzień wypłaty 0,15 PLN dywidendy na akcję

4 września Tauron Dzień wypłaty 0,19 PLN dywidendy na akcję

5 września PGE Dzień ustalenia prawa do 1,1 PLN dywidendy na akcję

5 września LPP Dzień ustalenia prawa do dywidendy za 2013 r.

8 września Lotos NWZ ws. emisji  do 55 mln akcji

8 września Bogdanka Ostatni dzień z prawem do dywidendy

8 września Bogdanka Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy (ex-div)
11 września Bogdanka Dzień dywidendy (5,8 PLN na akcję)

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

4 kwiecień 2014

Materiały periodyczne w Dzienniku: 
 

Poniedziałek: wykresy cen metali 

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Banki

Alior Trzymaj 2014-06-30 87,00 - 24,0 16,6 2,5 2,3 1,8

BZ WBK Trzymaj 2014-06-30 399,00 19,3 19,3 14,7 3,1 2,5 2,1

Handlowy Trzymaj 2014-06-30 125,00 15,4 15,6 16,2 2,0 2,1 2,1

ING BSK Kupuj 2014-06-30 154,00 21,7 18,5 16,4 2,2 2,1 1,9

mBank Trzymaj 2014-06-30 525,00 16,4 16,5 14,9 2,0 1,9 1,8

Millennium Kupuj 2014-06-30 8,80 20,6 18,2 15,9 2,0 1,8 1,7
Pekao Trzymaj 2014-06-30 187,00 16,0 17,4 16,0 2,0 2,0 2,0

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Sektor wydobywczy

Bogdanka Kupuj 2014-07-10 134,00 13,7 12,0 12,8 6,9 6,0 5,9

JSW Sprzedaj 2014-04-15 40,00 4,0 50,9 - 1,4 2,1 1,4

KGHM utajnione do 2014-09-04 - - - - - - -
NWR Trzymaj 2013-11-28 4,20 - - - 2,6 - 5,8

Sektor energetyczny

CEZ Sprzedaj 2014-02-28 71,40 1,2 1,4 1,8 2,6 2,7 3,2

Enea Kupuj 2014-02-28 16,20 9,2 9,2 8,8 3,8 3,8 3,6

Energa Kupuj 2014-02-28 18,80 - - - - - -

PGE Trzymaj 2014-02-28 18,60 12,7 10,4 9,4 5,4 4,6 4,4

Tauron Trzymaj 2014-02-28 4,90 6,0 6,5 8,1 3,6 3,7 4,0
ZE PAK Trzymaj 2014-02-28 25,50 3,4 14,6 43,9 2,4 3,8 4,6

Paliwa i Chemia

Duon Kupuj 2014-03-26 1,98 - - - - - -

Ciech Sprzedaj 2014-06-24 30,51 - 48,1 27,3 77,3 8,7 7,1

Grupa Azoty Sprzedaj 2014-06-30 60,90 16,3 24,5 27,1 8,9 6,5 8,7

Lotos Kupuj 2014-05-19 42,20 4,2 99,2 8,1 9,9 12,0 6,2

MOL* Trzymaj 2014-04-09 13554,00 - - - 31,7 32,0 39,8

PGNiG Trzymaj 2014-05-30 5,03 12,9 15,0 11,2 7,3 6,1 5,3

PKN Orlen utajnione do 2014-09-05 - - - - -
Synthos Trzymaj 2014-06-18 4,78 10,4 14,6 14,5 7,2 11,0 10,4

Handel hurtowy i detaliczny

AmRest Kupuj 2014-02-18 109,64 33,1 17,3 21,6 10,0 8,5 9,6

Emperia Trzymaj 2014-03-10 78,53 1,2 40,7 53,1 3,1 26,4 11,0

EuroCash Sprzedaj 2014-03-10 32,25 35,4 19,1 21,7 20,4 11,1 13,5

LPP Trzymaj 2014-05-22 8520,00 44,0 36,0 31,2 27,6 20,4 18,1
CCC Kupuj 2014-05-22 150,00 36,9 43,0 36,5 25,2 25,3 21,9

Media i telekomunikacja

Cyfrowy Polsat Trzymaj 2014-06-27 23,62 14,9 17,0 16,4 19,7 19,4 9,2

Netia Trzymaj 2014-07-31 6,19 - 41,3 54,5 4,6 4,4 4,7

Orange Polska Sprzedaj 2014-07-31 10,40 16,5 48,1 16,3 4,0 5,0 4,8
TVN Trzymaj 2014-06-27 17,24 - 14,2 11,0 14,7 14,9 11,8

Sektor deweloperski

Dom Development Trzymaj 2014-06-30 45,20 10,6 17,7 17,7 - - -

Echo Kupuj 2014-03-31 7,40 6,7 8,4 10,5 1,5 0,6 0,7

GTC Kupuj 2014-03-31 8,00 - - - - - 31,7

PHN Trzymaj 2014-01-08 27,60 - 12,3 - - - -

Robyg Trzymaj 2014-01-08 2,30 28,7 22,1 89,7 12,9 12,3 32,6

Budowlany

Budimex Trzymaj 2013-12-20 130,00 13,9 13,2 8,5 11,2 8,3 8,4
Elektrobudowa Kupuj 2013-06-21 160,00 9,5 9,1 10,2 5,3 5,9 6,5

Przemysł

Alumetal utajniona do: 2014-08-29 - - - - - - -

Apator Trzymaj 2013-06-21 33,00 17,7 16,5 15,8 8,9 10,5 9,9

Kęty Kupuj 2014-07-07 264,00 19,1 14,6 14,0 11,0 10,9 8,3
ZPUE Trzymaj 2013-06-21 385,00 19,0 17,4 14,8 10,7 9,3 8,9

Pozostałe

Cinema City Kupuj 2014-01-14 42,60 68,0 83,0 80,4 30,8 28,9 26,9

GPW Kupuj 2014-05-30 45,70 14,9 13,9 13,6 10,6 10,4 9,2

Mieszko Kupuj 2014-06-27 4,49 10,8 9,9 8,5 7,5 7,5 6,9

Otmuchów Kupuj 2014-05-23 12,26 17,3 28,3 11,1 6,6 9,3 6,0

PKP Cargo Trzymaj 2013-12-02 89,00 14,4 19,0 12,2 4,8 5,6 4,7

PZU Kupuj 2014-03-28 468,00 12,4 12,3 14,8 - - -

* 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  
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