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Dziennik 

Indeksy GPW

WIG otw. 54 715,88 -0,3%

WIG zam. 54 107,27 -1,4%

obrót (tys. PLN) 570 036,00 -34,2%

WIG 20 otw. 2 490,44 -0,4%

WIG 20 zam. 2 462,60 -1,5%

FW20 otw. 2 509,00 -0,2%

FW20 zam. 2 470,00 -1,8%

mWIG40 otw. 3 633,42 -0,2%

mWIG40 zam. 3 587,57 -1,4%

Największe wzrosty kurs zmiana

EKANCELAR 0,59 34,1%

RESBUD 2,75 20,1%

DMWDM 1,15 7,5%

SOLAR 2,60 7,0%

EMCINSMED 15,70 4,7%

Największe spadki kurs zmiana

INDYGO 0,88 -24,1%

IFSA 0,44 -18,5%

TELEPOLSKA 1,52 -13,1%

AGROWILL 0,80 -11,1%

INC 2,07 -10,8%

Najwyższe obroty kurs obrót

KGHM 122,10 90 547,00

PKOBP 39,15 88 262,00

BZWBK 391,00 68 856,00

PEKAO 195,00 62 677,00

PZU 465,50 55 080,00

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 17 959,39 0,4%

RTS 1 113,42 -0,9%

PX50 988,64 -0,3%

DJIA 16 804,71 -1,4%

NASDAQ 4 422,09 -1,6%

S&P 500 1 946,16 -1,3%

DAX XETRA 9 382,03 -1,0%

FTSE 6 557,52 -1,0%

CAC 4 365,27 -1,2%

NIKKEI 15 738,95 -2,1%

HANG SENG 22 932,98 -1,3%

Waluty i surowce zmiana

WIBOR 3m (%) 2,17 -0,5%

EUR/PLN 4,18 -0,2%

USD/PLN 3,31 0,0%

EUR/USD 1,26 -0,2%

miedź (USD/t) 6 667,00 -1,0%

miedź (PLN/t) 22 081,10 -1,0%

ropa Brent (USD/bbl) 93,51 0,4%

Czwartek
02.10.2014

Najważniejsze informacje: 

KGHM - Sierra Gorda w IX dostarczy pierwszy transport miedzi do Huty Miedzi Toyo 

BZ WBK - Santander sprzedał 1,98 mln akcji BZ WBK, cena w book buildingu 385 PLN 

CCC - Zmiany w strukturze grupy 

CCC - Przychody CCC we wrześniu '14 wyniosły 173,5 mln PLN, spadek o 14,4% r/r 

LPP - Przychody grupy LPP we wrześniu '14 wyniosły ok. 394 mln PLN, wzrost o 3% r/r 

S. wydobywczy - Rząd chce obniżyć koszty kopalń i doprowadzić do ich rentowności  

Sektor węglowy - Cena polskiego węgla w VIII wzrosła o 1,8% m/m do 231,61 PLN/t  

S. budowlany - Kopacz zapowiada 93 mld PLN na inwestycje drogowe w latach 14-20 

Empik - Banki zgodziły się przedłużyć finansowanie do 14 listopada 

TVN, Cyfrowy Polsat - Oglądalność we wrześniu 2014 

Polimex-Mostostal - ARP objęła obligacje Polimeksu o łącznej wartości 131,5 mln PLN 

Polimex-Mostostal - Sąd nakazał GDDKiA zapłatę na rzecz Polimeksu 39,8 mln PLN  

Polnord - Polnord chce w ’14 sprzedać ponad 1300 mieszkań i zmniejszać zadłużenie 

Polnord - Polnord sprzedał w III kwartale 303 lokali netto, przekazał 219 lokali 

Comp - Comp nie planuje dalszej sprzedaży akcji Elzabu 

Comp - Comp ma umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości za 9,5 mln PLN 

Comp - Nie planuje dalszej sprzedaży akcji Elzabu 

Elzab - Elzab może przyjąć stałą politykę dywidendową 
 

Wydarzenia dnia: 

Bogdanka - Dzień wypłaty dywidendy (5,8 PLN na akcję) 
 

Nadchodzące wydarzenia: 

PKO BP - Dzień wypłaty 0,75 PLN dywidendy na akcję (3 października) 

 

Od początku 2014 roku Herkules porusza 
się w konsolidacji. Na ostatnich sesjach 
kurs zbliżył się do jej górnego ograniczenia 
w okolicach 2,34 zł, którego przełamanie 
otworzyłoby drogę dla kontynuacji długo-
terminowego trendu wzrostowego. W ta-
kim przypadku, minimalny zasięg ruchu 
należałoby szacować na 2,50 zł, ale kurs 
prawdopodobnie sięgnąłby 2,61 zł lub 2,72 
zł, a w średnim terminie nie można wyklu-
czyć wzrostów w okolicę 2,90 zł i wyżej.  

Wykres dnia: Herkules 

Herkules: test oporu 
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KGHM Sierra Gorda w IX dostarczy pierwszy transport miedzi do Huty Miedzi Toyo 

 KGHM podał, że Sierra Gorda w listopadzie dostarczy pierwszy transport ok. 6 tys. ton koncentratu miedzi do 
Huty Miedzi Toyo. Ostateczne nakłady inwestycyjne na uruchomienie kopalni wyniosły 4,2 mld USD. W związ-
ku ze zwiększeniem zasobów przemysłowych okres życia kopalni wydłuży się o 3 lata do 23 lat.  

 Dyrektor finansowy KGHM Jarosław Romanowski poinformował w wywiadzie, że KGHM jest na dobrej dro-
dze, żeby w 2015 r. osiągnąć produkcję na poziomie 120 tys. ton miedzi. Dodał, że KGHM rozważa rozszerze-
nie działalności w Chile, a może też i w Kanadzie. KGHM jest zainteresowany przejęciem aktywów, których 
długość życia wynosi minimum 15 lat. 

 Zdaniem Romanowskiego obecnie sytuacja na rynku miedzi, po wyraźnych spadkach, jest dobrą okazją do jej 
kupna. W jego opinii rynek miedzi od 2016 r. będzie znajdował się w stanie „strukturalnego deficytu”, z po-
wodu niedoboru miedzi na rynku. (A. Iwański)  

 

BZ WBK Banco Santander sprzedał 1,98 mln akcji BZ WBK, cena w book buildingu 385 PLN 

 Banco Santander w procesie przyspieszonej budowy książki popytu sprzedał 1.984.691 akcji BZ WBK, stano-
wiących 2% kapitału zakładowego, po cenie 385 PLN za akcję - poinformowało PAP źródło rynkowe. Popyt 
kilkakrotnie przewyższył oferowaną pulę akcji - dodał informator PAP. (J. Szortyka) 

 

CCC Zmiany w strukturze grupy 

 Zarząd CCC poinformował o zbyciu wchodzącej w skład CCC S.A. jednostki określonej, jako Grupa Zakupy, 
poprzez wniesienie jej jako aportu do spółki zależnej CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., na poczet pokrycia udzia-
łów obejmowanych przez CCC w podwyższonym kapitale zakładowym spółki CCC Shoes & Bags. Spółka CCC 
objęła wszystkie nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym CCC Shoes & Bags w ilości 1.062.495 udzia-
łów, o wartości nominalnej 2000 PLN każdy udział, i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym o wartości 
2.124.991.000,00 PLN w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa CCC S.A. Jednocześnie zarząd CCC 
poinformował o podjęciu przez NZW spółki CCC Shoes & Bags uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na 
zbycie Grupy Zakupy na rzecz CCC.eu sp. z o.o. Zbycie Przedsiębiorstwa nastąpi w ramach umowy sprzedaży 
na rzecz spółki CCC.eu spółki. 

POZYTYWNIE. Dzięki tym zmianom CCC rozpoznało goodwill na ponad 2 mld PLN, który będzie można 
amortyzować przez 10 lat. Dzięki temu spółka zaoszczędzi na podatku 400 mln PLN. (W. Giller)  

CCC Przychody CCC we wrześniu '14 wyniosły 173,5 mln PLN, spadek o 14,4% r/r 

 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC we wrześniu 2014 r. wyniosły 173,5 mln PLN, czyli były o 14,4% 
niższe niż rok wcześniej. Przychody w okresie styczeń–wrzesień wyniosły 1.329,7 mln PLN i były wyższe od 
osiągniętych rok wcześniej o 25,5%. Przychody ze sprzedaży detalicznej za wrzesień wyniosły 163,2 mln PLN i 
były niższe od osiągniętych rok wcześniej o 16,1%. Narastająco za okres styczeń–wrzesień wyniosły 1.270 mln 
PLN (wzrost o 26% r/r). (W. Giller) 

 

LPP Przychody grupy LPP we wrześniu '14 wyniosły ok. 394 mln PLN, wzrost o 3% r/r 

 Przychody grupy LPP ze sprzedaży we wrześniu 2014 roku wyniosły około 394 mln PLN, czyli były o około 3% 
wyższe niż rok wcześnie. Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 63%i była niższa od zreali-
zowanej we wrześniu roku poprzedniego o ok. 1 pp.  Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w 
okresie styczeń–wrzesień 2014 roku wyniosła ok. 3.360 mln PLN, co oznacza wzrost o ok. 18% r/r. (W. Giller) 

 

Sektor wydobywczy Rząd chce obniżyć koszty kopalń i doprowadzić do ich rentowności - premier Kopacz 

 Celem nowego rządu jest obniżenie kosztów funkcjonowania kopalń i doprowadzenie do ich rentowności – 
poinformowała premier Ewa Kopacz. Premier poinformowała też o konieczności ochrony polskiego górnictwo 
przed nieuczciwą konkurencją. Projektowane regulacje zakładają koncesjonowanie sprzedaży, określenie 
wymogów jakościowych węgla i zmiany w prawie zamówień publicznych preferujące produkty pochodzenia 
wspólnotowego - dodała Kopacz. Poinformowała, że będzie także wspierać rozwój nowoczesnych technologii 
węglowych. 

Najważniejsze informacje 
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 Premier poinformowała też, że Polska będzie zabiegać o prowadzenie przez UE wspólnej polityki energetycz-
nej. 

 

Sektor węglowy Cena polskiego węgla w VIII wzrosła o 1,8% m/m do 231,61 PLN/t - ARP i TGE 

 Cena polskiego węgla w sierpniu wyniosła 231,61 PLN za tonę, co oznacza wzrost o 1,8% m/m - wynika z 
pierwszej publikacji przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz Towarową Giełdę Energii indeksu węglowego 
PSCMI 1. Indeks PSCMI 2 wyniósł w sierpniu 267,36 PLN za tonę i był wyższy o 5% m/m.  

 Od 1 października ARP i TGE rozpoczynają publikację dwóch indeksów cenowych węgla: PSCMI 1 i PSCMI 2. 
Indeks PSCMI 1 odzwierciedla poziom cen miałów energetycznych określonej klasy w sprzedaży do energetyki 
zawodowej i przemysłowej, natomiast Indeks PSCMI 2 w sprzedaży do ciepłowni przemysłowych i komunal-
nych, innych odbiorców przemysłowych oraz pozostałych odbiorców krajowych. Indeksy bazują na danych 
miesięcznych ex-post, którymi dysponuje katowicki oddział ARP. 

 

Sektor budowlany Kopacz zapowiada 93 mld PLN na inwestycje drogowe w latach 2014-2020 

 Inwestycje w infrastrukturę drogową w latach 2014-2020 wyniosą około 93 mld PLN - poinformowała Ewa 
Kopacz. W latach 2014-2020 zostanie w Polsce zbudowanych 1770 km autostrad oraz dróg ekspresowych i 35 
obwodnic - zapowiedziała premier. Dodała, że w tym roku do użytku oddanych zostanie ponad 160 km dróg 
ekspresowych i podpisane będą umowy na budowę kolejnych 300 km. 

 

Empik Banki zgodziły się przedłużyć finansowanie do 14 listopada 

 Empik poinformował, że 30 września zawarł aneksy do umów o finansowanie z instytucjami finansowymi: 
Raiffeisen, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas, BZ WBK, PZU FIZ i Pekao. Na podstawie aneksów termin za-
padalności udostępnionych finansowań został ujednolicony i obecnie ostateczny termin spłaty całości finan-
sowania udostępnionego na podstawie tych umów przypada obecnie na dzień 14 XI 14 r.  

 Dodatkowo, członek zarządu i dyrektor finansowy Empiku Jacek Bagiński zrezygnował z funkcji pełnienia 
członka zarządu i z dniem 1 października został powołany na członka rady nadzorczej spółki.  

 

TVN, Cyfrowy Polsat Oglądalność we wrześniu 2014 

 Oglądalność kanału TVN w grupie wszyscy 4+ spadła we wrześniu 2014 roku do 12,9% z 13,1% rok wcześniej - 
podał TVN na podstawie danych Nielsen Audience Measurement. Udział Polsatu w grupie wszyscy 4+ we 
wrześniu 2014 r. wzrósł do 12,8% z 12,3% rok wcześniej. We wrześniu 2014 roku oglądalność kanału TVN w 
komercyjnej grupie docelowej (16-49 lat) spadła do 14,7% z 15,3%. W przypadku Polsatu udział w grupie ko-
mercyjnej wzrósł do 14,1% z 13,4%. W grupie 16-49 miasta na pierwszym miejscu we wrześniu 2014 roku 
utrzymał się TVN z udziałem na poziomie 16,5%, takim samym jak rok wcześniej. Na drugim miejscu był Pol-
sat, którego udział wzrósł do 12,8% z 11,6%. (W. Giller) 

 

Polimex-Mostostal ARP objęła obligacje Polimeksu o łącznej wartości 131,5 mln PLN 

 Agencja Rozwoju Przemysłu poinformowała, że nabyła obligacje Polimeksu serii A o łącznej wartości nominal-
nej w wysokości 73 mln PLN oraz obligacje serii B o wartości nominalnej 58,5 mln PLN. Obligacje serii A są 
zamienne i uprawniają ARP do zamiany obligacji na akcje Polimeksu-Mostostalu po cenie 0,04 PLN. Objęcie 
obligacji przez ARP wynikało z postanowień trzeciego etapu restrukturyzacji Polimeksu.  

 

Polimex-Mostostal Sąd nakazał GDDKiA zapłatę na rzecz Polimeksu 39,8 mln PLN za prace przy S69 

 Polimex-Mostostal poinformował, że Sąd Okręgowy w Warszawie w postępowaniu upominawczym na skutek 
pozwu wniesionego przez Polimex oraz Doprastav nakazał Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Auto-
strad zapłacić na rzecz spółki 39,8 mln PLN wraz z odsetkami ustawowymi, a na rzecz Doprastav 39 mln PLN 
wraz z odsetkami. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym został wydany w związku z niedokonaniem 
zapłaty za wykonanie robót przy budowie drogi ekspresowej S69.  
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Polnord Polnord chce w tym roku sprzedać ponad 1300 mieszkań i dalej zmniejszać zadłużenie 

 W tym roku Polnord planuje przekroczyć sprzedaż 1300 mieszkań. Pozytywny wpływ na wyniki sprzedażowe 
lokali ma program 'Mieszkanie dla młodych', w limitach cenowych którego mieści się duża część oferty dewe-
lopera. Od stycznia firma zmniejszyła zadłużenie netto o 66,4 mln PLN dzięki dobrym wynikom sprzedaży 
mieszkań i zbyciu działek w Warszawie. W planach ma dalsze zmniejszanie długu.  

 

Polnord Polnord sprzedał w III kwartale 303 lokali netto, przekazał 219 lokali 

 Grupa Polnord w III kwartale 2014 r. znalazła nabywców na 303 lokali netto, łącznie z podpisanymi umowami 
rezerwacyjnymi. W tym czasie przekazała 219 lokali. Od początku roku deweloper sprzedał 928 lokali netto i 
przekazał 689 lokali. Polnord poinformował, że najliczniejsze wydania mieszkań miały miejsce na projektach 
deweloperskich zlokalizowanych w Warszawie i Trójmieście. 

 

Comp Comp nie planuje dalszej sprzedaży akcji Elzabu 

 Comp nie planuje przez rok dalszej sprzedaży akcji Elzabu i zejścia poniżej 75% udziału w akcjonariacie spółki 
po tym, jak w transakcjach pakietowych zbył 4,9% walorów swojej spółki zależnej - podał Robert Tomaszew-
ski, przewodniczący rady nadzorczej Comp. Dodał, że transakcja nastąpiła w odpowiedzi na ofertę rynkową, a 
Elzab pozostanie na GPW. 

 

Comp Comp ma umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości za 9,5 mln PLN 

 Comp podpisał z Ministerstwem Sprawiedliwości umowę na dostawę licencji na oprogramowanie bazodano-
we na potrzeby systemów Pesel-SAD, ZSRK, KRS oraz SIM wraz z oprogramowaniem narzędziowym analizy 
zmian w SAP. Wartość kontraktu to 9,5 mln PLN - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE. Prze-
targ odbył się według procedury otwartej. Złożono w nim pięć ofert. 

 

Comp Nie planuje dalszej sprzedaży akcji Elzabu 

 Przewodniczący rady nadzorczej Robert Tomaszewki poinformował, że Comp nie planuje dalszej sprzedaży 
akcji Elzab i zejścia poniżej 75% udziału w akcjonariacie spółki w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Prezes zazna-
czył jednak, że bardzo wysoki wzrost wartości akcji Elzabu mógłby wpłynąć na zmianę tego stanowiska w 
przyszłości.  

 

Elzab Elzab może przyjąć stałą politykę dywidendową 

 Elzab może w niedługiej przyszłości przyjąć stałą politykę dywidendową, na wzór tej, która została uchwalona 
w Compie - poinformował PAP Robert Tomaszewski, przewodniczący rady nadzorczej Compu. Decyzja w tej 
sprawie jeszcze nie zapadła. 

Pozostałe informacje 

Alior Bank W dniu 30 września 2014 r. w KDPW nastąpiła rejestracja 20.100 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 
10 PLN każda oznaczonych kodem ISIN "ALIOR00045". 

Bank Millennium Bank Millennium nabył wyemitowane przez Bank bankowe papiery wartościowe w liczbie 710 sztuk. Średnia jednostkowa 
cena nabycia BPW wyniosła 998,06 PLN. Wszystkie nabyte BPW zostały umorzone przez Bank 1 października 2014 r. 

Boryszew Spółka dokonała przedterminowego wykupu 31 sztuk obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 1.000.000 PLN 
każda o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 31.000.000,00 PLN, objętych przez Impexmetal. Ze względu na fakt, iż w 
dniu 28 lipca 2014r. Zarząd Boryszew dokonał przedterminowego wykupu 70 sztuk obligacji imiennych serii A o wartości 
nominalnej 1.000.000 PLN każda o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 70.000.000,00 PLN, objętych przez 
Impexmetal, Spółka wykupiła wszystkie obligacje imienne serii A w ilości 101 sztuk, objęte przez Impexmetal. W dniu 30 
września 2014r. Spółka dokonała przedterminowego wykupu 4 sztuk obligacji imiennych serii BC o wartości nominalnej 
500.000 EUR każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.000.000,00 EUR, objętych przez Impexmetal. Obligacje 
zostały nabyte w celu umorzenia.  
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Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

Pozostałe informacje - skup akcji własnych 

Eurocash Sąd Rejonowy dokonał wpisu połączenia Spółki ze spółką Pol Cater Holding.  

Impexmetal W dniu 30 września 2014 r., spółka zależna nabyła 9 obligacji imiennych, o wartości nominalnej 1.000.000 PLN każda 
wyemitowanych przez Impexmetal. Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za łączną kwotę 9.000.000 PLN.  

 mBank W dniu 29 września 2014 r. Sąd Rejonowy dokonał rejestracji podwyższenia KZ Banku do kwoty 168.829.608 PLN. Ww. 
rejestracja dokonana przez sąd odzwierciedla jedynie wysokość KZ Banku na dzień 29 lipca 2014 r. i nastąpiła w wyniku 
rejestracji przez KDPW w dniu 29 lipca 2014 r. 31.844 akcji Banku. Aktualnie KZ Banku wynosi 168.829.608 PLN i dzieli się 
na 42.207.402 akcji zwykłych imiennych na okaziciela o wartości nominalnej 4 PLN każda. Ogólna liczba głosów na WZ 
Banku wynosi obecnie 42.207.402. 

Polski Holding 
Nieruchomości 

W dniu 23 września 2014 r. Sąd Rejonowy zarejestrował podwyższenie KZ Spółki w drodze emisji 128.691 akcji zwykłych 
na okaziciela serii C. Obecnie wysokość KZ Spółki wynosi 46.355.305 PLN i dzieli się na 46.355.305 akcji, co daje łączną 
liczbę 46.355.305 głosów na WZ Spółki. Akcje Serii C nabywane są w wyniku realizacji uprawnień wynikających z 
warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B Spółki zaoferowanych nieodpłatnie tym pracownikom spółek Warszawski 
Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo oraz Dalmor, którym przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub 
udziałów danej spółki.  

Work Service Zarząd KDPW zarejestrował w depozycie papierów wartościowych 91.511 akcji zwykłych na okaziciela serii P Emitenta o 
wartości nominalnej 0,10 PLN każda i nadał im kod PLWRKSR00019, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do obrotu 
na tym samym rynku regulowanym, na którym wprowadzone zostały inne akcje Emitenta oznaczone kodem 
PLWRKSR00019. 

 

Miraculum Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki: 1.  Rubicon Partners – liczba 
akcji i głosów: 1.721.115, udział w głosach na NWZ: 95,92 %, udział w ogólnej liczbie głosów: 31,82 %.  

 

Integer.pl W dniu 29 września 2014 r. Prezes Zarządu - Rafał Brzoska nabył 200 akcji zwykłych spółki o wartości nominalnej 1 PLN 
każda, po średniej cenie 216,40 PLN za jedną akcję. Obecnie bezpośrednio posiada 9.873 akcje Emitenta, co  stanowi 
0,13% KZ Emitenta i daje prawo do 9.873 głosów na WZA Emitenta. Udział w ogólnej liczbie tych akcji wynosi 0,13%; 
Pośrednio (za pośrednictwem spółki A&R Investments Limited) posiada 2.303.419 akcji Emitenta stanowiących 29,67% KZ 
Emitenta i dających łącznie prawo do 2.303.419 głosów na WZA Emitenta. Udział w ogólnej liczbie głosów na tych akcjach 
wynosi 29,67%; Łącznie (zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem spółki A&R Investments Limited) posiada 
2.313.292 akcje Emitenta, co stanowi 29,79% KZ Emitenta i daje prawo do 2.313.292 głosów na WZA Emitenta. Udział w 
ogólnej liczbie głosów tych akcji wynosi 29,79%. 

MCI Management W dniach od 24 do 26   września 2014 r. Spółka Alternative Investment Partners jako osoba blisko związana z Tomaszem 
Czechowiczem - Wiceprezesem Zarządu MCI Management i Ewą Ogryczak - Członkiem Zarządu MCI Management, 
dokonała transakcji nabycia 47.203 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 10,57 PLN za akcję.   

 

INC Realizując program nabycia akcji własnych, nabyła 700 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 PLN każda, to jest o 
łącznej wartości nominalnej 1.400,00 PLN po średniej cenie jednostkowej 2,24 PLN/szt. Powyższe akcje własne Spółki 
dają 700 głosów na WZ Spółki i stanowią 0,0084% KZ Spółki oraz 0,0071% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie Spółka 
nabyła 264.228 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,1670% KZ i dających prawo do 2,6844% głosów na WZ Spółki. 
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Kalendarium 

2 października Bogdanka Dzień wypłaty dywidendy (5,8 PLN na akcję)

3 października PKO BP Dzień wypłaty 0,75 PLN dywidendy na akcję

8 października PZU Dzień wypłaty części dywidendy z zysku za 2013 r. w wysokości 17 PLN dywidendy na akcję

9 października GNB NWZ

10 października GTC NWZ w sprawie emisji do 140 mln akcji z prawem poboru

10 października CCC Dzień wypłaty 1,6 PLN dywidendy na akcję

22 października Orange Polska Skonsolidowany raport kwartalny

22 października PKN Orlen Skonsolidowany raport kwartalny

WydarzenieSpółka
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Dziennik 

2 październik 2014

Materiały periodyczne w Dzienniku: 
 

Poniedziałek: wykresy cen metali 

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Banki

Alior Trzymaj 2014-06-30 87,00 87,7 23,5 17,7 2,7 2,5 2,0

BZ WBK Trzymaj 2014-06-30 399,00 20,4 18,5 17,3 3,3 2,6 2,2

Handlowy Trzymaj 2014-06-30 125,00 16,4 16,3 16,3 2,1 2,2 2,2

ING BSK Kupuj 2014-06-30 154,00 23,5 19,8 16,9 2,3 2,2 2,1

mBank Trzymaj 2014-06-30 525,00 17,1 17,3 15,2 2,1 2,0 2,0

Millennium Kupuj 2014-06-30 8,80 21,8 19,2 15,2 2,1 1,9 1,8
Pekao Trzymaj 2014-06-30 187,00 17,4 18,4 18,2 2,2 2,2 2,2

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Sektor wydobywczy

Bogdanka Kupuj 2014-07-10 134,00 13,2 11,6 12,4 6,7 5,8 5,7

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

KGHM Kupuj 2014-08-27 151,00 2,2 5,1 8,0 1,8 3,3 4,4
NWR Trzymaj 2013-11-28 4,20 - - - 2,5 - 5,6

Sektor energetyczny

CEZ Sprzedaj 2014-02-28 71,40 1,3 1,5 1,9 2,7 2,8 3,2

Enea Kupuj 2014-02-28 16,20 9,9 9,8 9,4 4,1 4,1 3,9

Energa Kupuj 2014-02-28 18,80 21,5 15,1 13,2 8,1 7,2 6,3

PGE Trzymaj 2014-02-28 18,60 11,8 9,6 8,7 5,0 4,3 4,0

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

Paliwa i Chemia

Duon utajniona do: 2014-10-07 - - - - - - -

Ciech Sprzedaj 2014-06-24 30,51 - 53,4 30,3 82,5 9,3 7,6

Grupa Azoty Sprzedaj 2014-06-30 60,90 13,5 20,3 22,5 7,6 5,4 7,3

Lotos Kupuj 2014-05-19 42,20 3,9 91,1 7,4 9,6 11,6 6,0

MOL* Trzymaj 2014-09-24 12937,00 - - - 33,1 33,4 41,5

PGNiG Trzymaj 2014-05-30 5,03 13,4 15,6 11,6 7,5 6,3 5,5

PKN Orlen Trzymaj 2014-08-28 39,88 7,5 99,2 - 5,5 9,5 -
Synthos Trzymaj 2014-06-18 4,78 10,4 14,6 14,5 7,1 11,0 10,4

Handel hurtowy i detaliczny

AmRest Kupuj 2014-08-27 88,80 34,7 18,2 - 7,3 5,6 6,6

Emperia Trzymaj 2014-03-10 78,53 1,1 37,7 49,2 2,8 23,9 10,0

EuroCash Sprzedaj 2014-03-10 32,25 33,1 17,8 20,3 19,2 10,4 12,8

LPP Trzymaj 2014-05-22 8520,00 50,2 41,1 35,6 31,6 23,3 20,7
CCC Kupuj 2014-05-22 150,00 39,4 45,8 38,9 26,9 27,0 23,3

Media i telekomunikacja

Cyfrowy Polsat Trzymaj 2014-06-27 23,62 15,7 17,9 17,3 20,2 19,9 9,5

Netia Trzymaj 2014-07-31 6,19 - 42,1 55,5 4,7 4,4 4,8

Orange Polska Sprzedaj 2014-07-31 10,40 17,7 51,5 17,5 4,2 5,2 5,1
TVN Trzymaj 2014-06-27 17,24 - 15,4 11,9 15,7 15,8 12,5

Sektor deweloperski

Dom Development Trzymaj 2014-06-30 45,20 12,2 20,4 20,4 - - -

Echo Kupuj 2014-03-31 7,40 7,1 9,0 11,1 2,3 0,9 1,0

GTC Kupuj 2014-03-31 8,00 - - - - - 27,3

PHN Trzymaj 2014-01-08 27,60 - 12,5 - - - -

Robyg Trzymaj 2014-01-08 2,30 30,5 23,5 95,4 13,6 12,9 34,3

Budowlany

Budimex Trzymaj 2013-12-20 130,00 15,3 14,6 9,4 13,2 9,8 9,9
Elektrobudowa Kupuj 2013-06-21 160,00 9,8 9,4 10,6 5,5 6,1 6,7

Przemysł

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

Apator Trzymaj 2013-06-21 33,00 19,2 17,9 17,2 9,7 11,4 10,8

Kęty Kupuj 2014-07-07 264,00 22,1 16,8 16,1 12,6 12,5 9,4
ZPUE Trzymaj 2013-06-21 385,00 16,6 15,2 12,9 9,4 8,2 7,9

Pozostałe

Global City Holdings utajniona do: 2014-10-03 - - - - - - -

GPW utajniona do: 2014-10-03 - - - - - - -

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 17,8 29,1 11,4 6,7 9,5 6,1

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

PZU Kupuj 2014-09-17 520,00 12,4 12,2 12,6 - - -

* 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

