
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. 51 592,7 0,0%

WIG zam. 51 608,8 0,0%

obrót (tys. PLN) 526 458 -39,0%

WIG 20 otw. 2 408,3 0,0%

WIG 20 zam. 2 406,3 -0,1%

FW20 otw. 2 370,0 0,0%

FW20 zam. 2 367,0 -0,1%

mWIG40 otw. 3 369,3 -0,1%

mWIG40 zam. 3 386,0 0,4%

Największe wzrosty kurs zmiana

HYPERION 2,90 11,5%

4FUNMEDIA 9,47 9,0%

LSISOFT 7,82 6,8%

POLMED 2,16 5,4%

CCC 110,50 5,1%

Największe spadki kurs zmiana

SADOVAYA 0,08 -89,9%

JWCONSTR-PP 0,03 -40,0%

IQP 0,98 -18,3%

CASHFLOW 0,55 -15,4%

BRIJU 11,00 -11,2%

Najwyższe obroty kurs obrót

KGHM 130,90 109 418

PKOBP 38,30 80 279

PGE 21,10 62 275

PKNORLEN 38,88 56 154

ORANGEPL 9,91 54 823

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 17 860,8 -0,5%

RTS 1 246,3 -1,6%

PX50 962,2 1,0%

DJIA 16 960,6 -0,7%

NASDAQ 4 449,6 -0,5%

S&P 500 1 978,3 -0,5%

DAX XETRA 9 644,0 -1,5%

FTSE 6 791,6 -0,4%

CAC 4 330,6 -1,8%

NIKKEI 15 517,2 0,4%

HANG SENG 24 437,5 0,9%

Waluty i surowce zmiana

WIBOR 3m (%) 2,57 0,0%

EUR/PLN 4,146 0,2%

USD/PLN 3,087 0,4%

EUR/USD 1,343 -0,3%

miedź (USD/t) 7 169,5 1,8%

miedź (PLN/t) 22 130,1 2,2%

ropa Brent (USD/bbl) 106,66 1,0%

Poniedziałek
28.07.2014

Najważniejsze informacje: 

GPW - Kułakowski, Półtorak, Szczepański i Zawada w zarządzie GPW 

GPW - Decyzja o ewentualnej współpracy z Wiedniem powinna być możliwe szybko 

GPW - Wypłaci 1,20 PLN dywidendy na akcję 

Orange Polska - Spółka przewiduje dalszą presję cenową na rynku komórkowym 

PKN Orlen - Będzie rozmawiał z rządem Litwy o Orlen Lietuva 

Ciech - Soda Polska Ciech z grupy Ciech chce zwolnień grupowych do 155 pracowników 

Grupa Azoty - KNF wszczęła postępowanie ws. kar dla akcjonariuszy Grupy Azoty 

Grupa Azoty - KNF chce ukarać spółkę powiązaną z Acronem 

Budimex - Portfel zamówień grupy Budimex na koniec czerwca wynosił 3,9 mld PLN 

Budimex - Budimex Nieruchomości chce przedsprzedać ponad 1500 mieszkań w '14 

Enea - Negocjacje sprzedaży akcji ECO ze spółką Enea Wytwarzanie 

Duon - Duon skarży się na działania PSE 

PKP Cargo - Spółka analizuje kilka projektów akwizycyjnych 

Wielton - 30 mln PLN zainwestuje Wielton w ŁSSE 

Wojas - Wojas spodziewa się zdecydowanej poprawy wyników 
 

Wydarzenia dnia: 

Millennium  - Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. 
 

Nadchodzące wydarzenia: 

PKP Cargo - ZWZ spółki ws. zmian statutu spółki (30 lipca) 

mBank - Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. (30 lipca) 

BZ WBK - Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. (31 lipca) 

MOL - Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. (1 sierpnia) 

Handlowy - Wstępny skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r. (1 sierpnia) 

Cormay silnie w piątek zwyżkował, two-
rząc na wykresie długą białą świecę. Prze-
łamanie ostatniego, lokalnego maksimum 
na poziomie 5,79 zł będzie można trakto-
wać jako sygnał kupna. W takim przypad-
ku, minimalny zasięg wzrostów należałoby 
szacować na 6,15 zł, ale najprawdopodob-
niej kurs sięgnie 6,41 zł a nawet 6,98 zł. 

Wykres dnia: Cormay 

Cormay: korekta wzrostowa 
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GPW Kułakowski, Półtorak, Szczepański i Zawada w zarządzie GPW 

 Rada Giełdy powołała Dariusza Kułakowskiego, Karola Półtoraka, Mirosława Szczepańskiego i Grzegorza Za-
wadę na stanowiska członków zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nowej kadencji. Skład zarządu zapro-
ponował nowy prezes GPW, Paweł Tamborski. W przypadku Dariusza Kułakowskiego oraz Mirosława Szcze-
pańskiego uchwała Rady Giełdy wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na powołanie do zarządu spółki Karola 
Półtoraka oraz Grzegorza Zawady konieczna jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego. Szczepański objął sta-
nowisko wiceprezesa ds. operacji. Kułakowski został wiceprezesem ds. informatyki i technologii. Zawada bę-
dzie wiceprezesem ds. strategii i rozwoju, a Półtorak wiceprezesem ds. finansów. (J. Szortyka) 

 

GPW Decyzja o ewentualnej współpracy z Wiedniem powinna być możliwe szybko 

 Nowy prezes GPW Paweł Tamborski chce, żeby decyzja w sprawie ewentualnej współpracy z giełdą w Wied-
niu zapadła możliwie szybko. Tamborski zapowiedział też nowe zachęty i instrumenty dla emitentów i inwe-
storów, ale szczegóły przedstawi za kilka tygodni. 

 

GPW Wypłaci 1,20 PLN dywidendy na akcję 

 Walne zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych zdecydowało w piątek o wypłacie 50,4 mln PLN dywi-
dendy, czyli 1,20 PLN na jedną akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 7 sierpnia, a jej wypłata 
nastąpi 26 sierpnia. (J. Szortyka) 

 

Orange Polska Przewiduje dalszą presję cenową na rynku komórkowym, szczególnie w transmisji danych 

 Orange Polska spodziewa się utrzymania presji cenowej na rynku komórkowym w drugiej połowie roku. Spół-
ka oczekuje, że konkurencyjność będzie w najbliższym czasie nasilała się, głównie w segmencie przesyłu da-
nych, w przeciwieństwie do cen rozmów oraz wiadomości tekstowych, gdzie presja ta może maleć. (W. Giller) 

 

PKN Orlen Będzie rozmawiał z rządem Litwy o Orlen Lietuva 

 PKN Orlen będzie kontynuował rozmowy z rządem Litwy na temat obecnej sytuacji i przyszłości Orlen Lietuva, 
ponieważ spółce zależy na rozwiązaniu problemów rafinerii w Możejkach. Biuro prasowe PKN Orlen, odpo-
wiadając w piątek na pytania PAP, dotyczące m.in. perspektyw dla Orlen Lietuva zaznaczyło, że płocki kon-
cern w najbliższych miesiącach będzie nadal koncentrował się na poprawie efektywności litewskiej rafinerii. 
Orlen dąży do sytuacji w której będzie mógł korzystać z rynkowych stawek transportu co pozwoli na obniże-
nie kosztów logistycznych i pomoże stabilizować sytuację Możejek.  

 (M. Kalwasińska) 

 

Ciech Soda Polska Ciech z grupy Ciech chce zwolnień grupowych do 155 pracowników 

 Soda Polska Ciech, spółka zależna Ciechu, chce w ramach zwolnień grupowych zwolnić do 155 pracowników 
w okresie od 1 września 2014 roku do 31 maja 2015 roku. Przyczyną planowanego zwolnienia grupowego jest 
potrzeba wprowadzenia zmian organizacyjnych związanych z przeprowadzoną w spółce zależnej moderniza-
cją 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) 

 

Grupa Azoty KNF wszczęła postępowanie ws. kar dla akcjonariuszy Grupy Azoty, m.in. Norica Holding 

 Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych 
na Norica Holding, Vertco Ventures i Omana Holdings w związku z transakcjami akcjami Grupy Azoty. Norica 
Holding jest spółką zależną rosyjskiej grupy Acron. (M. Kalwasińska) 

 

 

 

Najważniejsze informacje 
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Grupa Azoty KNF chce ukarać spółkę powiązaną z Acronem 

 „Parkiet” poinformował, że Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowanie w celu nałożenia kar na 
Norikę Holding, powiązaną z rosyjskim Acronem, Vertco Ventures i Omana Holding. KNF podejrzewa, że in-
westorzy nie dopełnili obowiązków informacyjnych w związku z posiadaniem akcji Azotów i mogło dojść mię-
dzy nimi do zmowy. Zmowa miałaby polegać na skupowaniu akcji Grupy Azoty przez inne podmioty dla Nori-
ki, która w ten sposób chciała uniknąć obowiązku poinformowania rynku o zakupie kolejnych pakietów akcji. 
(M. Kalwasińska) 

 

Budimex Portfel zamówień grupy Budimex na koniec czerwca wynosił 3,9 mld PLN 

 Portfel zamówień grupy Budimex na koniec czerwca 2014 r. wynosił 3,9 mld PLN w porównaniu z 4,54 mld 
PLN na koniec marca. Dariusz Blocher, prezes Budimeksu, poinformował że spółka traktuje ten niemal 10% 
spadek jako sytuację przejściową, bo na dzień 30 czerwca na liście kontraktów oczekujących na podpisanie 
Budimex miał umowy o wartości łącznej 2,8 mld PLN. Są to przetargi, w których spółka złożyła najkorzystniej-
sze oferty. Obecnie wartość tych umów jest nieco niższa, bowiem w lipcu Budimex podpisał umowę na blok 
w Turowie. Prezes oczekuje, że do końca września w ramach wspomnianych oczekujących umów, Budimekso-
wi uda się podpisać kontrakty na S5 oraz A1 i A4. Także w III kw. portfel zamówień zostanie uzupełniony o 
mocne pozycje - dodał Blocher. Wartość netto kontraktów podpisanych w pierwszym półroczu wyniosła 1,4 
mld PLN. 

 Wyniki, z wyłączeniem Danwoodu, są lepsze rok do roku - ocenił prezes dodając, że oczekuje, że ten trend 
utrzyma się również w kolejnych kwartałach. Celem na ten rok jest poprawa rentowności grupy na każdym 
poziomie - skomentował prezes. (P. Łopaciuk) 

 

Budimex Budimex Nieruchomości chce przedsprzedać ponad 1500 mieszkań w '14 

 Dariusz Blocher, prezes Budimeksu, poinformował, że jest szansa by Budimex Nieruchomości przedsprzedał 
w tym roku ponad 1500 mieszkań, niemal dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. Strategia Budimeksu Nieru-
chomości się nie zmienia: spółka cały czas koncentruje się na Poznaniu, Warszawie i Krakowie. Ponadto stale 
szuka gruntów na terenie Trójmiasta - dodał Blocher. Henryk Urbański, członek zarządu Budimeksu odpowie-
dzialny za pion zarządzania nieruchomościami, poinformował, że w drugiej połowie roku Budimex Nierucho-
mości rozpocznie budowę ok. 1400 mieszkań w Krakowie w ramach projektu "Nowe Czyżyny". Marża tego 
projektu jest minimalna i oscyluje w okolicach nieco powyżej zera, spółka chce jedynie jak najszybciej odmro-
zić gotówkę zainwestowaną w te grunty. W tej chwili zarezerwowanych jest już 500 z 1400 mieszkań - sko-
mentował prezes Blocher. Cały projekt na Czyżynach umożliwia budowę 3500 mieszkań. Jeśli dobra sprzedaż 
będzie się utrzymywać być może całość zostanie zrealizowana w 2-3 lata - ocenił prezes Budimeksu. Urbański 
dodał, że Budimex Nieruchomości stale poszukuje nowych gruntów na kolejne inwestycje. (P. Łopaciuk) 

 

EM&F  Refinansowanie długu za 240 mln EUR 

 „Parkiet” poinformował, że spółka EM&F Financing AB z siedzibą w Sztokholmie rozpoczęła prywatną ofertę 
obligacji podlegających prawu stanu Nowy Jork. Termin zapadalności obligacji to 2020 r., a szacowana war-
tość emisji to 240 mln EUR. Wpływy z emisji mają posłużyć grupie EM&F do refinansowania zadłużenia.  

 

Enea Negocjacje sprzedaży akcji ECO ze spółką Enea Wytwarzanie 

 Prawo wyłączności w dalszych negocjacjach dotyczących sprzedaży 54,3% akcji spółki Energetyki Cieplnej 
Opolszczyzny, należących do miasta Opole i trzech innych gmin, przyznano spółce ENEA Wytwarzanie. Strony 
muszą dojść do porozumienia ws. sprzedaży akcji do 15 września. (S. Ozga) 

 

Duon Duon skarży się na działania PSE 

 Duon, handlujący energią, skarży się na działania PSE, które owocują skokami cen. Zdaniem Duona to działa-
nia operatora przyczyniło się do tego, że wielu dobach i godzinach minionego okresu doszło do znaczących 
wzrostów cen na rynku bilansującym, a w następstwie także na rynku spot. Operator tłumaczy, że broni sieci. 
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PKP Cargo Spółka analizuje kilka projektów akwizycyjnych 

 Prezes zarządu PKP Cargo Adam Purwin poinformował „Parkiet”, że spółka obecnie analizuje kilka projektów 
akwizycyjnych, a prowadzona rozmowy znajdują się na różnym stadium zaawansowania i są prowadzone za-
równo w kraju, jak i zagranicą. Prezes dodał również, że obecnie występujące na rynku wyceny są interesują-
ce i rośnie prawdopodobieństwo sfinalizowania przynajmniej jednego przejęcia. Spółka chce przede wszyst-
kim nabywać firmy działające w krajach, w których posiada licencje. (P. Łopaciuk) 

 

Wielton 30 mln PLN zainwestuje Wielton w ŁSSE 

 Ponad 435 mln PLN ma zainwestować kolejnych pięć firm, które otrzymają zezwolenia na działalność gospo-
darczą w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w tym co najmniej 30 mln PLN do końca 2017 roku ma 
zainwestować Wielton. Wielton zamierza rozbudować swoje zakłady produkcyjne w Wieluniu i wybudować 
nowy budynek pod działalność serwisową oraz magazynową. Firma chce uruchomić bowiem produkcję nowej 
generacji, innowacyjnych naczep samochodowych oraz stworzyć zaplecze do późniejszej ich obsługi serwiso-
wej. Spółka chce zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie o przynajmniej 30 osób. Wielton zapowiada też 
utrzymanie zatrudnienia na poziomie minimum 1187 osób przez co najmniej pięć lat.  

 

Wojas Wojas spodziewa się zdecydowanej poprawy wyników 

 Prezes firmy Wojas Wiesław Wojas poinformował w wywiadzie dla „Parkietu”, że spółka w tym roku chce 
sprzedać ok. 1 mln par butów, z tego samodzielnie wyprodukuje ok. 600 tys. par. Wojas zamierza w 2014 r. 
zwiększyć sprzedaż grupy o 10-12%, do 212-215 mln PLN, choć prezes podkreślił, że po czerwcu wzrost był 
znacznie wyższy i wyniósł 21%. Prezes Wojas dodał również, że polityka zarządu zakłada przeznaczanie 30-
50% zysku na wypłatę dywidendy.  

 

Black Lion Fund NFI zmienia strategię i chce skoncentrować się działalności deweloperskiej 

 Prezes i akcjonariusz Black Lion Fund Maciej Wandzel poinformował „Parkiet”, że fundusz zamierza zmienić 
strategię i chce się skoncentrować na działalności deweloperskiej. 

 

 

 

Pozostałe informacje 

BZ WBK Zarząd KDPW postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 305.543 akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki 
o wartości nominalnej 10 PLN każda i nadać im kod PLBZ00000044, pod warunkiem wprowadzeniu tych akcji do obrotu na 
tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLBZ00000044. 

Ampli  Zarząd spółki informuje o złożeniu w Sadzie Rejonowym wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta z możliwością zawarcia 
układu. 

Quantum Software Emitent objął 79.900 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy w spółce zależnej Quantum Qguar, dokonując 
tym samym podwyższenia kapitału spółki zależnej do wysokości 4.000.000,00 PLN. Emitent objął w zamian za ww. wkład 
niepieniężny 79.900 udziałów, które łącznie z posiadanymi dotychczas 100 udziałami stanowią 100% ogółu KZ i głosów na 
WZ tej spółki. Wartość wkładu niepieniężnego została ustalona na kwotę 9.695.843,86 PLN. Agio emisyjne zostało 
przeznaczone w całości na kapitał zapasowy spółki Quantum Qguar. W wyniku objęcia udziałów przez Emitenta i 
wniesienia wkładu na ich pokrycie, Emitent pozostał nadal podmiotem dominującym w stosunku do Quantum Qguar. Z 
chwilą zarejestrowania podwyższenia KZ w Quantum Qguar Emitentowi będzie przysługiwać 80.000 udziałów w KZ 
Quantum Qguar, co stanowi 100% tego kapitału oraz 100% głosów na WZ Quantum Qguar.  

Magellan W ramach programu emisji obligacji średnioterminowych została przeprowadzona emisja 237 obligacji kuponowych 
Magellan z dwuletnim terminem zapadalności oraz 240 obligacji kuponowych Magellan z czteroletnim terminem 
zapadalności o łącznej wartości nominalnej 47,7 mln PLN. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. PLN.  

Altus TFI Sąd Rejonowy zarejestrował podwyższenie KZ Spółki do kwoty 6.038.000 PLN, poprzez emisję 16.380.000 akcji zwykłych 
na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. KZ Spółki dzieli się na 60.380.000 akcji. Struktura KZ: 7.500.000 
akcji serii A (jedna akcja daje prawo do dwóch głosów), 7.500.000 akcji serii B (akcje nie są uprzywilejowane), 25.000.000 
akcji serii C (akcje nie są uprzywilejowane), 2.800.000 akcji serii D (akcje nie są uprzywilejowane), 1.200.000 akcji serii E 
(akcje nie są uprzywilejowane), 16.380.000 akcji serii F (akcje nie są uprzywilejowane). Ogólna liczba głosów po 
zarejestrowaniu zmiany wynosi 67.880.000. 
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Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

 

Boryszew Zakończenie prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy 
prawa poboru Akcji. Subskrypcja prywatna obejmowała 20.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 1,00 PLN każda akcja. Objętych zostało 20.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B po cenie 
emisyjnej równej 5,50 PLN za jedną akcję. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 110.000.000,00 PLN. Akcje zostały 
zaoferowane dwóm inwestorom, tj.: Alchemia objęła 15.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 1,00 PLN każda akcja, Roman Krzysztof Karkosik objął 5.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o 
wartości nominalnej 1,00 każda akcja. 

Krynicki Recycling Zarządu KDPW postanowił zarejestrować 666.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki o wartości nominalnej 0,10 
PLN każda, oraz nadać im kod PLKRNRC00012, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym samym rynku 
regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLKRNRC00012. 

 

Europejski Fundusz 
Hipoteczny 

Spółka zwołuje na dzień 22 sierpnia 2014 r. na godzinę 11.00 NWZ Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ul. 
Wiertniczej 107.  

Alchemia W wyniku zbycia 4.600.000 akcji własnych, łączna liczba głosów wynikających z akcji własnych posiadanych przez 
Emitenta spadła poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów. Aktualnie, Emitent posiada 6.425.000 akcji własnych, 
stanowiących 3,213 % KZ , które uprawniają do 6.425.000 głosów na WZ Emitenta. 

 

Getin Holding W dniu 22 lipca 2014 r. osoba blisko związana z Leszkiem Czarneckim - Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta, tj. LC 
Corp BV - spółka zależna, dokonała nabycia 81.500 akcji spółki za łączną cenę 249.081,38 PLN, za średnią cenę 3,06 PLN za 
jedną akcję. 

Ciech W dniu 18 lipca 2014 r. osoba wchodząca w skład organu zarządzającego Emitenta dokonała nabycia 10.000 akcji 
Emitenta po cenie 35,00 PLN.  

Boryszew W dniach 24 i 25 lipca 2014 r. Impexmetal - spółka zależna od Boryszew nabyła łącznie 9.200.000 sztuk akcji Alchemia  za 
łączną kwotę 48.760.000 PLN, tj. 5,30 PLN za akcję. Członek Rady Nadzorczej Boryszew jest jednocześnie Członkiem Rady 
Nadzorczej Alchemia. 

Alchemia Spółka Impexmetal dokonała transakcji nabycia 4.600.000 akcji Emitenta, w wyniku czego przekroczyła próg 10 % ogólnej 
liczby głosów na WZ Emitenta. Aktualnie Impexmetal posiada 22.315.000 akcji własnych Emitenta, stanowiących 11,158 
% KZ Emitenta, które uprawniają do22.315.000 głosów na WZ Emitenta.  

Spółka Boryszew pośrednio przekroczyła próg 10 % ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta, w wyniku nabycia przez spółkę 
Impexmetal 4.600.000 akcji Emitenta. Obecnie Boryszew posiada pośrednio przez Impexmetal 22.315.000 akcji własnych 
Emitenta, stanowiących 11,158 % KZ Emitenta, które uprawniają do 22.315.000 głosów na WZ Emitenta.  

Investment Friends Spółka DAMF Invest dokonała transakcji zbycia na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 24 lipca 2014 r.  
6.400.000 akcji Emitenta, co stanowi 12,93 % udziału w KZ Emitenta oraz uprawnia do 6.400.000 głosów stanowiących 
12,93 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta. DAMF Invest aktualnie łącznie pośrednio i bezpośrednio 
posiada 35.556.820 akcji Emitenta, co stanowi 71.86 % udziału w KZ Emitenta oraz uprawnia do 29.156.820 głosów 
stanowiących 58,93 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta. 

Mariusz Patrowicz oraz Damian Patrowicz pośrednio zmienili swój udział w Spółce w związku ze zbyciem przez podmiot 
od nich zależny spółkę DAMF Invest na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 24 lipca 2014 r.  6.400.000 
akcji Emitenta, co stanowiło 12,93 % udziału w KZ Emitenta oraz uprawniało do 6.400.000 głosów, stanowiących 12,93 % 
udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta. Mariusz Patrowicz oraz Damian Patrowicz aktualnie łącznie pośrednio 
posiadają 35.556.820 akcji Emitenta, co stanowi 71.86 % udziału w KZ Emitenta oraz uprawnia do 29.156.820 głosów, 
stanowiących 58,93 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta. 
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Pozostałe informacje - skup akcji własnych 

Kalendarium 

 Pelion Dom Maklerski mBanku działając w imieniu własnym i na zlecenie Pelion nabył na rachunek Pelion 636 sztuk akcji 
Emitenta o wartości nominalnej 2,00 PLN każda, stanowiących 0,0057% udziału w KZ Emitenta i dających 0,0035% głosów 
na WZA. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 72,65 PLN. Akcje zostały nabyte w związku z realizowanym 
programem skupu akcji własnych w celu umorzenia. Emitent posiada łącznie 39.861 akcji własnych, stanowiących 
0,3564% KZ Emitenta i dających 0,2181% głosów na WZA.  

INC Realizując program nabycia akcji własnych Spółka nabyła 2.600 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 PLN każda, to 
jest o łącznej wartości nominalnej 1300,00 PLN po średniej cenie jednostkowej 0,60PLN za akcję. Powyższe akcje własne 
Spółki dają 2.600 głosów na WZ Spółki i stanowią 0,0078% KZ Spółki oraz 0,0066% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie 
Spółka nabyła 1.009.100 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,0238% KZ i dających prawo do 2,5630% głosów na WZ 
Spółki. 

ABC Data Spółka dokonała transakcji nabycia 6.000 akcji własnych zgodnie z realizowanym programem skupu akcji własnych. 
Rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 30 lipca 2014 r. Akcje zostały nabyte w średniej cenie jednostkowej 4,08 PLN za 
jedną akcję. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 PLN, a łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 6.000 PLN. 
Liczba głosów na WZ Spółki odpowiadająca nabytym akcjom wynosi 6.000, co stanowi 0,005% KZ Spółki oraz uprawnia do 
0,005% głosów na WZA Spółki. Łączna liczba posiadanych przez Spółkę akcji własnych po rozliczeniu powyższej transakcji 
wyniesie 1.835.155, co będzie stanowiło 1,46% KZ i ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.  

 

28 lipca Millennium Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r.

30 lipca PKP Cargo ZWZ spółki ws. zmian statutu spółki

30 lipca mBank Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r.

31 lipca BZ WBK Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r.

1 sierpnia MOL Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r.

1 sierpnia Handlowy Wstępny skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r.

5 sierpnia Elektrobudowa Dzień wypłaty 2 PLN dywidendy na akcję

5 sierpnia Netia Ostatni dzień zapisów na akcje spółki w wezwaniu ogłoszonym przez Vectrę

5 sierpnia Pekao Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r.

6 sierpnia Grupa Kęty Dzień wypłaty dywidendy

6 sierpnia ZE PAK Dzień ustalenia prawa do 0,6 8PLN dywidendy na akcję

7 sierpnia Alior Bank Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r.

7 sierpnia GPW Proponowany dzień wypłaty dywidendy;

7 sierpnia Netia Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r.

12 sierpnia Enea Dzień wypłaty dywidendy (0,57 PLN na akcję)

13 sierpnia KGHM Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r.

14 sierpnia Grupa Azoty Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r.

14 sierpnia PGNiG Skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r.

14 sierpnia PGNiG Dzień ustalenia prawa do 0,15 PLN dywidendy na akcję
14 sierpnia Tauron Dzień ustalenia prawa do 0,19 PLN dywidendy na akcję

WydarzenieSpółka
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Dziennik 

28 July 2014

Materiały periodyczne w Dzienniku: 
 

Poniedziałek: wykresy cen metali 

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Banki

Alior Trzymaj 30/06/2014 87,00 - 25,4 17,6 2,7 2,4 1,9

BZ WBK Trzymaj 30/06/2014 399,00 18,7 18,7 14,2 3,0 2,4 2,0

Handlowy Trzymaj 30/06/2014 125,00 15,2 15,4 16,0 2,0 2,0 2,0

ING BSK Kupuj 30/06/2014 154,00 20,7 17,6 15,7 2,1 2,0 1,9

mBank Trzymaj 30/06/2014 525,00 17,3 17,4 15,7 2,1 2,0 1,9

Millennium Kupuj 30/06/2014 8,80 21,1 18,6 16,3 2,1 1,9 1,7
Pekao Trzymaj 30/06/2014 187,00 15,7 17,1 15,8 2,0 2,0 1,9

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Sektor wydobywczy

Bogdanka Kupuj 10/07/2014 134,00 13,4 11,8 12,5 6,7 5,9 5,8

JSW Sprzedaj 15/04/2014 40,00 5,2 65,8 - 2,3 3,5 2,4

KGHM Kupuj 31/03/2014 125,00 2,3 5,5 8,6 2,0 3,5 4,7
NWR Trzymaj 28/11/2013 4,20 - - - 2,6 - 5,9

Sektor energetyczny

CEZ Sprzedaj 28/02/2014 71,40 1,1 1,3 1,7 2,6 2,7 3,1

Enea Kupuj 28/02/2014 16,20 9,6 9,6 9,2 4,0 4,0 3,7

Energa Kupuj 28/02/2014 18,80 19,1 13,5 11,7 7,4 6,6 5,8

PGE Trzymaj 28/02/2014 18,60 12,3 10,0 9,1 5,2 4,5 4,2

Tauron Trzymaj 28/02/2014 4,90 6,0 6,6 8,2 3,6 3,8 4,1
ZE PAK Trzymaj 28/02/2014 25,50 3,1 13,5 40,5 2,3 3,6 4,4

Paliwa i Chemia

Duon Kupuj 26/03/2014 1,98 27,0 16,3 14,5 12,8 8,8 7,9

Ciech Sprzedaj 24/06/2014 30,51 - 49,0 27,8 78,2 8,8 7,2

Grupa Azoty Sprzedaj 30/06/2014 60,90 16,9 25,4 28,2 9,2 6,7 9,0

Lotos Kupuj 19/05/2014 42,20 5,2 - 9,9 10,9 13,1 6,7

MOL* Trzymaj 09/04/2014 13554,00 - - - 31,3 31,6 39,4

PGNiG Trzymaj 30/05/2014 5,03 13,8 16,1 12,0 7,8 6,5 5,7

PKN Orlen Sprzedaj 03/03/2014 39,73 7,0 7,1 94,9 4,8 5,0 8,5
Synthos Trzymaj 18/06/2014 4,78 10,4 14,6 14,5 7,1 11,0 10,4

Handel hurtowy i detaliczny

AmRest Kupuj 18/02/2014 109,64 30,4 15,9 19,8 9,4 8,0 9,1

Emperia Trzymaj 10/03/2014 78,53 1,3 47,6 62,0 3,7 32,1 13,4

EuroCash Sprzedaj 10/03/2014 32,25 43,1 23,2 26,4 24,2 13,2 16,1

LPP Trzymaj 22/05/2014 8520,00 41,8 34,2 29,6 26,3 19,4 17,2
CCC Kupuj 22/05/2014 150,00 34,3 39,9 33,9 23,4 23,5 20,3

Media i telekomunikacja

Cyfrowy Polsat Trzymaj 27/06/2014 23,62 13,9 15,8 15,3 19,1 18,8 8,8

Netia Trzymaj 21/03/2014 5,56 - 42,1 57,5 4,7 4,4 4,8

Orange Polska Sprzedaj 21/03/2014 7,99 15,3 44,4 25,7 3,8 4,7 4,9
TVN Trzymaj 27/06/2014 17,24 - 15,0 11,6 15,3 15,5 12,2

Sektor deweloperski

Dom Development Trzymaj 30/06/2014 45,20 11,9 19,9 20,0 - - -

Echo Kupuj 31/03/2014 7,40 6,9 8,8 10,9 2,0 0,8 0,9

GTC Kupuj 31/03/2014 8,00 - - - - - 44,2

PHN Trzymaj 08/01/2014 27,60 - 11,6 - - - -

Robyg Trzymaj 08/01/2014 2,30 28,4 21,9 88,8 12,9 12,2 32,4

Budowlany

Budimex Trzymaj 20/12/2013 130,00 13,5 12,9 8,2 10,8 8,0 8,0
Elektrobudowa Kupuj 21/06/2013 160,00 9,5 9,1 10,2 5,3 5,9 6,5

Przemysł

Apator Trzymaj 21/06/2013 33,00 16,6 15,5 14,9 8,4 9,9 9,3

Kęty Kupuj 07/07/2014 264,00 16,7 12,7 12,2 9,8 9,7 7,3
ZPUE Trzymaj 21/06/2013 385,00 19,5 17,9 15,2 11,0 9,5 9,2

Pozostałe

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

GPW Kupuj 30/05/2014 45,70 14,6 13,6 13,2 10,3 10,1 8,9

Mieszko Kupuj 27/06/2014 4,49 10,0 9,2 7,8 7,3 7,3 6,7

Otmuchów Kupuj 23/05/2014 12,26 17,4 28,5 11,2 6,6 9,4 6,0

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

PZU Kupuj 28/03/2014 468,00 12,0 11,8 14,2 - - -

* 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
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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  
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