
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. 51 360,96 0,8%

WIG zam. 51 739,04 1,6%

obrót (tys. PLN) 607 941,00 -12,4%

WIG 20 otw. 2 315,66 1,2%

WIG 20 zam. 2 330,83 1,8%

FW20 otw. 2 321,00 1,1%

FW20 zam. 2 319,00 1,0%

mWIG40 otw. 3 502,90 0,5%

mWIG40 zam. 3 533,23 1,4%

Największe wzrosty kurs zmiana

YAWAL 7,70 9,4%

GRUPAAZOTY 66,80 8,8%

WDMCP 5,39 7,6%

FERRUM 4,80 7,4%

PROVIDENT 24,50 7,0%

Największe spadki kurs zmiana

EKANCELAR 0,37 -17,8%

CELTIC 5,50 -11,7%

MOBRUK 10,50 -10,0%

BIPROMET 3,10 -8,8%

MEDIATEL 0,55 -8,3%

Najwyższe obroty kurs obrót

PKOBP 35,80 92 747,00

KGHM 110,50 92 046,00

PZU 474,75 81 255,00

PEKAO 184,00 62 243,00

PGE 19,15 50 690,00

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 16 199,49 -0,3%

RTS 764,93 6,5%

PX50 951,19 1,1%

DJIA 17 778,15 2,4%

NASDAQ 4 748,40 2,2%

S&P 500 2 061,23 2,4%

DAX XETRA 9 811,06 2,8%

FTSE 6 466,00 2,0%

CAC 4 249,49 3,3%

NIKKEI 17 621,40 2,4%

HANG SENG 23 160,64 1,4%

Waluty i surowce zmiana

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

EUR/PLN 4,25 0,4%

USD/PLN 3,46 1,5%

EUR/USD 1,23 -1,0%

miedź (USD/t) 6 368,00 0,0%

miedź (PLN/t) 22 047,29 1,5%

ropa Brent (USD/bbl) 59,21 -1,1%

Piątek
19.12.2014

Najważniejsze informacje: 

WIG20 - Dziś po sesji kwartalna rewizja indeksów – brak zmian w WIG20 

Sektor finansowy - KNF nie otrzymała informacji o planach sprzedaży Raiffeisen Bank 

Sektor bankowy - Są banki, które będą w stanie wypłacić 100% zysku za ’14  

Sektor wydobywczy—Badane są różne warianty rozwiązania sytuacji KW 

KGHM - Rezygnacja wiceprezesa KGHM, zastąpi go dyrektor Rudnej 

MOL - MOL zwiększy produkcję w Kurdystanie 

Lotos - Plany inwestycyjne Lotosu w upstreamie nie są zagrożone 

PGE - PGE podpisała z BGK umowę kredytową na 1 mld PLN 

Cyfrowy Polsat - Spółka spłaci przed terminem 200 mln PLN kredytu 

Asseco Poland - Spółka może otrzymać kolejne kary za opóźnienie przy projekcie ŚKUP 

Grupa Kęty - Wstępnie szacuje, że jej zysk netto w IV kw. wyniósł ok. 29,5 mln PLN 

Robyg - Chce zwiększać sprzedaż lokali do 2,5 tys. w 2016 r. 

Budimex - Budimex podpisał kontrakt na 102 mln PLN netto 

Budimex - Kupił od MSP 41,65% akcji Elektromontażu-Poznań 

Budimex - Budimex wybuduje kotłownię dla EDF Polska 

Fortuna - Tegoroczne wyniki mogą być lepsze od prognoz – dyrektor generalny 

Capital Park - Spółka chce w I poł. '15 wyemitować obligacje za 35 mln PLN  

 

Wydarzenia dnia: 

Emperia  - Koniec przyjmowania ofert sprzedaży spółki na rzecz Elpro Development 

AB - Ostatni dzień z prawem do dywidendy 

 

 

 

Od roku Mabion porusza się horyzontal-
nie. Wczorajsza sesja jednak przyniosła 
silny wzrost kursu, który sięgną kilkumie-
sięcznej linii oporu. Jej przełamanie będzie 
można interpretować jako sygnał rozpo-
częcia wzrostów w ramach konsolidacji. 
Dopiero pokonanie jej górnego ogranicze-
nia będzie świadczyć o trwałym powrocie 
trendu. 

Wykres dnia: Mabion 

Mabion: pod oporem 
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WIG20 Dziś po sesji kwartalna rewizja indeksów – brak zmian w WIG20 

 Dziś po sesji odbędzie się kwartalna rewizja indeksów. Przypominamy, że nie zostaną wprowadzone żadne 
zmiany w składzie indeksu WIG20. 

 

Sektor finansowy KNF nie otrzymała informacji o planach sprzedaży Raiffeisen Bank Polska 

 KNF nie otrzymała powiadomienia od Raiffeisen Bank International o zamiarze sprzedaży Raiffeisen Bank Pol-
ska - poinformował dziennikarzy Andrzej Jakubiak, przewodniczący komisji. (J. Szortyka) 

 

Sektor bankowy KNF ocenia, że są banki, które będą w stanie przeznaczyć cały zysk za ’14 na dywidendę 

 Komisja Nadzoru Finansowego ocenia, że są banki, które będą w stanie przeznaczyć na wypłatę dywidendy 
cały zysk osiągnięty w 2014 roku - poinformował Wojciech Kwaśniak, zastępca przewodniczącego KNF. Banki 
te mają istotny udział w aktywach sektora.  

 (J. Szortyka) 

 

Sektor wydobywczy Badane są różne warianty rozwiązania sytuacji Kompanii Węglowej 

 Według nieoficjalnych informacji portalu wnp.pl, obecnie badane są różne warianty rozwiązania trudnej sytu-
acji Kompanii Węglowej. Według portalu, pod uwagę branych jest kilka rozwiązań: m.in. sprzedaż kopalni 
Bolesław Śmiały do Tauronu, przekazanie kopalni Sośnica-Makoszowy do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Po-
jawił się również pomysł, by kopalnie Piast i Ziemowit zostały przekazane PGE. (A. Iwański) 

 

KGHM Rezygnacja wiceprezesa KGHM, zastąpi go dyrektor Rudnej 

 Wojciech Kędzia złożył wczoraj rezygnację ze stanowiska wiceprezesa KGHM. Kędzia będzie pełnił swą funk-
cję do 31 stycznia przyszłego roku. Z dniem pierwszego lutego zastąpi go Mirosław Laskowski. (A. Iwański) 

 

MOL MOL zwiększy produkcję w Kurdystanie 

 Dzięki podłączeniu trzech nowych szybów produkcyjnych do istniejących instalacji przerobu ropy, wydobycie 
projektu Shaikan w kurdyjskiej części Iraku zwiększy się o 60%, do 40 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie. 
MOL posiada 20% udziałów w projekcie Shaikan, którego operatorem jest spółka Gulf Keystone Petroleum 
(75% udziałów).  

 Jednocześnie trwa właśnie testowanie instalacji, która na początku 2015 roku ma pozwolić na wykorzystywa-
nie gazu towarzyszącego wydobyciu ropy z tego bloku do zasilania instalacji przerobu ropy, zamiast obecnie 
wykorzystywanego diesla. Dzięki temu koszty projektu mają spaść nawet o 400 tys. USD miesięcznie.  

 

Lotos Plany inwestycyjne Lotosu w upstreamie nie są zagrożone 

 Pomimo spadku cen ropy naftowej o połowę w ciągu niespełna pół roku, Grupa Lotos nie przewiduje na chwi-
lę obecną korekt swoich planów inwestycyjnych w sektorze poszukiwań i wydobycia - zapewnia Paweł Olech-
nowicz, prezes spółki, w rozmowie z portalem wnp.pl. (M. Kalwasińska) 

 

PGE PGE podpisała z BGK umowę kredytową na 1 mld PLN 

 PGE podpisała z BGK umowę o wartości 1 mld PLN w ramach programu „Inwestycje polskie" na współfinanso-
wanie programu inwestycyjnego oraz bieżącej działalności. Celem kredytu jest zapewnienie finansowania 
projektów infrastrukturalnych. Kredyt udzielony został do 31 grudnia 2027 r. (S. Ozga) 

 

Cyfrowy Polsat Spółka spłaci przed terminem 200 mln PLN kredytu 

 Spółka zależna Cyfrowego Polsatu pod koniec grudnia spłaci przedterminowo 200 mln PLN kredytu termino-
wego. Umowa kredytu terminowego o wartości 7,95 mld PLN została podpisana 17 czerwca 2013 roku po-
między Grupą Eileme 2 AB, w skład której wchodzi spółka Polkomtel, a konsorcjum polskich i zagranicznych 

Najważniejsze informacje 
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banków i instytucji finansowych. Ostateczna data spłaty całości kredytu to 24 czerwiec 2019 r. (W. Giller) 

 

Asseco Poland Spółka może otrzymać kolejne kary za opóźnienie przy projekcie ŚKUP 

 Po odbiorze III etapu realizowanego przez Asseco Poland projektu „Śląska Karta Usług Publicznych” zapadnie 
decyzja o wysokości kar dla wykonawcy za opóźnienie na tym projekcie - poinformował PAP Roman Urbań-
czyk, przewodniczący zarządu KZG GOP. Trwające obecnie odbiory zakończą się w I kw. 2015 roku. 

 

Grupa Kęty Grupa wstępnie szacuje, że jej zysk netto w IV kw. wyniósł ok. 29,5 mln PLN 

 Grupa Kęty poinformowała, że według wstępnych szacunków skonsolidowany zysk netto Kęt w IV kwartale 
wyniesie ok 29,5 mln PLN. Narastająco po 12 miesiącach 2014 roku zysk netto grupy wyniesie ok. 175,1 mln 
PLN.   

 W IV kwartale skonsolidowany zysk operacyjny wyniesie 41 mln PLN (wzrost o ok. 40% r/r), a EBITDA 63 mln 
PLN (wzrost o ok. 25% r/r). W całym 2014 roku spółka osiągnie zysk operacyjny na poziomie 232 mln PLN i 
EBITDA w wysokości 315 mln PLN. 

 Według wstępnych szacunków skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy w IV kwartale wyniosą 455 mln 
PLN (wzrost o 6% r/r).  (A. Iwański) 

 

Robyg Chce zwiększać sprzedaż lokali do 2,5 tys. w 2016 r. 

 Przewodniczący rady nadzorczej Robygu Oscar Kazanelson poinformował, że deweloper chce zwiększyć 
sprzedaż lokali docelowo do poziomu 2,5 tys. mieszkań w 2016 r. W tym roku spółka liczy na przekroczenie 
progu 2 tys. sprzedanych mieszkań. Przewodniczący dodał również, że w jego opinii ceny mieszkań w przy-
szłym roku mogą wzrosnąć o kilka procent. (S. Ozga) 

 

Budimex Budimex podpisał kontrakt na 102 mln PLN netto 

 Budimex podpisał ze spółką Beyond.pl umowę o wartości 102 mln PLN netto na budowę i wyposażenie Cen-
trum Badań Technologii Informatycznych. Termin rozpoczęcia robót ustalono na 24 grudnia 2014 roku, a za-
kończenia 21 grudnia przyszłego roku. (P. Łopaciuk) 

 

Budimex Kupił od MSP 41,65% akcji Elektromontażu-Poznań 

 Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że Budimex-Budownictwo podpisał ze Skarbem Państwa umo-
wę, na mocy której kupił pozostałe 41,65% akcji Elektromontażu-Poznań za 14,5 mln PLN. (P. Łopaciuk) 

 

Budimex Budimex wybuduje kotłownię dla EDF Polska 

 Budimex podpisał z EDF Polska kontrakt na projekt i budowę rozruch nowej kotłowni szczytowej w elektrocie-
płowni w Gdyni. Wartość zlecenia wynosi ok. 27 mln PLN netto. 

 

Fortuna Tegoroczne wyniki mogą być lepsze od prognoz – dyrektor generalny 

 Dyrektor generalny Aleš Dobeš Fortuny poinformował „Parkiet”, że wyniki od stycznia do listopada były lep-
sze od oczekiwań. Dyrektor podkreślił jednak, że do końca roku wciąż prawdopodobne jest trafienie przez 
klientów wielkich wygranych, które wpłyną na wyniki za cały rok. Dobeš dodał również, że w jego opinii rok 
2015 może być znacznie lepszy od oczekiwań rynkowych.  

 Dyrektor generalny poinformował także, że spółka chce wprowadzić nową platformę do przyjmowania zakła-
dów, która ma zapewnić stabilny rozwój spółki w latach 2016-2020.  

 

Capital Park Spółka chce w I poł. '15 wyemitować obligacje za 35 mln PLN i utworzyć FIZ 

 Na początku stycznia Capital Park chciałby spłacić 65 mln PLN obligacji, które wyemitował dwa lata temu - 
powiedział w rozmowie z PAP Michał Koślacz, dyrektor finansowy Capital Park. Spółka zakłada, że w I połowie 
2015 r. wyemituje drugą transzę obligacji o wartości 35 mln PLN, w ramach programu o łącznej wartości 100 
mln PLN. Środki z tej emisji spółka chce przeznaczyć na nowe projekty. W tym czasie chce także utworzyć 
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kolejny fundusz nieruchomości i wyemitować certyfikaty. Do funduszu Capital Park wniesie aktywa o wartości 
do 200 mln PLN. Koślacz podtrzymał, że wartość emisji nowych certyfikatów może być podobna do tej z 2013 
r., kiedy spółka pozyskała ok. 64 mln PLN brutto. Środki z emisji zostaną wykorzystane na zakup nowych nie-
ruchomości. 

 

Radpol Krzysztof Pióro zrezygnował z funkcji prezesa Radpolu 

 Krzysztof Pióro złożył rezygnację z funkcji prezesa Radpolu z przyczyn osobistych. 

 
Rovese W II fazie wezwania sprzedano 5,99% akcji spółki 

 DM PKO BP, pośredniczący w wezwaniu, poinformował, że w drugiej fazie przyjmowania zapisów na akcje 
Rovese w ramach ogłoszonego wezwania zawarto transakcje kupna na łączną liczbę 48,58 mln akcji, co stano-
wi 5,99% kapitału zakładowego spółki. Łącznie, w ramach obu faz, wzywający kupił 318.207.007 akcji, stano-
wiących 39,22% kapitału. Wezwanie dotyczyło 41,81% akcji. Trzecia, ostatnia faza wezwania, odbędzie się w 
dniach 16 grudnia - 8 stycznia 2015 r.  

 

Erbud Konsorcjum z Erbudem z najniższą ofertą na odcinek drogi S7 

 Konsorcjum Erbudu i spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego złożyło najniższą ofertę 
na budowę odcinka drogi ekspresowej S7. Wartość oferty to 298,8 mln PLN brutto - podała GDDKiA. 

 

BBI Development Sprzedał Plac Unii za max 226,05 mln EUR 

 BBI Development poinformował, że sprzedał udziały w projekcie Plac Unii na rzecz Invesco Real Estate. Mak-
symalna cena została ustalona na 226,05 mln EUR. Mechanizm rozliczenia ceny wraz z uruchamianiem jej 
poszczególnych części składowych jest uzależniony m.in. od tempa wynajmu powierzchni niewynajętych oraz 
parametrów ekonomicznych funkcjonowania części handlowej. 

 

ZM Kania Zakłady Mięsne wyszły z akcjonariatu PTI 

 PTI poinformowało, że Zakłady Mięsne Kania sprzedały wszystkie posiadane akcje Powszechnego Towarzy-
stwa Inwestycyjnego, czyli 6,9% kapitału zakładowego. 

Pozostałe informacje 

ALTUS TFI W dniu 17.12.2014 r. została przyjęta oferta objęcia 12 warrantów subskrypcyjnych serii A zaoferowanych przez Spółkę. 
Powyższe warranty subskrypcyjne uprawniają ich posiadacza do objęcia w terminie do dnia 31.12.2014 roku 120.000 akcji 
zwykłych imiennych serii E w KZ Spółki po cenie emisyjnej równej wartości księgowej jednej akcji wynikającej z ostatniego 
sprawozdania kwartalnego Spółki poprzedzającego wydanie warrantów subskrypcyjnych, to jest 3,17 złotych za  jedną 

akcję. Prawa z 12 warrantów subskrypcyjnych będą mogły zostać wykonane pod warunkiem, że ich posiadacz pozostawał 
będzie członkiem Zarządu ALTUS TFI S.A. w dniu wykonania  praw z warrantów subskrypcyjnych  

AMREST HOLDINGS Spółka informuje, o podjęciu przez Zarząd BondSpot SA uchwały w sprawie wyznaczenia dnia 19.12.2014 jako pierwszego 
dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 14 000 obl igacji na okaziciela serii AMRE04100919 Spółki o 
wartości  nominalnej 10 000 zł każda i  łącznej wartości  140 000 000 zł. 
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Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

JUPITER NFI Spółka wyemitowała 45.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela, zabezpieczonych, o oprocentowaniu zmiennym, serii  I  
o wartości  nominalnej 1 000 zł każda i  łącznej wartości  nominalnej i  cenie emisyjnej 45.000.000 zł.   

Spółka otrzymała potwierdzenie z Domu Inwestycyjnego Investors S.A. z s iedzibą w Warszawie., o dokonaniu wykupu 
wszystkich obligacji serii H wyemitowanych przez Spółka o wartości  nominalnej 1 000 zł. każda tj. o łącznej wartości  
45.000.000 zł. wraz z na leżnymi  odsetkami.  

KERDOS GROUP W dniu 18.12.2014r. spółka zależna Poopeys  Deutschland GmbH z s iedzibą w Kiefernweg 2, 38446 Wolfsburg jako 
pożyczkobiorca dokonała całkowitej spłaty dwóch pożyczek udzielonych jej przez Emitenta tj. pożyczki udzielonej w dniu 
17.10.2014r w kwocie 1.070.000,00 euro, wraz z na leżnymi  odsetkami  w wysokości  14.338,41 euro, oraz pożyczki  
udzielonej w dniu 12.11.2014r. w kwocie 850.000,00 euro wraz z należnymi odsetkami w wysokości  5.636,44 euro. Tym 
samym zostały wypełnione wszystkie warunki umowy pożyczki zawartej miedzy s tronami w dniu 17.10.2014r jak i  umowy 
zawartej dniu 12.11.2014r. 

 

ECHO INVESTMENTS Spółka FTF Columbus S.A., podmiot zależny od Michała Sołowowa, informuje o nabyciu 171.477.880 akcji  Emitenta  i  

przekroczeniu progu 331/3% ogólnej l i czbie głosów na WZA Spółki . 

Spółka Barcocapital Investment Limited podmiot zależny od Michała  Sołowowa, poinformowała  o zbyciu 171.477.880 

akcji  Emitenta  i  zmniejszeniu udzia łu poniżej progu 5% ogólnej l i czbie głosów na WZA Spółki .  

 
W wyniku nabycia akcji Spółki w dniach: 15, 16, 17, 18.12.2014 r., spółka FTF Columbus S.A. podmiot zależny od Michała  

Sołowowa, przekroczyła  próg 331/3% ogólnej l i czbie głosów na WZA Spółki . Na dzień sporządzenia  niniejszego 

zawiadomienia, spółka FTF Columbus S.A. posiada 171.477.880 akcji  Emitenta, stanowiących 41,55% KZ i  jest uprawniona 
do 171.477.880 głosów na WZA Emitenta, co s tanowi  41,55% ogólnej l i czby głosów.  

 

W wyniku zbycia akcji Spółki w dniach: 15, 16, 17, 18.12.2014 r., spółka Barcocapital Investment Limited, podmiot zależny 
od Michała Sołowowa, zmniejszyła udział poniżej progu 5% ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Na dzień sporządzenia  

niniejszego zawiadomienia  spółka  Barcocapita l  Investment Limited nie pos iada akcji  Emitenta.  

EKANCELARIA 
GRUPA PRAWNO 

FINANSOWA 

Zarząd WDM Capital S.A. poinformował, że w wyniku zdarzenia powodującego zmianę ilości głosów na WZ przekroczył w 
sposób bezpośredni w dół próg 25% oraz 20% w ogólnej liczbie głosów na WZ, a  także zmieni ł dotychczas  pos iadany 

udział ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów. Po wystąpieniu zdarzenia powodującego 

zmianę udziału w głosach na WZ, WDM Capital  S.A. nie pos iadał pośrednio akcji  Spółki .  Po wystąpieniu zdarzenia  
powodującego zmianę udziału w głosach na WZ, WDM Capital S.A. bezpośrednio pos iadał 5.601.000 akcji  zwykłych na  

okaziciela Spółki uprawniających do oddania 5.601.000 głosów na WZ, które s tanowiły ok. 20,98% udzia łu w KZ oraz ok. 

15,06% udzia łu w głosach na  WZ. 

Zarząd Domu Maklerskiego WDM S.A. poinformował, że w wyniku zdarzenia powodującego zmianę ilości  głosów na WZ 

przekroczył w sposób pośredni (poprzez spółkę zależną WDM Capital S.A.) w dół próg 25% oraz 20% w ogólnej l i czbie  
głosów na WZ, a  także zmienił dotychczas posiadany udział ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej 

l i czby głosów. Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę udzia łu w głosach na  WZ, Dom Maklerski  WDM S.A. 

bezpośrednio nie posiadał akcji Spółki. Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę udzia łu w głosach na  WZ,  Dom 
Maklerski WDM S.A. pośrednio, poprzez podmiot za leżny WDM Capita l  S.A., pos iadał 5.601.000 akcji  zwykłych na  

okaziciela Spółki uprawniających do oddania 5.601.000 głosów na WZ, które s tanowiły ok. 20,98% udzia łu w KZ oraz ok. 

15,06% udzia łu w głosach na WZ. 

GROCLIN Spółka informuje o zwołaniu NWZ na dzień 14.01.2015 roku na  godz. 11.00, które odbędzie s ię w s iedzibie Spółki  w 

Grodzisku Wielkopolskim przy ul . Słowiańskiej 4.  

JANTAR 
DEVELOPMENT 

Spółka Equimaxx informuje o zmianie s tanu posiadania liczby głosów na WZ Spółki w wyniku zbycia 1 659 600 sztuk akcji  
Emitenta w okresie 3-8.12.2014 roku. Po wystąpieniu zdarzenia Equimaxx posiada bezpośrednio 12 000 000 sztuk akcji  

s tanowiących 67,87% udziału w KZ Emitenta, uprawniającym do 12 000 000 głosów na WZ, stanowiących 67,87% ogólnej 

l i czby głosów na WZ Emitenta. 
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Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

Pozostałe informacje - skup akcji własnych 

ECHO INVESTMENTS Podmiot blisko związany tj. spółka FTF Columbus S.A. (podmiot zależny od Michała Sołowowa) dokonał nabycia w dniach 

15-18.12.2014 roku łącznie 171 477 800 akcji  po ś redniej cenie 6,87 zł.  

KERDOS GROUP Małgorzata Ceran, działając w imieniu TC Capital jako Prezes  Zarządu poinformowała  o zbyciu akcji  Spółki  w l iczbie 

powodującej zmniejszenie s tanu posiadania akcji Spółki poniżej 5 % ogólnej l i czby głosów Spółki . W dniu 12.12.2014 r. 

Małgorzata Ceran zbyła 1 600 000  akcji  Spółki reprezentujących 3 % KZ Spółki dających prawo do 1 600 000 głosów na WZ 
Spółki s tanowiących 3 % ogólnej liczby głosów Spółki. Aktualnie, tj. po dokonaniu zbycia akcji TC Capital posiada 2 500 000 

akcji  Spółki reprezentujących 4,69 % KZ Spółki dających prawo do 2 500 000 głosów na WZ Spółki  s tanowiących 4,69 % 

ogólnej liczby głosów Spółki. TC Capital informuje, że aktualnie nie i stnieją podmioty zależne od TC Capita l  pos iadające 
akcje Spółki .  

Kami l Kl iniewski poinformował o zmniejszeniu pośredniego s tanu posiadania akcji Spółki poniżej 5 % ogólnej liczby głosów 

Spółki, które nastąpiło na skutek zbycia w dniu 12.12.2014 r. przez za leżną wobec n iego spółkę pod fi rmą T.C. Capita l  
Spółka  1 600 000 akcji  Spółki  reprezentujących 3 % KZ Spółki  da jących prawo do 1 600 000 głosów na WZ Spółki  

s tanowiących 3 % ogólnej liczby głosów Spółki. Bezpośrednie nabycie akcji Spółki w l iczbie powodującej przekroczenie 

progu 10 % ogólnej liczby głosów Spółki nastąpiło na skutek nabycia w dniu 12.12.2014 r. przez Kami la  Kl iniewskiego 1 
600 000 akcji  Spółki reprezentujących 3 % KZ Spółki dających prawo do 1 600 000 głosów na WZ Spółki s tanowiących 3 %  

ogólnej liczby głosów Spółki.  Aktualnie na dzień 17.12.2014 r. Kami l Kliniewski posiada: 1) bezpośrednio 5 800 000 akcji  

Spółki reprezentujących 10,89 % KZ Spółki da jących prawo do 5 800 000  głosów na WZ Spółki  s tanowiących 10,89 % 
ogólnej l i czby głosów Spółki  oraz 2) pośrednio – poprzez spółkę za leżną TC Capita l  – 2 500 000 akcji  Spółki  

reprezentujących 4,69 % KZ Spółki dających prawo do 2 500 000 głosów na WZ Spółki stanowiących 4,69 % ogólnej l i czby 

głosów Spółki. Łącznie (tj. bezpośrednio oraz pośrednio poprzez TC Ca pita l ) obecnie pos iada 8 300 000 akcji  Spółki  
reprezentujących 15,58 % KZ Spółki dających prawo do 8 300 000 głosów na WZ Spółki  s tanowiących 15,58 % ogólnej 

l i czby głosów Spółki . 

W dniu 12.12.2014 Kamil Kl iniewski, tj. T.C. Capital Spółka zbył 1 600 000 a kcji  po ś redniej cenie  1,75 zł za  jedną akcję. 

W dniu 12.12.2014 Kamil Kl iniewski, tj. T.C. Capital Spółka nabył 1 600 000 akcji  po średniej cenie  1,75 zł za  jedną akcję. 

OPEN FINANCE W dniu dzisiejszym tj. 18.12.2014 r. otrzymał zawiadomienie od Jaros ława Augustyniaka  – Członka RN Emitenta, o 
dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną kupna 30 000 akcji zwykłych na okaziciela  Emitenta  oznaczonych kodem 

ISIN PLOPNFN00010 po średniej cenie za  akcję 2,69 zł. 

POLIMEX 
MOSTOSTAL 

Spółka informuje, że w dniu 18.01.2014 roku Spółka nabyła 16.299.138 warrantów subskrypcyjnych uprawnia jących do 
objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G. Wynikające z 16.299.138 warrantów prawa do objęcia 16.299.138 akcji serii G 

wygas ły w dniu 31.12.2013 roku i  z tym dniem doszło do zakończenia Programu Motywacyjnego. Warranty zostały nabyte 

nieodpłatnie od Domem Maklerskim mBanku S.A. i  umorzone w dniu 18.01.2014 roku.   

POWSZECHNE 

TOWARZYSTWO 

INWESTYCYJNE 

Zakłady Mięsne Henryk Kania  S.A. z s iedzibą w Pszczynie dokonały zbycia  ak cji  emitenta, w wyniku którego zosta ł 

zmniejszony udział tego podmiotu w KZ i  głosach na WZ Spółki poniżej progu 5%.  Po dokonaniu transakcji Zakłady Mięsne 

Henryk Kania  S.A. z s iedzibą w Pszczynie nie pos iadają akcji  emitenta.   

 

AMREST HOLDINGS Spółka dokonała transakcji nabycia 3 022 szt. akcji własnych. Średnia cena nabycia akcji 105,96 zł. Nabyte akcje s tanowią 

łącznie 0,0142% KZ Spółki czyli 3 022 głosy na  WZ Spółki. Spółka jest w posiadaniu łącznie 39 407 akcji czyl i 39 407 głosów 
na WZ Spółki , s tanowiących 0,1858% ogólnej l i czby głosów w Spółce. 

INC Spółka w ramach skupu w dniu 18.12.2014 roku nabyła 325 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o 

łącznej wartości nominalnej 650,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,66 zł/szt. Powyższe akcje własne Spółki  da ją 325 
głosów na WZ Spółki i  stanowią 0,0039% KZ Spółki oraz 0,0033% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia  
programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła  287730 sztuk akcji  własnych, s tanowiących 3,4487% KZ i  da jących 

prawo do 2,9232% głosów na WZ Spółki . 
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Kalendarium  

19 grudnia Emperia Koniec przyjmowania ofert sprzedaży spółki na rzecz Elpro Development

19 grudnia AB Ostatni dzień z prawem do dywidendy

22 grudnia AB Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy (ex-div)

22 grudnia PKP Cargo NWZ ws. podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu spółki

29 grudnia Robyg NWZ ws. zmian w statucie spółki

8 stycznia Rovese Zakończenie III fazy zapisów na akcje spółki w wezwaniu ogłoszonym przez Michała Sołowowa i FTF Galleon

15 stycznia PZU Dzień wypłaty części dywidendy z zysku za 2013 roku w wysokości 17 PLN dywidendy na akcję

WydarzenieSpółka
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Dziennik 

19 grudzień 2014

Materiały periodyczne w Dzienniku: 
 

Poniedziałek: wykresy cen metali 

2013 2014P 2015P 2013 2014P 2015P

Banki

Alior Trzymaj 2014-06-30 87,00 21,4 16,1 12,2 2,2 1,8 1,6

BZ WBK Trzymaj 2014-06-30 399,00 17,8 16,7 14,0 2,5 2,2 2,0

Handlowy Trzymaj 2014-06-30 125,00 14,7 14,7 15,6 2,0 2,0 2,0

ING BSK Kupuj 2014-06-30 154,00 18,8 16,0 13,7 2,1 2,0 1,9

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

Millennium Kupuj 2014-06-30 8,80 18,3 14,5 13,1 1,8 1,7 1,6
Pekao Trzymaj 2014-06-30 187,00 17,3 17,2 15,9 2,1 2,1 2,0

2013 2014P 2015P 2013 2014P 2015P

Sektor wydobywczy

Bogdanka Kupuj 2014-11-26 128,00 10,2 13,5 9,9 5,3 5,7 4,7

JSW Sprzedaj 2014-11-26 40,00 26,0 - - - - -

KGHM Kupuj 2014-08-26 151,00 7,3 8,9 8,5 4,1 4,6 4,4
NWR Sprzedaj 2014-11-26 0,07 - - - - - 19,6

Sektor energetyczny

CEZ Sprzedaj 2014-10-30 84,10 1,8 2,1 2,3 2,8 3,2 3,5

Enea Kupuj 2014-10-30 17,50 9,3 13,6 13,1 4,7 4,9 5,5

Energa Trzymaj 2014-10-30 23,80 11,4 12,6 13,7 7,7 6,4 6,5

PGE Trzymaj 2014-10-30 22,40 9,0 9,6 9,7 4,1 4,2 4,2

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

Paliwa i Chemia

Duon Kupuj 2014-09-29 2,57 18,9 10,4 11,4 10,3 6,5 7,1

Ciech Sprzedaj 2014-11-28 36,79 58,6 27,3 15,6 9,8 6,9 6,5

Grupa Azoty utajniona do: 2014-12-19 - - - - - - -

Lotos Kupuj 2014-05-19 42,20 83,1 6,8 5,7 11,2 5,8 5,3

MOL* Trzymaj 2014-09-24 12937,00 - - - 31,2 38,9 33,8

PGNiG Trzymaj 2014-12-17 4,84 13,5 10,0 11,8 5,3 4,8 5,0

PKN Orlen Trzymaj 2014-08-28 39,88 - - 17,0 10,9 - 6,5
Synthos utajniona do: 2014-12-25 - - - - - - -

Handel hurtowy i detaliczny

AmRest Kupuj 2014-08-27 88,80 22,5 - 77,7 6,9 8,1 6,7

Emperia Trzymaj 2014-03-10 78,53 37,7 49,2 18,8 23,9 10,0 6,0

EuroCash Sprzedaj 2014-03-10 32,25 20,3 23,1 26,1 11,7 14,3 15,3

LPP Sprzedaj 2014-11-28 7127,00 32,9 32,3 33,9 18,9 17,7 18,7
CCC Kupuj 2014-11-28 169,00 50,6 42,9 29,2 29,8 25,7 19,0

Media i telekomunikacja

Cyfrowy Polsat Kupuj 2014-12-04 28,45 14,2 16,2 34,0 19,7 19,5 9,8

Netia Kupuj 2014-07-31 6,19 42,4 55,9 59,9 4,5 4,8 5,0

Orange Polska Trzymaj 2014-07-31 10,40 37,8 12,8 17,5 4,2 4,1 4,2
TVN Trzymaj 2014-12-05 17,22 - 24,3 15,9 16,9 17,1 13,8

Sektor deweloperski

Dom Development Trzymaj 2014-06-30 45,20 19,3 19,4 16,2 - - -

Echo Kupuj 2014-10-03 7,30 11,9 7,7 4,4 1,6 1,2 0,9

GTC Kupuj 2014-03-31 8,00 - - 17,4 - 29,0 7,2

PHN Trzymaj 2014-10-09 27,80 - - 41,9 - - 69,5

Robyg Kupuj 2014-10-15 2,51 22,1 17,2 14,1 12,2 12,4 10,9

Budowlany

Budimex Kupuj 2014-08-04 125,00 43,2 18,8 11,6 13,5 10,0 6,3
Elektrobudowa Sprzedaj 2014-10-17 66,00 7,4 8,8 8,4 6,5 6,7 7,5

Przemysł

Alumetal Kupuj 2014-08-21 46,50 19,0 18,3 13,2 13,5 13,2 10,1

Apator Kupuj 2014-09-23 43,50 21,9 17,5 15,2 12,7 9,7 10,5

Kęty Kupuj 2014-07-07 264,00 17,0 16,3 14,7 12,6 9,5 9,0
ZPUE Trzymaj 2014-09-30 345,00 20,2 15,1 13,8 10,8 8,6 7,5

Pozostałe

Global City Holdings Kupuj 2014-09-25 44,13 - - - 22,4 51,5 65,6

GPW Kupuj 2014-09-25 46,00 16,2 17,0 14,4 12,1 11,3 9,9

Otmuchów Kupuj 2014-10-31 11,72 26,9 11,7 11,2 8,3 5,9 5,6

PKP Cargo Trzymaj 2013-12-02 89,00 19,0 12,2 11,2 5,6 4,7 4,4

PZU Kupuj 2014-09-17 520,00 12,4 12,9 14,0 - - -

* 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  
         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 
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