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Dziennik 

Indeksy GPW

WIG otw. 51 929,1 0,0%

WIG zam. 51 705,8 -0,4%

obrót (tys. PLN) 596 391 -30,9%

WIG 20 otw. 2 454,0 0,0%

WIG 20 zam. 2 447,3 -0,3%

FW20 otw. 2 438,0 0,2%

FW20 zam. 2 432,0 0,0%

mWIG40 otw. 3 415,2 -0,1%

mWIG40 zam. 3 385,5 -0,9%

Największe wzrosty kurs zmiana

FAMUR 4,45 9,1%

GREMMEDIA 1,94 6,6%

AWBUD 0,65 6,6%

CALATRAVA 3,03 5,2%

AVIASG 33,00 4,9%

Największe spadki kurs zmiana

TRITON 0,73 -9,9%

WANDALEX 2,80 -8,2%

MOBRUK 13,50 -7,5%

AGROTON 2,30 -6,9%

VARIANT 2,30 -6,9%

Najwyższe obroty kurs obrót

PKOBP 42,08 89 605

PGNIG 4,50 78 471

PGE 20,50 78 413

PKNORLEN 45,60 71 232

KGHM 114,20 69 425

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 17 573,5 -1,1%

RTS 1 145,7 -2,2%

PX50 1 002,0 -0,6%

DJIA 16 501,7 0,0%

NASDAQ 4 148,3 0,5%

S&P 500 1 878,6 0,2%

DAX XETRA 9 548,7 0,0%

FTSE 6 703,0 0,4%

CAC 4 479,5 0,6%

NIKKEI 14 409,4 0,0%

HANG SENG 22 254,8 -1,4%

Waluty i surowce zmiana

WIBOR 3m (%) 2,62 0,0%

EUR/PLN 4,197 0,2%

USD/PLN 3,036 0,2%

EUR/USD 1,382 0,0%

miedź (USD/t) 6 670,0 0,0%

miedź (PLN/t) 20 252,1 0,2%

ropa Brent (USD/bbl) 110,26 1,1%

Piątek
25.04.2014

Najważniejsze informacje: 

Alior Bank - KNF przekonana, że Carlo Tassara sprzeda do końca '14 akcje Alior Banku 

Sektor bankowy - Właściciele banków z TOP 10 powinni być notowani na GPW - KNF 

Sektor bankowy - KNF popiera stworzenie krajowej agencji ratingowej przy GPW 

PZU - KNF nie pozwoli  zaliczyć obligacji podporządkowanych do kapitałów własnych 

Netia - 0,42 PLN na dywidendę i skup do 20% akcji własnych za 200 mln PLN 

NWR - Uzgodniona cena dla dostaw węgla koksującego w II kw. wynosi 85 EUR/t 

Ciech - Do dziś trwają negocjacje Kulczyka z Ciechem 

Sektor wydobywczy - Produkcja węgla kamiennego w III spadła o 2,7% r/r - GUS 

Sektor wydobywczy - Produkcja miedzi rafinowanej w III spadła o 0,9% r/r - GUS 

PKN Orlen - Dzięki poprawie otoczenia w IV wzrosło wykorzystanie mocy w Możejkach 

PKN Orlen - Koncern w II poł. roku zaktualizuje założenia strategii z ’13 - wiceprezes 

PKN Orlen - Koncern chce do końca półrocza sprzedać kolejną transzę zapasów 

Kęty - Prognoza na '14 może zostać przekroczona 

Ciech - Akcjonariusze za ogłoszeniem przerwy w obradach WZ do 15 maja 

 

Wydarzenia dnia: 

Ciech - Zakończenie zapisów na akcje spółki w wezwaniu KI Chemistry  

Orange Polska - Skonsolidowany raport kwartalny 

 

Nadchodzące wydarzenia: 

BZ WBK - Ostatni dzień z prawem do dywidendy (28 kwietnia) 

Millennium - Skonsolidowany raport kwartalny (28 kwietnia) 

mBank - Skonsolidowany raport kwartalny (28 kwietnia) 

Od dłuższego czasu, srebro testuje śred-
nioterminowe wsparcie. Choć wczorajsza 
sesja przyniosła odbicie, a na wykresie 
pojawiła się świeca z długim dolnym cie-
niem, to jednak cały czas sporo sugeruje 
przełamanie wsparcia i kontynuację spad-
ków z pierwszej połowy 2013 r. 

Wykres dnia: Srebro 

Srebro: test wsparcia 
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Alior Bank KNF przekonana, że Carlo Tassara sprzeda do końca '14 akcje Alior Banku 

 Przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak jest przekonana, że grupa Carlo Tassara dotrzyma swoich zobowiązań 
dotyczących sprzedaży pakietu akcji Alior Banku do końca 2014 roku. (J. Szortyka) 

 

Sektor bankowy Właściciele banków z pierwszej dziesiątki powinni być notowani na GPW - KNF 

 Przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak poinformował w wywiadzie dla PAP, że optymalnym rozwiązaniem 
byłoby, gdyby wszystkie banki z pierwszej dziesiątki w Polsce były notowane na GPW, a ich właściciele rozwa-
żyli dual listing. Przewodniczący podkreślił, że dual listing jest ważny, ale bardziej istotny wydaje się też więk-
szy free float podmiotów zależnych. Jakubiak poinformował również, że jest ostrożnym optymistą co do wyni-
ków stress-testów polskich banków, które rozpoczęły się w kwietniu.   

 Przewodniczący KNF poinformował również, że nie ma przeszkód dla transakcji fuzji i przejęć banków znajdu-
jących się poza pierwszą dziesiątką. Dodał, że obecny poziom koncentracji w pierwszej dziesiątce jest bliski 
optimum i KNF będzie bardzo ostrożnie podchodzić do fuzji największych banków.  

 Jakubiak poinformował także, że wciąż trwa postępowanie w sprawie przejęcia przez BNP Paribas banku BGŻ, 
a jego wynik będzie uzależniony m.in. od od przeglądu aktywów, również dla podmiotów dominujących. 

 Przewodniczący podkreślił również, że  KNF nie będzie rekomendować wypłaty dywidend z kapitałów wła-
snych banków. (J. Szortyka) 

 

Sektor bankowy KNF popiera stworzenie krajowej agencji ratingowej przy GPW 

 Przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak poinformował w wywiadzie dla PAP, że Komisja Nadzoru Finansowego 
popiera pomysł stworzenia krajowej agencji ratingowej, która powinna działać przy Giełdzie Papierów Warto-
ściowych. Zdaniem Jakubiaka, powstanie takiego podmiotu mogłoby zachęcić do większej aktywności emi-
tentów z segmentu małych i średnich spółek. (J. Szortyka) 

 

PZU KNF nie zaakceptuje zaliczenia obligacji podporządkowanych ubezpieczycieli do kapitałów własnych 

 Przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak poinformował, że na mocy ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
obligacje podporządkowane ubezpieczyciela nie mogą być zaliczane do kapitałów własnych. Dodał, że zgod-
nie z ustawą możliwa jest jedynie pożyczka podporządkowana, ale za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. (J. 
Szortyka) 

 

Netia 0,42 PLN na dywidendę i skup do 20% akcji własnych za 200 mln PLN 

 Netia w opublikowanym projekcie uchwał na WZA, które odbędzie się 21 maja podtrzymała propozycję zarzą-
du odnośnie wypłaty dywidendy za 2013 r. w całkowitej kwocie 146 mln PLN, co daje 0,42 PLN na akcję. 
Dzień dywidendy został ustalony na dzień 29 maja 2014 roku a termin wypłaty dywidendy na dzień 17 czerw-
ca 2014 roku.  

 Netia planuje przeprowadzenie skupu akcji własnych, stanowiących do 20% kapitału zakładowego, w celu ich 
umorzenia. Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na skup ma wynieść 200 mln PLN. Skup miałby 
trwać do trzech lat. Akcje spółki mają być nabywane w drodze wezwania lub wezwań do zapisywania się na 
sprzedaż akcji, w drodze ofert skierowanych do wszystkich akcjonariuszy.  

 Informacja o skupie akcji to, oprócz potwierdzenia wypłaty dywidendy, dobra wiadomość. Można szaco-

wać, że na dywidendę i skup akcji spółka wyda w tym roku około 200 mln PLN, co będzie stanowiło ponad 

10% kapitalizacji spółki. (W. Giller) 

 

NWR Średnia uzgodniona cena dla dostaw węgla koksującego w II kw. wynosi 85 EUR za tonę 

 New World Resources podała wczoraj, że  średnia uzgodniona cena dla dostaw węgla koksującego w drugim 
kwartale 2014 r. wynosi 85 EUR za tonę (spadek o 6% kw/kw). Średnia cena dla 80% oczekiwanej produkcji 
węgla energetycznego w 2014 r. została ustalona na poziomie 54 EUR za tonę.  

 NWR poinformował również, że w I kw. 2014 r. wolumen produkcji węgla wyniósł 2 226 tys. ton. Wolumen 
sprzedaży węgla koksującego w tym okresie wyniósł 1 243 tys. ton, a węgla energetycznego 663 tys. ton. W I 

Najważniejsze informacje 
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kw. średnia zrealizowana cena węgla koksującego wyniosła 91 EUR za tonę, a węgla energetycznego – 60 EUR 
za tonę.  

 Spółka podtrzymuje, że produkcja i sprzedaż węgla w całym 2014 r. będzie się kształtować na poziomie 9-9,5 
mln ton, przy udziale węgla koksującego na poziomie 55–60% w miksie sprzedażowym.  

 Zaskakuje bardzo niski wolumen sprzedaży węgla energetycznego na poziomie poniżej 0,7 mln ton. Nato-

miast mimo wszystko na plus należy odczytać spadek ceny węgla koksowego na drugi kwartał o 6% kw/kw 

(benchmark spadł o 16%) do 85 EUR/t. Sprzedaż węgla koksowego była na dobrym poziomie nawet trochę 

powyżej oczekiwań. W wynikach za 1Q ważna będzie skala cięcia kosztów, ale naszym zdaniem jest szansa 

na EBITDA powyżej zera. (A. Iwański) 

 

Ciech Do dziś trwają negocjacje Kulczyka z Ciechem 

 Dziś kończy się wezwanie ogłoszone przez Kulczyk Investments na Ciech. Z informacji Parkietu wynika, że Kul-
czyk wciąż rozmawia ze Skarbem Państwa, który kontroluje 39% akcji Ciechu. Kulczyk płaci 29,50 za jedną 
akcję Ciechu. 

 

Sektor wydobywczy Produkcja węgla kamiennego w III spadła o 2,7% r/r - GUS 

 GUS poinformował, że produkcja węgla kamiennego w marcu wyniosła 6 108 tys. ton, co oznacza spadek o 
2,7% r/r i 2,1% m/m. W okresie od stycznia do marca produkcja wyniosła 18 567 tys. ton (spadek o 3,9%). (A. 
Iwański) 

 

Sektor wydobywczy Produkcja miedzi rafinowanej w III spadła o 0,9% r/r - GUS 

 GUS poinformował, że produkcja miedzi rafinowanej w marcu wyniosła 49,9 tys. ton, co oznacza spadek o 
0,9% r/r i wzrost o 11,7% m/m. W okresie od stycznia do marca produkcja spadła o 1,4% do 144 tys. ton. (A. 
Iwański) 

 

PKN Orlen Dzięki poprawie otoczenia w IV wzrosło wykorzystanie mocy produkcyjnych w Możejkach 

 Wiceprezes PKN Orlen Sławomir Jędrzejczyk poinformował, że w kwietniu, dzięki poprawie otoczenia makro-
ekonomicznego, udało się zwiększyć wykorzystanie mocy produkcyjnych w Możejkach z niecałych 60 do 70%. 
Wiceprezes podkreślił, że ten rok zdecyduje o przyszłości Orlen Lietuva. Jędrzejczyk podkreślił również, że 
koncern aktywnie kontaktuje się z rządem litewskim i czeskim w związku z trudną sytuacją w segmencie rafi-
neryjnym. Dodał również, że spółka kontynuuje wewnętrzne prace w Orlen Lietuva, związane m.in. z obniżką 
kosztów. (M. Kalwasińska) 

 

PKN Orlen Koncern w II połowie roku zaktualizuje założenia strategii z ’13 - wiceprezes 

 Wiceprezes PKN Orlen Sławomir Jędrzejczyk poinformował na telekonferencji, że koncern planuje w drugiej 
połowie roku aktualizację założeń do strategii z 2012 roku. Wiceprezes przyznał, że cel EBITDA i założenia 
makro ustalone w 2012 r. są prawdopodobnie zbyt ambitne. Jędrzejczyk dodał, że w drugiej połowie roku 
grupa poinformuje o ocenie makro i założeniach co do przepływów środków pieniężnych z działalności opera-
cyjnej na kolejne lata. Wiceprezes podtrzymał, że grupa zamierza wypłacać dywidendę w kolejnych latach. 
(M. Kalwasińska) 

 

PKN Orlen Koncern chce do końca półrocza sprzedać kolejną transzę zapasów 

 Wiceprezes PKN Orlen Sławomir Jędrzejczyk poinformował, że koncern chce do końca czerwca przeprowadzić 
transakcję sprzedaży kolejnej transzy zapasów obowiązkowych. Wcześniej Orlen zapowiadał, że w I kw. 2014 
r. planowany jest odkup jednej z transz zapasów obowiązkowych, a w drugim kwartale tego roku sprzedaż 
kolejnej transzy.  

 (M. Kalwasińska) 

 

Kęty Prognoza na '14 może zostać przekroczona 

 Członek zarządu Grupy Kęty Adam Piela ocenia, że po bardzo dobrym pierwszym kwartale i przy założeniu, że 
kolejne kwartały również będą udane, prognoza wyników spółki na 2014 rok może zostać przekroczona. Spół-
ka spodziewamy się podobnych wyników również w drugim kwartale. Wśród głównych trendów obserwowa-
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nych w pierwszym kwartale prezes Mańko wymienia systematyczną poprawę koniunktury w Polsce, niską 
płynność finansową klientów, która jest podstawową barierą w zwiększaniu sprzedaży krajowej, a także 
utrzymujący się znaczny wzrost sprzedaży eksportowej. Spółka zakłada, że udział exportu w 2014 r. wyniesie 
42% całkowitych przychodów.  

 (A. Iwański) 

 

Ciech Akcjonariusze za ogłoszeniem przerwy w obradach WZ do 15 maja 

 Akcjonariusze Ciechu przegłosowali uchwałę zgłoszoną przez MSP o ogłoszeniu przerwy w obradach walnego 
do 15 maja do godz. 12.00. Anna Kowalik z MSP zapytana o uzasadnienie ogłoszenia przerwy, powiedziała, że 
jest publiczną wiadomością, że trwa wezwanie na akcje spółki. Walne miało m.in. zdecydować o podziale 
zysku spółki za 2013 rok. 

 
PGE Grupa wybuduje nową farmę wiatrową 

 PGE rozstrzygnęła przetarg na budowę nowej farmy wiatrowej o łącznej mocy 40 MW w Karwicach w Zachod-
niopomorskiem. Farma wybudowana będzie przez hiszpańską firmę Aldesa. Wartość inwestycji to 253 mln 
PLN brutto. Budowa farmy zakończy się w 2018 r. (S. Ozga) 

 

Energa Spółka wybuduje w Elblągu kolejny blok na biomasę 

 Energa poinformowała, że spółka zależna Energa Kogeneracja przygotowuje się do budowy w Elblągu kolej-
nego bloku na biomasę, o mocy 115 MWe oraz 83 MWt. Energa chce zrealizować ten projekt do połowy 2018 
r. (S. Ozga) 

 

PKP Cargo Pozytywna opinia RN dot. wniosku zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy 

 Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie przeznaczenia osiągniętego przez Spół-
kę zysku netto w roku 2013 na wypłatę dywidendy i kapitał zapasowy. 

 

PKP Cargo Przewozy ładunków w marcu wzrosły o 4,7% r/r - GUS 

 GUS poinformował, że przewozy ładunków w marcu 2014 r. wzrosły r/r o 4,7% do 38,8 mln ton. W okresie 
styczeń-marzec przewozy wzrosły o 4,8% do 109,7 mln ton. Transport kolejowy w marcu wzrósł r/r o 0,3% i 
wyniósł 18,9 mln ton. (P. Łopaciuk) 

 

PKP Prywatyzacja w PKP przyspieszy 

 Jesienią PKP chce wystawić na sprzedaż akcje PKP Energetyki. Dla firmy ma być pozyskany inwestor strate-
giczny. Chęć nabycia spółki wyrażają największe krajowe grupy energetyczne, zainteresowanie widać również 
ze strony inwestorów finansowych. W tym roku na sprzedaż mają być wystawione również PKP Informatyka i 
TK Telekom. 

 

Budimex Oferta spółki za 53 mln PLN najkorzystniejsza na przebudowę linii tramwajowej 

 Budimex poinformował, że oferta spółki za 53,3 mln PLN netto została wybrana przez Gdańskie Inwestycje 
Komunalne jako najkorzystniejsza na przebudowę infrastruktury tramwajowej w Gdańsku. Zakończenie reali-
zacji inwestycji zaplanowano na koniec września 2015 r. (P. Łopaciuk) 

 

Budimex Grupa liczy, że w ‘14 przedsprzedaż mieszkań przekroczy 1000 lokali 

 Prezes Budimeksu Dariusz Blocher poinformował, że grupa liczy, że w 2014 r. Budimex Nieruchomości przed-
sprzedaż ponad 1 tys. mieszkań. (P. Łopaciuk) 

 

Budimex Spółka wypłaci dywidendę z zysku za ’13 w wysokości 11,85 PLN  

 ZWZ Budimeksu uchwaliło wypłatę dywidendy z zysku za 2013 r. w wysokości 302,53 mln PLN, czyli 11,85 PLN 
na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 6 maja, a dzień wypłaty na 21 maja. (P. Łopaciuk) 
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Enea ZWZ zdecydowało o wypłacie 0,57 PLN dywidendy na akcję 

 ZWZ Enei zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2013 r. w wysokości 0,57 PLN na akcję, zgodnie z 
rekomendacją zarządu. Łącznie na wypłatę dywidendy spółka przeznaczy 251,62 mln PLN. Pozostała część 
zysku zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitałów rezerwowych z przeznaczeniem na finansowanie in-
westycji. Dzień prawa do dywidendy ustalono na 23 lipca, a dzień jej wypłaty na 12 sierpnia 2014 r. (S. Ozga) 

 

Peixin Wypłaci 0,12 EUR dywidendy na akcję 

 Akcjonariusze Peixin International zdecydowali o wypłacie 0,12 EUR dywidendy na akcję z zysku wypracowa-
nego przez spółkę w 2013 roku. Łącznie na dywidendę trafi 1,56 mln EUR, czyli 10% skonsolidowanego zysku 
spółki za 2013 rok. Dniem dywidendy będzie 6 maja, a jej wypłata nastąpi 16 maja. 

 

Żywiec Walne zdecydowało o wypłacie łącznie 19 PLN dywidendy na akcję za ‘13 

 Walne zgromadzenie akcjonariuszy Grupy Żywiec zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2013 r. w 
łącznej wysokości 18 PLN na akcję.  

 Wcześniej spółka wypłaciła już 5 PLN na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2013 r., więc do wypłaty pozo-
staje jeszcze 13 PLN dywidendy na akcję.  

 Spółka zamierza przeznaczyć na dywidendę 49,15 mln PLN z funduszu rezerwowego i część zysku za 2013 r. w 
wysokości 135,7 mln PLN. Pozostałą kwotę zysku w wysokości 118,9 mln PLN grupa zamierza przeznaczyć na 
zwiększenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych.  

 Żywiec wypłacił już akcjonariuszom 51,36 mln PLN dywidendy zaliczkowej za rok obrotowy 2013. Do wypłaty 
akcjonariuszom pozostaje 133,53 mln PLN, czyli 13 PLN na akcję. Dzień prawa do dywidendy ustalono na 8 
maja, a dzień wypłaty na 22 maja.  

 

Qumak Zarząd rekomenduje 0,25 PLN dywidendy na akcję za '13 

 Zarząd Qumak rekomenduje, by na dywidendę za 2013 r. trafiło 2,59 mln PLN, czyli 0,25 PLN na akcję. Pozo-
stała część zysku netto za 2013 r., w kwocie 4,73 mln PLN miałaby zostać przeznaczona na kapitał zapasowy. 
W 2013 r. Qumak wypłacił 1,75 PLN dywidendy na akcję. Na dywidendę trafiło 10,4 mln PLN zysku netto za 
2012 r. plus część kapitału rezerwowego w wysokości 7,8 mln PLN. 

 

Lena Lighting wypłaci 0,30 PLN dywidendy na akcję 

 Walne zgromadzenie Leny Lighting zdecydowało, by z zysku netto za 2013 rok spółka wypłaciła 0,30 PLN dy-
widendy na akcję. Z zysku netto za 2012 roku Lena Lighting wypłaciła 0,30 PLN, a z zysku za 2011 roku 0,15 
PLN dywidendy na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 9 maja, a jej wypłata nastąpi 27 maja. 

 

Ergis-Eurofilms Plan wypłaty dywidend na poziomie 7,5-15% EBITDA 

 Zarząd Ergis-Eurofilms przyjął politykę dywidendową spółki, w ramach której będzie rekomendował wypłaty 
na poziomie 7,5-15% skonsolidowanego zysku EBITDA. Dywidendy mają być wypłacane pod warunkiem, że 
na koniec danego roku obrotowego wskaźnik długu netto do zysku EBITDA grupy nie przekroczy poziomu 3,5. 
W ostatnich latach spółka nie wypłacała dywidendy. 

 

Asseco SEE Wypłaci 0,32 PLN dywidendy na akcję z zysku za '13 

 Walne Asseco South Eastern Europe zdecydowało, by z zysku osiągniętego w 2013 roku na dywidendę trafiło 
16,6 mln PLN, co daje 0,32 PLN dywidendy na akcję. Dzień dywidendy wyznaczono na 11 lipca, a jej wypłaty 
na 30 lipca. Z zysku za 2012 r. ASEE przeznaczyło 42,03 mln PLN na dywidendę. 

 

Introl Prognoza 20 mln PLN zysku netto w 2014 roku 

 Grupa Introl prognozuje wypracowanie w 2014 roku 20 mln PLN zysku netto, 70 mln PLN zysku brutto i 450 
mln PLN przychodów. W prognozie nie uwzględniono przychodów i kosztów finansowych z tytułu ewentual-
nej sprzedaży i aktualizacji wyceny 671.399 akcji Mostostalu Zabrze, zaksięgowanych na koniec 2013 roku po 
cenie 1,96 PLN za sztukę, które Introl posiadał na dzień złożenia prognoz. 
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Pozostałe informacje 

Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

P.A. Nova Poprawi wyniki w '14, ale dynamika niższa niż w I kw. 

 Prezes Ewy Bobkowskiej oczekuje w 2014 r. wzrostu zarówno przychodów, jak i zysków, jednak dynamika 
poprawy będzie najprawdopodobniej niższa niż w bardzo dobrym dla spółki I kw. Portfel zamówień na 2014 r. 
w segmencie budowlanym ma obecnie wartość około 120 mln PLN, a spółka spodziewa się pozyskania kolej-
nych zleceń. 

 

Warimpex Spółka planuje zaoferować pierwszą transzę obligacji - prezes 

 Prezes Warimpeksu Franz Jurkowitsch poinformował, że spółka w najbliższym kwartale planuje zaoferować 
nową transzę obligacji z programu emisji 50 mln EUR. Dodał, że Warimpex nie planuje obecnie emisji akcji.  
Na przełomie 2014/2015 spółka chce rozpocząć budowę obiektu biurowego w Krakowie o powierzchni ok. 20 
tys. m2.  

 

Dom Development Wyniki dewelopera w II i III kw. będą słabe; marża brutto poniżej 20% 

 Wiceprezes Dom Development Janusz Zalewski poinformował, że wyniki dewelopera w II i III kwartale będą 
słabe, a marża brutto w tym okresie będzie się kształtować poniżej 20%. Podkreślił, że największą część tego-
rocznego zysku spółka wypracuje w IV kwartale. Spółka zamierza wydać na grunty 180 mln PLN w 2014 r.  

Amica Wronki W dniu 22 kwietnia 2014 r. przez sąd rejestrowy zarejestrował zmiany wysokości KZ spółki Hansa OOO (jednostki zależnej 
od Emitenta). KZ spółki Hansa OOO wynosi obecnie 730.000.000 RUB. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale objął 
Emitent, pokrywając je wkładem pieniężnym. Emitent posiada 100% udziałów w KZ Hansa OOO, dających uprawnienie do 
wykonywania 100% głosów na WZ tej spółki.  

Comp Spółka wykupiła 10 obligacji imiennych niezabezpieczonych o wartości nominalnej 100.000 PLN każda, od podmiotu 
zależnego. Cena wykupu jednej obligacji obejmująca jej wartość nominalną oraz odsetki wynosiła 100.632,99 PLN.  

Orange Polska W dniu 23 kwietnia 2014 r. Spółka dokonała emisji Obligacji Orange Polska o łącznej wartości nominalnej 30.500.000 PLN. 
Emisja została objęta przez Orange Customer Service, w której spółka posiada udziały stanowiące 100% KZ, uprawniające 
do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na WZ. 
W dniu 24 kwietnia 2014 r. spółka dokonała emisji Obligacji Orange Polska o łącznej wartości nominalnej 25.500.000 PLN, 
w tym: a)Emisja o wartości 18.000.000 PLN została objęta przez TP Teltech, w której spółka posiada udziały stanowiące 
100% KZ, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na WZ; b)Emisja o wartości 7.500.000 PLN została 
objęta przez Contact Center, w której spółka posiada udziały stanowiące 100% KZ, uprawniające do wykonania 100% 
ogólnej liczby głosów na WZ. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10.000 PLN. Łączna wartość nominalna Obligacji, 
wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 24 kwietnia 2014 r. 641.320.000 PLN. 

 

Asseco South Eastern 
Europe 

Wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ: 1. Asseco Poland - liczba głosów: 26.494.676, 
udział w liczbie głosów na ZWZ: 56,73%,  udział w ogólnej liczby głosów:  51,06%;  2. European Bank For Reconstruction 
and Development –liczba głosów: 4.810.880, udział w liczbie głosów na ZWZ: 10,30%, udział w ogólnej liczby głosów 
9,27%; 3. Liatris d.o.o. – liczba głosów: 3.838.683, udział w liczbie głosów na ZWZ: 8,22%, udział w ogólnej liczbie głosów: 
7,40%; 4. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK - liczba głosów: 3.820.000, udział w liczbie głosów na ZWZ: 
8,18%, udział w ogólnej liczbie głosów: 7,36%.   

Black Pearl Capital Wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów: 1. Adam Łanoszka – liczba akcji: 6.000.000, udział w ogólnej 
liczbie głosów: 14,87%, udział w głosach na NWZ: 21,82%; 2. Threems Capital Limited – liczba akcji: 21.173.562, udział w 
ogólnej liczbie głosów: 52,49%, udział w głosach na NWZ: 76,99%.   
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Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

Cyfrowy Polsat Zmienił się udział Pola Investments Ltd., podmiotu zależnego od TiVi Foundation, (podmiotu bezpośrednio zależnego od 
Zygmunta Solorza-Żaka) w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki w rezultacie odwołania przez spółkę Sensor Overseas 
Limited pełnomocnictwa udzielonego Pola do wykonywania prawa głosu z należących do Sensor 20.791.375 akcji 
imiennych uprzywilejowanych Spółki, które stanowią 5,97% KZ Spółki i uprawniają do 41.582.750 głosów na WZ Spółki, co 
stanowi 7,88% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki. Aktualnie Pola posiada 154.204.296 akcji Spółki, co stanowi 44,27% KZ 
Spółki, co uprawnia do 306.709.172 głosów na WZ Spółki i stanowi 58,11% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki. Pakiet 
akcji Spółki składa się: ze 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 43,78% KZ Spółki, 
uprawniających do 305.009.752 głosów na WZ Spółki, co stanowi 57,79% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, oraz z 
1.699.420 akcji zdematerializowanych na okaziciela, stanowiących 0,49% KZ Spółki, uprawniających do 1.699.420 głosów 
na WZ Spółki, co stanowi 0,32% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki. Zarówno bezpośrednio, jak również przez podmioty 
zależne inne niż Pola (w stosunku do której podmiotem dominującym jest TiVi Foundation), Zygmunt Solorz-Żak nie 
posiada akcji Spółki. Zarówno bezpośrednio, jak również przez podmioty zależne inne niż Pola, TiVi Foundation nie 
posiada akcji Spółki. Nie istnieją podmioty zależne od Pola posiadające akcje Spółki. 

Getin Noble Banku Wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ: 1. LC Corp B.V. liczba głosów: 
1.011.728.750, udział w liczbie głosów na WZ: 55,97%, udział w ogólnej liczbie głosów: 38,18%; 2) dr Leszek Czarnecki – 
liczba głosów: 264.626.609, udział w głosach na WZ: 14,64%, udział w ogólnej liczbie głosów: 9,99%; 3) ING Otwarty 
Fundusz Emerytalny – liczba głosów: 220.000.000, udział w głosach na WZ: 12,17%, udział w ogólnej liczbie głosów: 
8,30%; 4) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK – liczba głosów: 174.300.000, udział w głosach na WZ: 9,64%,  
udział w ogólnej liczbie głosów: 6,58%;  5) Getin Holding – liczba głosów: 200.314.774, udział w głosach na WSZ: 11,08%, 
udział w ogólnej liczbie głosów: 7,56%;  6) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" – liczba głosów: 98.950.000, 
udział w głosach na WZ: 5,47%, udział w ogólnej liczbie głosów: 3,73%. 

Grupa Żywiec Na WZ reprezentowanych było 10.083.873 akcji i głosów tj. 98,17% KZ Spółki i ogólnej liczby głosów. Lista akcjonariuszy, 
posiadających co najmniej 5% głosów na WZ byli : 1. Brau Union AG – liczba akcji i głosów: 6.692.421, udział w ogólnej 
liczbie głosów: 65,16 %,  udział w głosach na NWZ: 66,37 %; 2. Harbin B.V. – liczba akcji i głosów: 3.390.835, udział w 
ogólnej liczbie głosów: 33,01%, udział w głosach na NWZ: 33,63%.   

Inventum Dom Maklerski IDM w wyniku transakcji sprzedaży akcji spółki Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w dniu 24 
kwietnia 2014r., zmniejszył swój udział w KZ i w ogólnej liczbie głosów w spółce Inventum TFI. Aktualnie DM IDM posiada 
4.374.599 sztuk akcji spółki Inventum TFI, co stanowi 27,63% w KZ oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce Inventum TFI. 
Inventum TFI podmiot zależny od DM IDM posiada 141.558 sztuk akcji własnych co stanowi 0,89% udziału w KZ Inventum 
TFI oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce. Łącznie (akcje w posiadaniu DM IDM oraz akcje własne Inventum TFI) wynosi 
to 4.516.157 akcji spółki Inventum TFI,  co stanowi 28,52% w KZ oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce. 

Netia Spółka zwołuje na dzień 21 maja 2014 r. na godzinę 12.00 ZWZ Spółki, które odbędzie się w Warszawie, ul. Taśmowa 7a.  

Polskie Górnictwo 
Naftowe i 
Gazownictwo  

Lista akcjonariuszy, posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ: 1. Skarb Państwa reprezentowany przez 
Ministra Skarbu Państwa – liczba akcji i głosów: 4.249.999.999, udział w ogólnej liczbie głosów na NWZ: 91,21%,     udział 
w ogólnej liczbie głosów: 72,03%.   

 

 AmRest Holdings SE W dniu 23 kwietnia 2014 r. spółka dokonała transakcji zbycia 2.017 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu 
opcji menadżerskich. Wartość nominalna każdej akcji: 0,01 EUR. Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0095% KZ Spółki czyli 
2.017 głosów na WZ Spółki. Obecnie AmRest posiada 1.714 akcji czyli 1.714 głosów na WZ Spółki, stanowiących 0,0081% 
ogólnej liczby głosów w Spółce. 

TVN W dniach od 8 do 10 kwietnia 2014 r. osoba pełniąca w strukturze emitenta funkcje kierownicze i posiadająca stały 
dostęp do informacji poufnych, dokonała transakcji sprzedaży 34.770 akcji TVN po cenie średniej 16,82 PLN za akcję oraz 
transakcji kupna 38.770 akcji spółki po średniej cenie 11,16 PLN za akcję.  

Bytom W dniu 17.04.2014 r. podmiot, w którym Członek Rady Nadzorczej jest członkiem organów zarządzających lub 
nadzorujących spółki, dokonał transakcji sprzedaży 8.223.455 akcji BYTOM za cenę 1,05 PLN.  

Inventum Karol Kolouszka - Wiceprezes Zarządu INVENTUM TFI (jako osoba obowiązana do) w dniu 24 kwietnia 2014 r. nabył 
bezpośrednio 588.632 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 PLN każda, po średniej cenie 1,10 PLN, 
których emitentem jest INVENTUM TFI. 
Jednocześnie poinformował, że spółka NTS, w której pełni on funkcję Prezesa Zarządu, w dniu 24 kwietnia 2014 r. nabyła 
bezpośrednio 449.368 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 PLN każda, po średniej cenie 1,10 PLN, 
których emitentem jest INVENTUM TFI. 
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Pozostałe informacje - skup akcji własnych 

Kalendarium 

AmRest Holdings SE W dniu 23 kwietnia 2014 r. spółka dokonała transakcji nabycia 700 szt. akcji własnych, w celu zbycia uprawnionym 
uczestnikom programu opcji menadżerskich. Średnia cena nabycia akcji 84,66 PLN. Wartość nominalna każdej akcji to 
0,01 EUR. Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0033% KZ Spółki czyli 700 głosów na WZ Spółki. AmRest jest w posiadaniu 
łącznie 2.414 akcji czyli 2.414 głosy na WZ Spółki, stanowiących 0,0114% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

INC Realizując program nabycia akcji Spółka w ramach skupu nabyła 1.500 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,50 PLN 
każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 750,00 PLN po średniej cenie jednostkowej 0,77 PLN za akcję. Powyższe akcje 
własne Spółki dają 1.500 głosów na WZ Spółki i stanowią 0,0045% KZ Spółki oraz 0,0038% w głosach ogółem w Spółce. 
Łącznie Spółka nabyła 957.500 akcji własnych, stanowiących 2,8691% KZ i dających prawo do 2,4319% głosów na WZ 
Spółki. 

 Invista Realizując program skupu akcji własnych, Spółka dokonała transakcji nabycia 3.500 akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z 
przeznaczeniem do ich umorzenia. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,60 PLN, a łączna wartość nominalna akcji 
nabytych w dniu 24 kwietnia 2014 r. wynosi 2.100,00 PLN. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0242% KZ i uprawnia do 3.500 
głosów, co stanowi 0,0242% ogólnej liczby głosów w Spółce. Średnia jednostkowa cena nabycia ww. akcji wynosiła 2,12 
PLN za sztukę. Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji, Spółka posiadać będzie łącznie 24.500 akcji własnych, stanowiących 
0,1694% KZ, uprawniających do 24.500 głosów, co odpowiada 0,1694% ogólnej liczby głosów w Spółce.  

Mennica Polska Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, transakcji nabycia łącznie 24.457 akcji własnych po średniej 
cenie 14,20 PLN za łączną kwotę 347.285,60 PLN. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 PLN. Akcje nabyte w dniu  
w ramach Programu stanowią 0,047% udziału w KZ Spółki i 0,047% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki oraz uprawniają 
do 24.457 głosów na WZ Spółki. Łącznie Spółka nabyła 277.227 Akcje, co stanowi 0,53% udziału w KZ Spółki i 0,53% w 
ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki oraz uprawniają do 277.227 głosów na WZ Spółki.  

 

25 kwietnia Ciech Zakończenie zapisów na akcje spółki w wezwaniu ogłoszonym przez KI Chemistry 
25 kwietnia Orange Polska Skonsolidowany raport kwartalny
25 kwietnia Boryszew Skonsolidowany raport roczny
25 kwietnia Emperia Skonsolidowany raport roczny
28 kwietnia BZ WBK Ostatni dzień z prawem do dywidendy
28 kwietnia Millennium Skonsolidowany raport kwartalny
28 kwietnia mBank Skonsolidowany raport kwartalny
29 kwietnia Echo Skonsolidowany raport kwartalny
29 kwietnia BZ WBK Skonsolidowany raport kwartalny
29 kwietnia Lotos Skonsolidowany raport kwartalny
29 kwietnia Budimex Skonsolidowany raport kwartalny
29 kwietnia Eurocash ZWZ ws. m.in. wypłaty 0,79 PLN dywidendy na akcję
29 kwietnia BZ WBK Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy (ex-div)
29 kwietnia mBank Ostatni dzień z prawem do dywidendy
30 kwietnia mBank Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy (ex-div)
30 kwietnia GPW Skonsolidowany raport kwartalny

WydarzenieSpółka
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Materiały periodyczne w Dzienniku: 
 

Poniedziałek: wykresy cen metali 

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Banki

Alior Trzymaj 18/12/2013 83,00 - 25,4 17,5 2,6 2,4 1,9

BZ WBK Kupuj 18/12/2013 450,00 20,2 20,1 15,3 3,3 2,6 2,1

Handlowy Sprzedaj 18/12/2013 107,00 15,1 15,2 15,8 2,0 2,0 2,0

ING BSK Kupuj 18/12/2013 135,00 20,9 17,8 15,8 2,1 2,0 1,9

mBank Sprzedaj 18/12/2013 480,00 18,2 18,4 16,5 2,2 2,1 2,0

Millennium Trzymaj 18/12/2013 7,70 21,8 19,2 16,8 2,1 1,9 1,8
Pekao Trzymaj 18/12/2013 189,00 17,2 18,7 17,2 2,2 2,2 2,1

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Sektor wydobywczy

Bogdanka Kupuj 28/11/2013 154,00 14,2 12,7 10,2 6,9 6,0 5,0

JSW Sprzedaj 15/04/2014 40,00 5,1 64,6 - 2,2 3,4 2,3

KGHM Kupuj 31/03/2014 125,00 2,0 4,8 7,5 1,7 3,1 4,2
NWR Trzymaj 28/11/2013 4,20 - - - 3,0 - 6,7

Sektor energetyczny

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

Enea Kupuj 28/02/2014 16,20 9,1 9,0 8,7 3,7 3,8 3,5

Energa Kupuj 28/02/2014 18,80 16,3 11,5 10,0 6,6 5,9 5,2

PGE Trzymaj 28/02/2014 18,60 11,9 9,7 8,8 5,0 4,3 4,1

Tauron Trzymaj 28/02/2014 4,90 6,2 6,8 8,4 3,6 3,8 4,1
ZE PAK Trzymaj 28/02/2014 25,50 2,7 11,4 34,4 2,0 3,2 3,9

Paliwa i Chemia

Duon Kupuj 26/03/2014 1,98 26,4 15,9 14,1 12,5 8,6 7,8

Ciech Sprzedaj 08/11/2013 25,79 - 21,0 16,7 78,6 7,5 6,9

Grupa Azoty Sprzedaj 17/12/2013 61,45 12,7 19,0 23,0 6,7 4,5 7,1

Lotos Trzymaj 30/09/2013 38,75 5,4 30,9 10,3 11,6 11,1 7,8

PGNiG Trzymaj 02/12/2013 5,88 11,9 8,6 8,3 7,0 4,7 4,7

PKN Orlen Sprzedaj 03/03/2014 39,73 8,3 8,4 - 5,4 5,6 9,6
Synthos Kupuj 20/12/2013 5,67 11,1 16,3 11,5 7,6 12,1 8,5

Handel hurtowy i detaliczny

AmRest Kupuj 18/02/2014 109,64 34,5 18,1 22,5 10,3 8,7 9,9

Emperia Trzymaj 10/03/2014 78,53 1,4 50,2 65,5 4,0 34,3 14,3

EuroCash Sprzedaj 10/03/2014 32,25 40,6 21,9 24,9 23,0 12,5 15,3

LPP Trzymaj 16/10/2013 9524,00 40,1 31,3 24,3 25,2 19,7 15,1
CCC Kupuj 16/10/2013 175,00 45,1 31,2 23,7 26,6 21,2 16,9

Media i telekomunikacja

Cyfrowy Polsat Trzymaj 17/12/2013 19,89 11,6 15,3 39,5 8,7 8,8 4,9

Netia Trzymaj 21/03/2014 5,56 - 40,8 55,8 4,5 4,3 4,6

Orange Polska Sprzedaj 21/03/2014 7,99 15,6 45,4 26,3 3,8 4,8 5,0
TVN Trzymaj 17/12/2013 15,01 - 22,0 17,0 16,1 16,1 13,6

Sektor deweloperski

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

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

PHN Trzymaj 08/01/2014 27,60 - 15,2 - - - -

Robyg Kupuj 08/01/2014 2,30 34,0 26,2 - - - -

Budowlany

Budimex Trzymaj 20/12/2013 130,00 15,9 15,1 9,7 14,0 10,3 10,4
Elektrobudowa Kupuj 21/06/2013 160,00 11,4 11,0 12,3 6,4 7,2 7,9

Przemysł

Apator Trzymaj 21/06/2013 33,00 18,3 17,1 16,4 9,2 10,8 10,3

Kęty Kupuj 10/12/2013 246,08 16,8 12,6 14,5 9,5 9,2 8,1
ZPUE Trzymaj 21/06/2013 385,00 21,7 19,9 16,9 12,1 10,5 10,1

Pozostałe

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

GPW Kupuj 30/09/2013 45,00 15,2 15,3 13,7 11,2 10,9 9,6

Mieszko Kupuj 09/12/2013 4,60 10,8 11,2 10,5 7,2 7,3 7,0

Otmuchów Kupuj 16/12/2013 11,33 14,7 16,0 11,3 6,1 6,6 5,8

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 11,4 11,2 13,5 - - -

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 Rady Ministrów 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 świadcze-
nia 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 udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. DM PKO BP może 
świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. 
Podmiotem sprawującym nadzór nad DM PKO BP w ramach 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 

PKO Dom Maklerski 

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 

tel. (0-22) 521-80-00, fax (0-22) 521-79-46 

e-mail: infodm@pkobp.pl 
Telefony kontaktowe 


