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Dziennik 

Indeksy GPW

WIG otw. 52 598,35 0,3%

WIG zam. 52 297,79 -0,3%

obrót (tys. PLN) 1 065 505 0,0%

WIG 20 otw. 2 392,44 0,4%

WIG 20 zam. 2 382,72 0,0%

FW20 otw. 2 395,00 0,5%

FW20 zam. 2 396,00 0,5%

mWIG40 otw. 3 487,84 0,0%

mWIG40 zam. 3 455,92 -0,9%

Największe wzrosty kurs zmiana

SECOGROUP 21,80 8,8%

CIGAMES 9,42 6,3%

WASKO 1,78 6,0%

FOTA 0,72 5,9%

MIRACULUM 2,26 5,6%

Największe spadki kurs zmiana

DSS 0,26 -16,1%

AGROWILL 0,90 -8,2%

INDYGO 0,72 -7,7%

MOBRUK 14,00 -6,7%

TERMOREX 8,50 -5,4%

Najwyższe obroty kurs obrót

KGHM 126,55 243 147,00

PGE 21,33 139 498,00

ORANGEPL 10,09 135 055,00

PKOBP 36,59 124 430,00

PZU 473,50 114 918,00

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 17 319,42 -1,1%

RTS 1 045,23 -2,0%

PX50 901,28 -2,4%

DJIA 16 117,24 -0,2%

NASDAQ 4 217,39 0,0%

S&P 500 1 862,76 0,0%

DAX XETRA 8 582,90 0,1%

FTSE 6 195,91 -0,3%

CAC 3 918,62 -0,5%

NIKKEI 14 602,63 -0,9%

HANG SENG 22 996,87 0,4%

Waluty i surowce zmiana

WIBOR 3m (%) 1,93 0,0%

EUR/PLN 4,23 0,3%

USD/PLN 3,30 0,0%

EUR/USD 1,28 0,3%

miedź (USD/t) 6 641,00 -2,3%

miedź (PLN/t) 21 904,67 -2,3%

ropa Brent (USD/bbl) 86,29 3,8%

Poniedziałek
20.10.2014

Najważniejsze informacje: 

JSW - W ’14 produkcja na poziomie 13,9-14 mln ton węgla i 1,8 mld PLN capex 

PKN Orlen - Strategia na lata ‘14-’17 zakłada 1 mld PLN wpływów ze sprzedaży majątku  

PKN Orlen - Orlen chce sprzedać Orlen KolTrans – „PB” 

CEZ - Priorytetem CEZu powinny być projekty nuklearne i wypłata dywidendy – MF 

CEZ - 100 mln EUR odszkodowania od albańskiego rządu 

Empik - Emituje obligacje (250 mln PLN) z oprocentowaniem WIBOR + 6-8 pp. 

Polnord - Oczekuje, że w ’15 sprzeda i przekaże po ok. 1500 lokali 

Cyfrowy Polsat - Telewizja Polsat kupi radio Muzo.fm za 4,3 mln PLN 

Rafako - W długim terminie powinien mieć rentowność operacyjną na poziomie 6-8% 

Rafako - Myśli o alternatywie dla emisji akcji; nie chce zwiększać poziomu zadłużenia 

ZUE - Prezes nie wyklucza rekomendowania wypłaty dywidendy za ‘14 

Alchemia - Spór zbiorowy wszczęty przez dwa związku zawodowe 

Lentex - Lentex wezwał do sprzedaży 6 mln akcji własnych po cenie 9,75 PLN za akcję 

Lubawa - Spółka uruchomiła zakład produkcyjny w Armenii 

Qumak - Ma umowę z Portem Lotniczym Gdańsk za 59,2 mln PLN 

PCM - Prime Car Management może zwiększyć udział w rynku do 15% 

Decora - Spodziewa się słabszych wyników w ’14  

 

Nadchodzące wydarzenia: 

Alior Bank - NWZ w sprawie emisji do 2.355.498 nowych akcji serii H (22 października) 

Orange Polska - Skonsolidowany raport kwartalny (22 października) 

PKN Orlen - Skonsolidowany raport kwartalny (22 października) 

Kęty - Skonsolidowany raport kwartalny (23 października) 

 

Na ostatnich sesjach Groclin powrócił 
powyżej przełamanego, dolnego ograni-
czenia długoterminowego kanału spadko-
wego. Pokonanie ostatniego, lokalnego 
maksimum będzie można interpretować 
jako sygnał kontynuacji korekcyjnych 
wzrostów. W takim przypadku, minimalny 
zasięg ruchu należałoby szacować na 
12,89 zł, ale prawdopodobnie kurs się-
gnąłby 13,54 zł a nawet okoli 16,55 zł. 

Wykres dnia: Groclin 

Groclin: prawdopodobne korekcyjne wzrosty 
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JSW Zakłada w ’14 produkcję na poziomie 13,9-14 mln ton węgla i 1,8 mld PLN capexu 

 W zaktualizowanych założeniach operacyjnych JSW poinformowała, że według założeń produkcja węgla w 
tym roku wyniesie 13,8-14,0 mln ton węgla, z uwzględnieniem ok. 1,5-1,6 mln ton produkcji kopalni Knurów-
Szczygłowice. Z kolei wydatki inwestycyjne grupy mają wynieść 1,809 mld PLN, w tym 68 mln PLN w kopalni 
Knurów-Szczygłowice.  

 Wcześniej JSW zakładała 13,8 mln ton rocznej produkcji węgla (bez kopalni Knurów Szczygłowice) oraz 
2.167,3 mln PLN nakładów na inwestycje rzeczowe w 2014 r. nie uwzględniając kopalni Knurów-Szczygłowice.  

 W oparciu o zaktualizowane założenia, JSW spodziewa się produkcji węgla w II połowie roku na poziomi 6,7 
mln ton (8,3 mln ton włączając kopalnię Knurów-Szczygłowice).  

 Zrewidowana prognoza produkcji JSW bez kopalni Knurów-Szczygłowice wynosi obecnie 12,3-12,4 mln ton 
w porównaniu do wcześniej zakładanych 13,8 mln ton (spadek o 11%). Rewizja zakładanego poziomu pro-
dukcji jest negatywna, jednak razem z cięciami wydatków inwestycyjnych, raczej zgodna z oczekiwaniami. 
(A. Iwański) 

 

PKN Orlen Strategia grupy na lata 2014-2017 zakłada 1 mld PLN wpływów ze sprzedaży majątku – MSP 

 Z odpowiedzi Ministerstwa Skarbu na interpelację poselską wynika, że strategia PKN Orlen na lata 2014-2017 
zakłada wpływy w wysokości 1 mld PLN ze sprzedaży majątku, zarówno spółek niezwiązanych z podstawową 
działalnością koncernu, jak również nieruchomości. (M. Kalwasińska) 

 

PKN Orlen Orlen chce sprzedać Orlen KolTrans – „PB” 

 „Puls Biznesu” poinformował, że PKN Orlen szuka doradcy, który pomoże mu przy sprzedaży Orlen KolTransu. 
W 2012 r. spółka miała 134 mln PLN przychodów i 4,5 mln PLN zysku netto. Posiada ok. 35 lokomotyw, 700 
cystern i zatrudnia ok. 300 osób. (M. Kalwasińska) 

 

CEZ Priorytetem CEZu powinny być projekty nuklearne i wypłata dywidendy – MF 

 Czeski minister finansów Andrej Babis poinformował, że priorytetem CEZu powinny być projekty nuklearne i 
wypłata dywidendy. (S. Ozga) 

 

CEZ 100 mln EUR odszkodowania od albańskiego rządu 

 „Parkiet” poinformował, że CEZ otrzyma od albańskiego rządu 100 mln EUR odszkodowania za utratę kontroli 
w spółce dystrybucyjnej CEZ Shperndarje. (S. Ozga) 

 

CEZ CEZ jest w stanie zaoferować najlepszą cenę za Slovanske Elektrorarne 

 Czeski wiceminister przemysłu Pavel Solc, odpowiedzialny za sektor energetyczny, poinformował, że Slovens-
ke Elektrarne ma komplementarny portfel do CEZu i zbilansowałby on mix CEZu głównie w obszarze projek-
tów nuklearnych i elektrowni węglowych. Wiceminister podkreślił, że CEZ musi ocenić ryzyko związane z nie-
skończonym projektem nuklearnym Enela, Machovce, przed złożeniem oferty na zakup Slovenske, co może 
mieć miejsce przed końcem roku. Solc poinformował, że CEZ jest w stanie zaoferować cenę lepszą niż jakikol-
wiek inny podmiot, ze względu na najlepsze potencjalne synergie. (S. Ozga) 

 

Empik Emituje obligacje (250 mln PLN) z oprocentowaniem WIBOR + 6-8 pp. – „Parkiet” 

 Z informacji „Parkietu” wynika, że Empik Media & Fashion prowadzi prywatną ofertę obligacji o wartości sza-
cowanej na 250 mln PLN. Według „Parkietu”, oprocentowanie obligacji ma kształtować się na poziomie WI-
BOR powiększony o marżę na poziomie 6-8 punktów procentowych. 

 

Polnord Oczekuje, że w ’15 sprzeda i przekaże po ok. 1500 lokali 

Najważniejsze informacje 



Dziennik 

3 

 Prezes Polnordu Piotr Wesołowki poinformował, że według szacunków, deweloper w 2014 r. sprzeda ok. 1,3 
tys. lokali, a przekaże ok. 950. Z kolei w przyszłym roku zarówno sprzedaż, jak i liczba przekazań mogą wzro-
snąć do ok. 1,5 tys. lokali. Prezes poinformował, ze spółka prowadzi obecnie rozmowy o kolejnych wspólnych 
projektach. Podkreślił jednak, że priorytetem Polnordu nie jest zakup gruntów na własne potrzeby. Według 
szacunków, środki ze sprzedaży aktywów spółki mogą wynieść ok. 20 mln PLN. 

 Prezes Wesołowski poinformował także, że Polnord nie wyklucza emisji obligacji, ale jedynie w celu rolowania 
już wyemitowanych papierów. Nie ma na razie w planach emisji akcji. Prezes dodał, że zarząd spółki nie bę-
dzie rekomendował wypłaty dywidendy i nie przewiduje zmiany polityki w tym zakresie. Podkreślił, że celem 
spółki jest dalsza obniżka zadłużenia.  

 

Cyfrowy Polsat Telewizja Polsat kupi radio Muzo.fm za 4,3 mln PLN 

 Telewizja Polsat poinformowała, że podpisała przedwstępną umowę zakupu 100 % akcji radia Muzo.fm za 4,3 
mln PLN. Celem Polsatu jest osiągnięcie udziału w rynku słuchalności na poziomie 1% w ciągu roku od startu 
nowej stacji. (W. Giller) 

 

Rafako W długim terminie spółka powinna mieć rentowność operacyjną na poziomie 6-8% 

 Prezes Rafako Agnieszka Wasilewska-Semail poinformowała, że spółka w długim terminie powinna mieć ren-
towność operacyjną na poziomie 6-8%. Dodała, że roczne przychody Rafako na poziomie 1,6 mld PLN w per-
spektywie 3 lat wydają się ambitne, ale nie są niewykonalne. Prezes poinformowała również, że przychody 
grupy w II połowie roku powinny być na poziomie ok. 700 mln PLN, a rentowność może być nieco niższa niż w 
I połowie roku. Portfel zamówień spółki na 2015 r. ma wartość około 1,3 mld PLN. Wasilewska-Semail dodała, 
że w listopadzie Rafako ogłosi nową strategię.  

 

Rafako Spółka myśli o alternatywie dla emisji akcji; nie chce zwiększać poziomu zadłużenia 

 Prezes Rafako Agnieszka Wasilewska-Semail poinformowała, że spółka obecnie pracuje nad rozwiązaniem, 
które będzie alternatywą dla emisji akcji, ale nie będzie negatywnie wpływało na akcjonariuszy, a także usa-
tysfakcjonuje instytucje finansowe. Prezes podkreśliła, że Rafako nie chce zwiększać zadłużenia. Dodała rów-
nież, że w przyszłości Rafako prawdopodobnie będzie zmuszone do przeprowadzenia emisji akcji.  

 Spółka szacuje, że w 2015 r. będzie potrzebowała ok. 350-400 mln PLN limitów gwarancyjnych. Z kolei w ho-
ryzoncie 5 lat zapotrzebowanie na limity gwarancyjne może wzrosnąć do ok. 1 mld PLN.  

 

ZUE Prezes nie wyklucza rekomendowania wypłaty dywidendy za ‘14 

 Prezes i główny akcjonariusz ZUE, Wiesław Nowak, poinformował, że nie wyklucza rekomendowania wypłaty 
dywidendy z zysku za 2014 r. ZUE jest zainteresowane ekspansją w Afryce i zamierza realizować tam inwesty-
cje infrastrukturalne.  

 

Alchemia Spór zbiorowy wszczęty przez dwa związku zawodowe 

 „Parkiet” poinformował, że dwa związki zawodowe Alchemii wszczęły spór zbiorowy z zarządem dotyczący 
wynagrodzeń, po tym jak na początku października nie udało się wypracować porozumienia. Jeden ze związ-
ków, „Solidarność”, domaga się podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników od 1 listopada o co 
najmniej 500 PLN miesięcznie.  

 

Lentex Lentex wezwał do sprzedaży 6 mln akcji własnych po cenie 9,75 PLN za akcję 

 Lentex wezwał do sprzedaży 6 mln akcji własnych po cenie 9,75 PLN za akcję - poinformował w pośredniczący 
w wezwaniu Trigon Dom Maklerski. Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 6 listopada do 19 listopa-
da 2014 r. Akcje te stanowią 10,01% głosów na walnym zgromadzeniu Lenteksu. Wezwanie jest elementem 
uchwalonego przez Lentex w 2013 r. programu skupu do 12,6 mln akcji własnych.  

 

Lubawa Spółka uruchomiła zakład produkcyjny w Armenii 
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 Lubawa poinformowała, że jej spółka zależna uruchomiła zakład produkcyjny w Armenii. Zakład będzie pro-
dukował wyroby na rzecz wojska i innych służb mundurowych rządu Republiki Armenii, w oparciu o technolo-
gię i komponenty dostarczane przez Lubawę. Spółka podała, że pierwszym z realizowanych kontraktów bę-
dzie dostawa namiotów o wartości 150 tys. USD. Lubawa zakłada, że dalsze kontrakty powinny być wynego-
cjowane i podpisane do końca lutego 2015 r.  

 

Qumak Ma umowę z Portem Lotniczym Gdańsk za 59,2 mln PLN 

 Qumak poinformował, że podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych służących przystosowaniu Portu 
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy do kategorii drugiej CAT II. Wartość kontraktu wynosi 59,2 mln PLN 
netto. Zadanie obejmuje m.in. wykonanie energooszczędnego oświetlenia nawigacyjnego, z zastosowaniem 
inteligentnej technologii niskoprądowej oraz modernizację istniejącego systemu energetycznego zasilającego 
system oświetlenia nawigacyjnego. Prace mają zostać wykonane do 16 czerwca 2015 r.  

 

PCM Prime Car Management może zwiększyć udział w rynku zarządzania flotą do 15% 

 Dyrektor finansowy Prime Car Management, właściciela grupy Masterlease, Jakub Kizielewicz poinformował, 
że jeśli zgodnie z założeniami spółce uda się rosnąć szybciej niż rynek, to na koniec roku udział w rynku zarzą-
dzania flotą może wzrosnąć do 14-15%, z 13,5% na koniec 2013 r. Dyrektor dodał, że spółka jest zaintereso-
wana przejęciami, a także myśli o ekspansji zagranicznej. Dyrektor podał również, że spółka podtrzymuje chęć 
przeznaczenia 75% zysku na dywidendę.  

 

Decora Spodziewa się słabszych wyników w ’14 z powodu trudnej sytuacji na Wschodzie 

 Członek zarządu Decory Artur Hibner poinformował, że wyniki spółki w 2014 r. będą słabsze r/r, głównie z 
powodu trudnej sytuacji na Wschodzie oraz związanego z nią osłabienia rubla i hrywny. Decora generuje na 
Wschodzie ok. 30% swoich przychodów. Hibner podkreślił, że osłabienia wyników są widoczne zarówno w 
utracie marży, jak i też w kosztach finansowych. Dodał, że w pierwszym półroczu obciążenia na wyniku z tego 
tytuły wyniosły ponad 13 mln PLN. Członek zarządu zaznaczył, że według jego oczekiwań druga połowa roku 
będzie lepsza niż pierwsza, czego przyczyną mają być działania w obszarze poprawy marży tj. podwyżki cen 
na rynkach wschodnich. Hibner poinformował również, że Decora zamierza zwiększyć zaangażowanie na ryn-
kach Europy Zachodniej, przede wszystkim w Niemczech. Capex w tym roku ma utrzymać się na poziomie 
kilku milionów PLN. Decora podtrzymuje swoją politykę dywidendową. 

 

Travelplanet Spółka planuje emisję 50-56 mln akcji dla akcjonariuszy firmy Invia 

 Travelplanet poinformował, że 16 października podpisał list intencyjny z Invia, większościowym akcjonariu-
szem, w sprawie współdziałania spółek w zakresie nabycia przez Travelplanet 100% akcji Invia. W tym celu 
Travelplanet planuje emisję od 50 do 56 mln akcji, skierowaną do akcjonariuszy firmy Invia. Na skutek trans-
akcji na GPW notowana byłaby cała grupa kapitałowa, obejmująca Invia, Travelplanet i pozostałe spółki gru-
py.  

 Nadzwyczajne walne zgromadzenie, które rozpatrzy projekt uchwały o emisji akcji, planowane jest na 17 li-
stopada 2014 roku. 

 

Astarta EBI udzielił spółce 50 mln EUR pożyczki 

 Europejski Bank Inwestycyjny poinformował, że udzielił Astarcie 50 mln EUR pożyczki. Pozyskane środki spół-
ka wykorzysta na inwestycje w infrastrukturę.  
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Pozostałe informacje 

Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

Awbud Sąd Rejonowy w dniu 14 października 2014 r. dokonał rejestracji zmian w strukturze KZ Emitenta. Obecnie KZ Spółki 
wynosi 4.121.473,00 PLN i dzieli się na 8.242.946 akcji zwykłych serii A1, o numerach od 000.000.1 do 8.242.946. Akcje 
wszystkich serii są akcjami na okaziciela. Wartość nominalna każdej jednej akcji wynosi 0,50 PLN. Każda akcja daje prawo 
do jednego głosu na WZ. 

Grupa Lotos Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 24 października 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku 
podstawowym 7.020 akcji serii A spółki Grupa LOTOS o wartości nominalnej 1 PLN każda, oznaczonych przez KDPW 
kodem "PLLOTOS00033", pod warunkiem dokonania przez KDPW zamiany powyższej liczby akcji na akcje zwykłe na 
okaziciela oraz ich asymilacji w dniu 24 października 2014 r. z akcjami Grupy LOTOS, będącymi w obrocie giełdowym, 
oznaczonymi kodem "PLLOTOS00025". 

Internet Media 
Services 

Zarząd GPW wykluczył z dniem 20 października 2014 r. z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji 
zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F1, F2 w łącznej liczbie 33.185.036 akcji. 
Zarząd GPW zdecydował o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego z dniem 20 października 2014 r. 
33.890.192 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3, G i H Spółki, tj.: 2.500.000 akcji serii A, oznaczonych 
przez KDPW kodem “PLINTMS00019", 22.500.000 akcji serii B, oznaczonych przez KDPW kodem “PLINTMS00019", 
1.241.820 akcji serii C, oznaczonych przez KDPW kodem “PLINTMS00019", 6.324.341 akcji serii D, oznaczonych przez 
KDPW kodem “PLINTMS00019", 350.000 akcji serii E, oznaczonych przez KDPW kodem “PLINTMS00019", 198.875 akcji 
serii F1, oznaczonych przez KDPW kodem “PLINTMS00019", 70.000 akcji serii F2, oznaczonych przez KDPW kodem 
“PLINTMS00019", 320.300 akcji serii F3, pod warunkiem dokonania przez KDPW rejestracji tych akcji i oznaczenia ich 
kodem “PLINTMS00019", 79. 856 akcji serii G, pod warunkiem dokonania przez KDPW rejestracji tych akcji i oznaczenia 
ich kodem “PLINTMS00019", 305.000 akcji serii H, pod warunkiem dokonania przez KDPW rejestracji tych akcji i 
oznaczenia ich kodem “PLINTMS00019". 
Zarząd KDPW dokonał rejestracji 705.156 akcji Emitenta, serie F3, G oraz H i oznaczył je kodem “PLINTMS00019". Data 
rejestracji tych akcji w KDPW to 20 października br. 

Neuca Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K. Data zakończenia: 8 sierpnia 2014r. Akcje były przydzielane 
posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 
75.000 akcji serii K. 61.000 akcji serii K, zamienne za warranty serii E, były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 
43,00 PLN; 14.000 akcji serii K, zamienne za warranty serii E, były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 70,36 PLN.  
Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii K wyniosła 3.608.040 PLN. Łączne koszty emisji wyniosły 104.138 tys. 
PLN.  Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną akcję: 1,39 PLN. 

Skystone Capital Emitent wycofał wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w okresie od 21 października do 03 listopada 2014 r., 
złożony do GPW w Warszawie w dniu 13 października 2014 r. 

 

Groclin W dniach od 9 do 13 października 2014 r., udział Marii Drzymały  w ogólnej licznie głosów w Spółce spadł poniżej 10%, w  
wyniku transakcji zbycia 85.950 akcji spółki Groclin. Obecny stan posiadania akcji Spółki przez Marię Drzymałę wynosi 
1.131.511 szt., co stanowi 9,77% udziału w ogólnej liczbie akcji, udziału w głosach oraz KZ. 

 

Altus TFI Objętych zostało 270.000 akcji imiennych zwykłych serii E w KZ Spółki, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w ramach 
wykonania uprawnienia z posiadanych warrantów subskrypcyjnych serii A. Łączna cena objęcia Akcji wyniosła 27.000 
PLN. W związku z objęciem Akcji nastąpiło podwyższenie KZ Spółki. Aktualnie KZ Spółki wynosi 6.065.000 PLN i dzieli się 
na 60.650.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. 

Boryszew Spółka zależna Impexmetal nabyła 170.000 sztuk akcji Boryszew, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, po cenie 
jednostkowej 6,42 PLN za akcję. Powyższe akcje dają 170.000 głosów na WZ i stanowią 0,08% KZ Spółki. Obecnie Spółka 
Boryszew posiada pośrednio i bezpośrednio poprzez spółkę zależną 9.673.851 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,40% 
KZ i dających prawo do 9.673.851 głosów na WZ Spółki. 

Hydrapres Akcjonariusz Spółki – Krzysztof Jędrzejewski w wyniku zbycia 2.056.173 akcji Spółki, posiada 6.688.158 akcji, co stanowi 
19,17% w liczbie głosów na WZ oraz 19,17% w KZ. 

Spółka Promack w dniu 14 października 2014 r. nabyła 2.000.000 akcji spółki Hydrapres, w wyniku czego posiada 
10.990.103 akcje, co stanowi 30,58% w liczbie głosów na WZA oraz 30,58% w KZ. 
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Pozostałe informacje - skup akcji własnych 

Kalendarium 

 

Hygienika W dniu 10 października 2014 r.  Sąd Rejonowy dokonał podwyższenia KZ do kwoty 8.327.800 PLN poprzez utworzenie 
164.556 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy. Wszystkie nowoutworzone 
udziały objęte zostały w ten sposób, że Spółka - dotychczasowy wspólnik Dayli, objęła 148.000 nowoutworzonych 
udziałów i pokryła je w całości wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 7.400.000 PLN a drugi dotychczasowy wspólnik 
Dayli - spółka pod firmą: BB ROYAL HOLDING objął 16.556 nowoutworzonych udziałów i pokrył je w całości wkładem 
pieniężnym w łącznej kwocie 827.800 PLN. Po rejestracji podwyższenia KZ Dayli, Emitent posiada 149.900 udziałów w KZ o 
wartości nominalnej 50,00 PLN każdy i łącznej wartości 7.495.000,00 PLN.  

Impexmetal Zarządu Spółki dokonał nabycia 170.000 sztuk akcji Boryszew, o wartości nominalnej 1,00 PLN, po cenie jednostkowej 
6,42 PLN. Powyższe akcje dają 170.000 głosów na WZ i stanowią 0,08% KZ Spółki. Obecnie Spółka Impexmetal posiada 
5.345.419 sztuk akcji Boryszew, stanowiących 2,43% KZ i dających prawo do 5.345.419 głosów na WZ.  

Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń 

W dniach od 14 do 16 października 2014 r. osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej Spółki dokonała transakcji 
nabycia 31.408 akcji spółki po średniej cenie 471,16 PLN za akcję i 8 kontraktów terminowych na akcje spółki po średniej 
cenie 47.812,5 za kontrakt oraz transakcji zbycia 32.008 akcji spółki po średniej cenie 470,7 PLN za akcję i 2 kontrakty 
terminowe na akcje spółki po średniej cenie 47.425 PLN za kontrakt.  

 

Invista W dniach 16 i 17 października 2014 r. realizując program skupu akcji własnych, Spółka dokonała transakcji nabycia łącznie 
14.913 (odpowiednio 7.413 oraz 7.500) akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich umorzenia. Wartość 
nominalna jednej akcji wynosi 0,60 PLN. Łączna wartość nominalna akcji nabytych w dniu 16 października 2014 r. wynosi 
4.447,80 PLN. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0513% KZ i uprawnia do 7.413 głosów, co stanowi 0,0513% ogólnej liczby 
głosów w Spółce. Średnia jednostkowa cena nabycia ww. akcji wynosiła 2,25 PLN za sztukę. Łączna wartość nominalna 
akcji nabytych w dniu 17 października 2014 r. wynosi 4.500,00 PLN, co stanowi 0,0519% KZ i uprawnia do 7.500 głosów i 
stanowi 0,0519% ogólnej liczby głosów w Spółce. Średnia jednostkowa cena nabycia ww. akcji wynosiła 2,24 PLN za 
sztukę. Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji, Spółka posiadać będzie łącznie 268.785 akcji własnych, stanowiących 
1,8586% KZ uprawniających do 268.785 głosów co odpowiada 1,8586% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

AmRest Holdings SE W dniu 16 października 2014 r. spółka dokonała transakcji zbycia 932 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu 
opcji menadżerskich po średniej cenie 71,56 PLN za akcję. Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 16 października 2014 r. 
Wartość nominalna każdej akcji: 0,01 EUR.  Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0044% KZ Spółki czyli 932 głosów na WZ Spółki, 
Po dokonaniu transakcji AmRest posiada 5.014 akcji czyli 5.014 głosów na WZ Spółki, stanowiących 0,0236% ogólnej liczby 
głosów w Spółce. 

 

22 października Alior Bank NWZ w sprawie emisji  do 2.355.498 nowych akcji serii  H

22 października Orange Polska Skonsolidowany raport kwartalny

22 października PKN Orlen Skonsolidowany raport kwartalny

23 października Kęty Skonsolidowany raport kwartalny

24 października Dom Development Skonsolidowany raport kwartalny

27 października Millennium Skonsolidowany raport kwartalny

29 października Budimex Skonsolidowany raport kwartalny

29 października Lotos Skonsolidowany raport kwartalny

30 października mBank Skonsolidowany raport kwartalny

30 października GPW Skonsolidowany raport kwartalny

31 października Kernel Skonolidowany raport roczny za 2013/14

4 listopada BZ WBK Skonsolidowany raport kwartalny

5 listopada Bank Handlowy Skonsolidowany raport kwartalny

5 listopada ING BSK Skonsolidowany raport kwartalny

6 listopada Alior Bank Skonsolidowany raport kwartalny

6 listopada Bogdanka Skonsolidowany raport kwartalny

6 listopada CCC Skonsolidowany raport kwartalny

6 listopada MOL Skonsolidowany raport kwartalny

6 listopada Netia Skonsolidowany raport kwartalny

6 listopada PKO BP Skonsolidowany raport kwartalny

6 listopada TVN Skonsolidowany raport kwartalny

6 listopada ZPC Otmuchów Skonsolidowany raport kwartalny

WydarzenieSpółka
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Dziennik 

20 październik 2014

Materiały periodyczne w Dzienniku: 
 

Poniedziałek: wykresy cen metali 

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Banki

Alior Trzymaj 2014-06-30 87,00 76,3 20,5 15,4 2,4 2,1 1,7

BZ WBK Trzymaj 2014-06-30 399,00 19,2 17,4 16,3 3,1 2,4 2,1

Handlowy Trzymaj 2014-06-30 125,00 15,5 15,5 15,5 2,0 2,1 2,1

ING BSK Kupuj 2014-06-30 154,00 22,8 19,2 16,4 2,3 2,1 2,0

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

Millennium Kupuj 2014-06-30 8,80 22,0 19,4 15,3 2,2 1,9 1,8
Pekao Trzymaj 2014-06-30 187,00 16,1 17,0 16,8 2,0 2,0 2,0

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Sektor wydobywczy

Bogdanka Kupuj 2014-07-10 134,00 12,9 11,3 12,1 6,5 5,7 5,6

JSW Sprzedaj 2014-04-15 40,00 3,3 42,5 - 0,9 1,3 0,9

KGHM Kupuj 2014-08-26 151,00 2,2 5,3 8,3 1,9 3,4 4,6
NWR Trzymaj 2013-11-28 4,20 - - - 2,5 - 5,6

Sektor energetyczny

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

Enea Kupuj 2014-02-28 16,20 9,4 9,3 9,0 3,9 3,9 3,7

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

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

Tauron Trzymaj 2014-02-28 4,90 6,2 6,8 8,4 3,7 3,8 4,1
ZE PAK Trzymaj 2014-02-28 25,50 3,6 15,4 46,3 2,5 4,0 4,8

Paliwa i Chemia

Duon Kupuj 2014-09-29 2,57 36,3 21,8 12,1 17,2 11,8 7,4

Ciech Sprzedaj 2014-06-24 30,51 - 55,2 31,3 84,2 9,5 7,8

Grupa Azoty Sprzedaj 2014-06-30 60,90 12,6 19,0 21,0 7,2 5,1 6,9

Lotos Kupuj 2014-05-19 42,20 3,9 91,3 7,5 9,6 11,6 6,0

MOL* Trzymaj 2014-09-24 12937,00 - - - 32,8 33,1 41,2

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

PKN Orlen Trzymaj 2014-08-28 39,88 7,6 - - 5,6 9,6 -
Synthos Trzymaj 2014-06-18 4,78 9,2 12,9 12,9 6,4 9,9 9,3

Handel hurtowy i detaliczny

AmRest Kupuj 2014-08-27 88,80 34,5 18,1 - 7,2 5,6 6,5

Emperia Trzymaj 2014-03-10 78,53 1,0 35,8 46,7 2,6 22,3 9,3

EuroCash Sprzedaj 2014-03-10 32,25 34,9 18,8 21,4 20,1 10,9 13,4

LPP Trzymaj 2014-05-22 8520,00 50,3 41,1 35,7 31,6 23,3 20,7
CCC Kupuj 2014-05-22 150,00 39,7 46,2 39,3 27,2 27,3 23,5

Media i telekomunikacja

Cyfrowy Polsat Trzymaj 2014-06-27 23,62 15,2 17,4 16,8 19,9 19,6 9,3

Netia Trzymaj 2014-07-31 6,19 - 41,9 55,3 4,7 4,4 4,7

Orange Polska Sprzedaj 2014-07-31 10,40 15,5 45,2 15,3 3,8 4,7 4,6
TVN Trzymaj 2014-06-27 17,24 - 15,0 11,6 15,3 15,5 12,3

Sektor deweloperski

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

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

GTC Kupuj 2014-03-31 8,00 - - - - - 29,6

PHN Trzymaj 2014-01-08 27,60 - 12,9 - - - -

Robyg Trzymaj 2014-01-08 2,30 29,2 22,5 91,3 13,1 12,5 33,1

Budowlany

Budimex Trzymaj 2013-12-20 130,00 15,8 15,0 9,6 13,8 10,2 10,3
Elektrobudowa Kupuj 2013-06-21 160,00 10,0 9,6 10,8 5,6 6,2 6,9

Przemysł

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

Apator Trzymaj 2013-06-21 33,00 18,5 17,3 16,6 9,3 11,0 10,4

Kęty Kupuj 2014-07-07 264,00 20,5 15,6 15,0 11,7 11,6 8,8
ZPUE Trzymaj 2013-06-21 385,00 16,4 15,1 12,8 9,3 8,1 7,8

Pozostałe

Global City Holdings Kupuj 2014-09-25 44,13 - - - 26,1 22,4 51,5

GPW Kupuj 2014-09-25 46,00 14,8 13,8 14,5 10,5 10,2 9,6

Mieszko Kupuj 2014-06-27 4,49 11,4 10,5 8,9 7,7 7,6 7,0

Otmuchów Kupuj 2014-05-23 12,26 17,2 28,2 11,0 6,5 9,3 6,0

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

PZU Kupuj 2014-09-17 520,00 12,6 12,4 12,8 - - -

* 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 
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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 
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Dariusz Andrzejak  (0-22) 521 91 39    Maciej Kałuża  (0-22) 521 91 50 
   dariusz.andrzejak@pkobp.pl     maciej.kaluza@pkobp.pl  
Krzysztof Kubacki  (0-22) 521 91 33    Igor Szczepaniec (0-22) 521 65 41       
   krzysztof.kubacki@pkobp.pl      igor.szczepaniec@pkobp.pl 
Tomasz Ilczyszyn   (0-22) 521 82 10    Marcin Borciuch (0-22) 521 82 12  
   tomasz.ilczyszyn@pkobp.pl      marcin.borciuch@pkobp.pl 
Michał Sergejev  (0-22) 521 82 14    Joanna Wilk (0-22) 521 48 93 
   michal.sergejev@pkobp.pl      joanna.wilk@pkobp.pl 
Tomasz Zabrocki  (0-22) 521 82 13    Mark Cowley (0-22) 521 52 46 
   tomasz.zabrocki@pkobp.pl     mark.cowley@pkobp.pl 

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 

tel. (0-22) 521-80-10, fax (0-22) 521-79-46 

e-mail: infodm@pkobp.pl 
Telefony kontaktowe 

http://www.dm.pkobp.pl/download/regulaminy/regulamin_swiadczenia_uslugi_sporzadzania_analiz_inwestycyjnych.pdf

