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Dziennik 

Indeksy GPW

WIG otw. 51 436,13 -0,5%

WIG zam. 51 516,62 -0,3%

obrót (tys. PLN) 569 784,00 -7,8%

WIG 20 otw. 2 305,30 -0,6%

WIG 20 zam. 2 307,29 -0,5%

FW20 otw. 2 317,00 -0,5%

FW20 zam. 2 316,00 -0,5%

mWIG40 otw. 3 507,90 -0,2%

mWIG40 zam. 3 520,30 0,1%

Największe wzrosty kurs zmiana

OLYMPIC 8,00 13,5%

CUBEITG 4,99 13,4%

FARMACOL 55,50 8,0%

BEDZIN 13,99 7,6%

ORANGEPL 8,77 7,0%

Największe spadki kurs zmiana

AGROWILL 0,90 -10,0%

TRANSPOL 4,50 -8,7%

ASBIS 1,81 -8,6%

AGROTON 1,32 -7,7%

SERINUS 2,88 -7,1%

Najwyższe obroty kurs obrót

PKOBP 32,40 131 509,00

KGHM 105,80 121 073,00

PEKAO 184,20 77 729,00

ORANGEPL 8,77 37 116,00

PZU 504,00 33 701,00

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 16 890,95 0,8%

RTS 781,31 -4,8%

PX50 973,26 1,2%

DJIA 17 678,70 0,0%

NASDAQ 4 771,76 0,3%

S&P 500 2 057,09 0,3%

DAX XETRA 10 798,33 1,4%

FTSE 6 852,40 0,3%

CAC 4 675,13 0,7%

NIKKEI 17 768,30 1,7%

HANG SENG 24 793,50 -0,5%

Waluty i surowce zmiana

WIBOR 3m (%) 1,91 -0,5%

EUR/PLN 4,21 0,2%

USD/PLN 3,74 -0,5%

EUR/USD 1,13 0,7%

miedź (USD/t) 5 519,50 -2,6%

miedź (PLN/t) 20 616,99 -3,0%

ropa Brent (USD/bbl) 45,25 -1,4%

Wtorek
27.01.2015

Najważniejsze informacje: 
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KGHM - Nowa strategia i polityka dywidendowa 

KGHM - Kierownictwo Sierra Gorda będzie negocjować ze związkowcami 
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Netia - Netia będzie na sprzedaż, choć jeszcze nie teraz 

Sektor telekomunikacyjny - Licytacja LTE możliwa już w poniedziałek 

PGNiG - Wolumen sprzedaży gazu przez PGNiG w IV kw. wyniósł 6,82 mld m3 

AC - Zarząd AC rekomenduje 2,3 PLN dywidendy na akcję za '14 

Comp - W tym roku dostarczy rekordową liczbę kas 

Elzab - Przyjął politykę dywidendy; za '14 wypłaci 50% zysku netto grupy 

Miraculum - Rubicon Partners ma chętnych na akcje Miraculum 

Ferrum - Ferrum dostarczy elementy stalowe dla Strabaga 

 

Nadchodzące wydarzenia: 

Millennium - Wstępne wyniki za 2014 r. (2 lutego) 

BZ WBK - Skonsolidowany raport kwartalny (3 lutego) 

Kurs przełamał krótkoterminowy 

opór na 51,96 – 51,99 zł a stało się 

to przy udziale bardzo wysokiego 

wolumenu. Można mówić więc o 

pojawieniu się sygnału kupna z zasię-

giem do 57,33 – 57,83 zł a nawet 

powyżej 60,00 zł. Wsparcie to 50,50 

zł i 48,38 zł. 

Wykres dnia: Emperia 

Emperia: przełamanie krótkoterminowego oporu 
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Sektor wydobywczy Pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa jedzie dzisiaj do KE 

 Wojciech Kowalczyk poinformował 22 stycznia, że na dzisiaj (27 stycznia) przewidziany jest jego wyjazd do 
Komisji Europejskiej w celu odbycia rozmów w sprawie uzyskania zgody KE na pomoc publiczną dla kopalni. 
(A. Iwański) 

 

Bogdanka Zarząd zarekomenduje przeznaczenie na dywidendę 60% zysku za ‘14 

 Prezes Bogdanki Zbigniew Stopa poinformował, że zarząd, zgodnie z obowiązującą strategią, zarekomenduje 
przeznaczenie na dywidendę 60% zysku za 2014 r. Prezes poinformował również, że w ocenie zarządu ten 
toku może być trudny, a przyczyni się do tego zapowiedziany plan naprawczy dla Kompanii Węglowej. Dodał, 
że ceny węgla mogą spaść o kilka procent.  

 Prezes Stopa poinformował również, że zarząd chciałby przedstawić nową strategię w marcu, jednak niewy-
kluczone, że jej publikacja zostanie opóźniona, a w marcu zostaną przedstawione jedynie jej założenia. Strate-
gia ma być ukierunkowana na wykorzystanie złóż na północy, w polu Ostrów i Orzechów. Spółka obecnie 
przygotowuje dokumentację do koncesji na wydobycie i wykonuje otwory. Zakłada, że powinna otrzymać tę 
koncesję w ciągu 1-1,5 roku.  

 Prezes podkreślił, że program naprawczy dla Kompanii Węglowej w obecnym kształcie całkowicie zmienia 
optykę rynku i na pewno będzie miał wpływ na plany Bogdanki dotyczące dalszego ewentualnego zwiększa-
nia wydobycia mocy produkcyjnych i inwestycji. Zwrócił uwagę, że przy takim podejściu do restrukturyzacji 
nie ma perspektyw, żeby umieścić na rynku większą ilość węgla, dlatego strategia ewentualnego dalszego 
zwiększania wydobycia musi zostać zweryfikowana i może zaistnieć warunkowo. Dodał, że celem spółki bę-
dzie szukanie możliwości, by jak najmniej gotówki wypływało ze spółki, a także ocena wielkości wolumenów, 
które będą mogły się znaleźć na rynku.  

 Prezes poinformował, że produkcja w IV kwartale była dobra, a wyniki powinny być satysfakcjonujące. Dodał, 
że w tym okresie nie było jednorazowych zdarzeń, które miałyby wpływ na wyniki. 

 Zbigniew Stopa podkreślił, że Bogdanka ma zdolności wydobywcze na poziomie powyżej 10 mln ton i nie by-
łoby problemu z wydobyciem tej ilości węgla, ale spółka musi bilansować swoje możliwości wydobywcze z 
popytem na rynku. Zaznaczył także, że Bogdanka chce w tym roku wykorzystać w pełni swoje zdolności pro-
dukcyjne, jednak może się zdarzyć, że z powodu zawirować na rynku węgla, nie będzie mogła sprzedać takiej 
ilości węgla. (A. Iwański) 

 

KGHM Nowa strategia i polityka dywidendowa 

 KGHM przedstawił wczoraj strategię na lata 2015-2020. Zakłada ona m.in. wzrost produkcji do ponad 1 mln 
ton miedzi ekwiwalentnej ze wsadów własnych do 2020 r, a także wzrost udziały produkcji miedzi ekwiwa-
lentnej do 40% w 2020 r. z obecnych 17%. Całkowite nakłady inwestycyjne do 2020 r. mają wynieść 27 mld 
PLN, z czego projekty rozwojowe stanowią 65%, a ponad połowa wydatków inwestycyjnych zostanie zrealizo-
wana w Polsce. KGHM oczekuje również wzrostu zysku EBITDA o 70% w stosunku do 2014 r. Dodatkowo, do 
2020 r. planowane jest obniżenie kosztu gotówkowego C1 o około 10% w porównaniu do 2014 r.  

 KGHM zakłada, że średnie notowania miedzi w okresie 2015-2020 będą kształtować się na poziomie 7 600 
USD/t, a w samym 205 r. na poziomie 6 800 USD/t. Dodatkowo, założono że średnie notowania srebra wynio-
są 21 USD/troz w okresie 2015-2020 i 18 USD/troz w 2015 r, a notowania molibdenu ukształtują się na pozio-
mie 12 USD/lbs (26 455 USD/t) zarówno w 2015 r. jak i w okresie 2015-2020. KGHM zakłada również średni 
kurs walutowy USD/PLN na poziomie 3 PLN w okresie 2015-2020 i 3,3 PLN w 2015 r.  

 KGHM poinformował również, że polityka dywidendowa nie zmieniła się i zarząd zamierza rekomendować 
wypłatę do 1/3 jednostkowego zysku netto. (A. Iwański) 

 

KGHM Kierownictwo Sierra Gorda będzie negocjować ze związkowcami, jest gotowe na ewentualny strajk 

 Jak podała Górnicza Federacja Chile górnicy z należącej do KGHM chilijskiej kopalni Sierra Gorda zagłosowali 
za rozpoczęciem strajku. Rzecznik KGHM, Dariusz Wyborski, poinformował, że w tym tygodniu odbędą się 
rozmowy ze związkowcami. Dodał, że kierujący kopalnią są przygotowani do zniwelowania następstw ewen-

Najważniejsze informacje 
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tualnego protestu. (A. Iwański) 

 

Sektor energetyczny Skarb proponuje połączenie PGE z Energą i Tauronu z Eneą 

 Minister skarbu Włodzimierzem Karpińskim proponuje połączenie PGE z Energą i Tauronu z Eneą. Minister-
stwo wczoraj zaczęło konsultacje ze związkowcami. Przedstawiciele ministerstwa pokazali też hipotetyczne 
scenariusze dla firm energetycznych. Ministerstwo nie podało sposobu przeprowadzenia transakcji. Kazimierz 
Grajcarek z NSZZ Solidarność wyjaśnia, że Ministerstwo zapewniało, iż rząd dąży do konsolidacji sektora, ale 
nie fizycznej, tylko finansowej - przekazania udziałów skarbu państwa w jednej spółce do drugiej spółki. Re-
sort skarbu nie odpowiadał wczoraj na żadne pytania, nie wiadomo więc, jak miałoby wyglądać przekazanie 
akcji.  

 Puls Biznesu powołując się na rozmowę z anonimowym prawnikiem spekuluje, że chodzi po prostu o wniesie-
nie aportem np. akcji Energi będących w posiadaniu skarbu do PGE. W zamian skarb dostałby akcje PGE no-
wej emisji, w liczbie ustalonym wcześniej parytetem wymiany. (S. Ozga) 

 

Tauron Fundusz Marguerite najbliżej przejęcia farm wiatrowych Taurona 

 Tauron przyznał funduszowi Marguerite dwumiesięczną wyłączność negocjacyjną w procesie sprzedaży nale-
żącego do grupy 75% pakietu udziałów w spółce Marselwind, do której Tauron przeniósł aktywa w postaci 
farm wiatrowych Marszewo, Lipniki, Wicko i Zagórze - poinformował portal cire.pl cytując "Rzeczpospolitą". Z 
ustaleń dziennika wynika, że wartość transakcji może wynieść co najmniej 300 mln EUR. (S. Ozga) 

 

JSW Pracownicy JSW rozpoczęli referendum ws. akcji protestacyjnej 

 Rozpoczęło się dwudniowe referendum, w którym pracownicy JSW mają zdecydować, czy rozpocząć akcję 
protestacyjną.  

 Protest w JSW jest od strony formalno-prawnej o przywrócenie posiłku profilaktycznego dla pracowników, 
którzy nie pracują w warunkach szczególnie szkodliwych i nie mają wydatku energetycznego, w tym dla admi-
nistracji i liderów związkowych, a zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów posiłek należy się pracownikom 
fizycznym i tym, którzy mają wydatek energetyczny - powiedział PAP Jarosław Zagórowski, prezes JSW. Zorga-
nizowanie strajku w celu przywrócenia posiłku profilaktycznego dla pracowników administracji będzie w oce-
nie prezesa skrajną nieodpowiedzialnością w stosunku do pracowników w obliczu trudnej sytuacji branży 
górniczej, w tym JSW. 

 Prezes przekonuje, że chce chronić miejsca pracy, ale musi zwiększać efektywność. Wyniki referendum mają 
być znane we wtorek wieczorem lub środę rano. Związkowcy są przekonani, że załoga opowie się za podję-
ciem protestu. 

 Piotr Szereda, rzecznik Wspólnej Reprezentacji Związków Zawodowych, poinformował w rozmowie z PAP, że 
załoga praktycznie wymusza przeprowadzenie strajku. (A. Iwański) 

 

JSW JSW chce zwolnić 10 liderów związkowych za strajk uznając go za nielegalny 

 Jak poinformował portal wyborcza.biz, według Piotra Szeredy, rzecznika Wspólnej Reprezentacji Związków 
Zawodowych w JSW, 10 liderów związkowych z kopalni Budryk otrzymało wczoraj zwolnienia dyscyplinarne. 
Powodem jest przeprowadzana w dniach 14, 15 i 16 stycznia podziemna akcja protestacyjna w tej kopalni, 
która uznana została przez zarząd JSW za nielegalną. Według rzeczniczki prasowej JSW, Katarzyny Jabłońskiej-
Bajer, związkowcom z kopalni Budryk przesłane zostały zawiadomienia o zamiarze rozwiązania umowy o pra-
cę. Zwróciła ona uwagę, że związkowca nie można jednostronnie zwolnić bez zgody związków zawodowych - 
podał portal. (A. Iwański) 

 

Sektor wydobywczy Zmniejszenie wydobycia w KW jest nieuniknione - Prezes 

 Prezes Krzysztof Sędzikowski poinformował w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że przy obecnej potężnej nad-
podaży węgla na rynku zmniejszenie wydobycia jest nieuniknione. Prezes dodał, że oprócz nadpodaży, nie ma 
dobrych perspektyw dla cen węgla energetycznego, które wciąż spadają. W takiej sytuacji, jeśli KW nie wyłą-
czy części mocy wydobywczych sytuacja będzie się tylko pogarszać. Z tym zastrzeżeniem, że redukcja mocy 
nie musi oznaczac likwidacji kopalń, dodaje Prezes. (A. Iwański) 
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Sektor wydobywczy Prezydent podpisał nowelizację ustawy „węglowej” 

 Prezydent Bronisław Komorowski poinformował, że podpisał nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnic-
twa węgla kamiennego, która umożliwia przeprowadzenie rządowego planu naprawy Kompanii Węglowej. 
Nowela służy porozumieniu - ocenił prezydent.  (A. Iwański) 

 

Netia Netia będzie na sprzedaż, choć jeszcze nie teraz 

 Netia będzie na sprzedaż, jednak zanim ktokolwiek pomyśli o takim scenariuszu, spółkę czeka jeszcze sporo 
pracy - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Zbigniew Jakubas, główny akcjonariusz Netii. W jego oce-
nie także na szeroko rozumianym rynku nie zanosi się na razie na ogłoszenie dużych transakcji.  

 Jakubas poinformował też, że na razie Netia planuje mocniej wejść na rynek usług mobilnych. Do tej pory 
Netia, która sama nie ma infrastruktury by świadczyć usługi telefonii komórkowej czy mobilnego internetu, 
korzystała z zasobów dwóch partnerów: Plusa i Playa. Z informacji dziennika wynika, że być może już w tym 
tygodniu ogłosi nawiązanie szerszej współpracy tylko z jednym z operatorów, najprawdopodobniej z Playem. 

 Według Miroslava Rakowskiego, byłego prezesa T-Mobile Polska, zbliżająca się licytacja LTE sprawi, że w ka-
sach telekomów zabraknie środków na przejęcia. (W. Giller) 

 

Sektor Licytacja LTE możliwa już w poniedziałek 

telekomunikacyjny Już w poniedziałek może się rozpocząć licytacja częstotliwości LTE - poinformowała "Rzeczpospolita". 

 

 

PGNiG Wolumen sprzedaży gazu przez PGNiG w IV kw. wyniósł 6,82 mld m3 

 Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w IV kw. 2014 r. wyniósł 6,82 mld m3 (wzrost z 4,48 mld m3 
w IV kw. '13). Wydobycie gazu wyniosło 1,14 mld m3 (spadek z 1,22 mld m3 r/r).  

 Wydobycie ropy spadło do 271 tys. ton. z 310 tys. ton w IV kw. ‘13. Sprzedaż ropy naftowej zmniejszyła się do 
248 tys. ton z 401 tys. ton. 

 Import gazu ziemnego w IV kw. '14 wyniósł 2,42 mld m3 wobec 2,66 mld m3 w IV kw. ‘13. Import z kierunku 
wschodniego wyniósł w tym czasie 1,75 mld m3 (1,79 mld m3 w IV kw. '13). W IV kw. ‘14 wolumen dystrybucji 
gazów przez Polską Spółkę Gazownictwa wzrósł do 3,01 mld m3 z 2,61 mld m3 r/r. 

 Sprzedaż ciepła PGNiG Termika w IV kw. '14 wyniosła 12,98 PJ wobec 12,53 PJ w IV kw. ‘13. Sprzedaż en. 
elektrycznej była na poziomie 1,13 TWh wobec 1,19 TWh w IV kw. ‘13. 

 W całym 2014 r. wolumen sprzedaży gazu PGNiG wyniósł 18,58 mld m3 (wzrost z 16,21 mld m3 r/r). Wydoby-
cie gazu pozostało na zbliżonym r/r poziomie i sięgnęło 4,51 mld m3. W ‘14 sprzedaż ropy naftowej wzrosła 
do 1.169 tys. ton (1.105 tys. ton w '13), a wydobycie ropy wzrosło do 1.208 tys. ton ze 1.099 tys. ton w '13. 

 Na koniec ‘14 stan zapasu gazu należącego do PGNiG, obejmujący zapas obowiązkowy w podziemnych maga-
zynach gazu wysokometanowego wynosił ok. 2,06 mld m3. (M. Kalwasińska) 

 

AC Zarząd AC rekomenduje 2,3 PLN dywidendy na akcję za '14 

 Zarząd AC rekomenduje wypłatę 2,3 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2014 rok, tyle samo co rok wcześniej. 
Po trzech kwartałach 2014 r. zysk netto AC wynosił 21,1 mln PLN. 

 

Comp W tym roku dostarczy rekordową liczbę kas 

 Jak deklarują przedstawiciele Compa, spółka w tym roku dostarczy znacznie ponad 150 tys. urządzeń fiskal-
nych, najwięcej w swojej historii. Jest to wynik objęcia obowiązkiem fiskalizacji nowych grup zawodowych, w 
tym lekarzy i fryzjerów. 

 

Elzab Przyjął politykę dywidendy; za '14 wypłaci 50% zysku netto grupy 

 Elzab przyjął politykę dywidendową, która zakłada wypłatę akcjonariuszom 30-70% skonsolidowanego zysku 
netto, jednak nie więcej niż jednostkowy zysk netto spółki. Za 2014 r. spółka przekaże do podziału 50% zysku 
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netto grupy. 

 

Miraculum Rubicon Partners ma chętnych na akcje Miraculum 

 Grupa Rubicon Partners podpisała dwa listy intencyjne z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi naby-
ciem należącego do spółki pakietu 30,59% akcji Miraculum. 

 

Ferrum Ferrum dostarczy elementy stalowe dla Strabaga 

 Ferrum będzie dostarczać w I kw. 2015 r. stalowe elementy do projektów Strabaga. Szacowane wynagrodze-
nie zostało ustalone w wysokości 9,7 mln PLN netto, przy czym ostateczna ilość dostaw wynikać będzie z rze-
czywistego zapotrzebowania Strabaga na tego typu elementy. 

Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

Pozostałe informacje - skup akcji własnych 

ART&BUSINESS 

MAGAZINE 

Wykaz akcjonariuszy pos iadających co najmniej 5 % l iczby głosów na tym WZ : 1) Artnews S.A. , Liczba głosów 

przys ługujących na NWZ – 6.376.746, Udział w głosach na NWZ – 100 %, Udział w ogólnej l iczbie głosów– 63,77 &. 

HYDROPHI Spółka zwołuje NWZ Spółki na dzień 23.02.2015 r., na godz. 9:30, które odbędzie s ię w Kancelarii Notarialnej notariusza 

Pawła Gandży we Wrocławiu, przy Pl . Powstańców Śląskich 1/30. 

 

CASPAR AM Członek Zarządu Spółki Piotr Przedwojski w dniu 20.02.2014 roku dokonał nabycia 500 akcji po średniej jednostkowej 

cenie 38 zł. 

BERLING W dniach 19-26.01.2015 roku Przewodniczący RN Tomasz Berling dokonał nabycia 80.000 akcji po średniej jednostkowej 

cenie 3,80 zł. 

LC CORP Osoba blisko związana z Remigiuszem Balińskim – spółka Noble Securities S.A. z s iedzibą w Krakowie, w której Remigiusz 
Bal iński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego RN – dokonała transakcji kupna 920 akcji. Średnia  cena za  akcję wynos i ła  
1,75 zł. 

RAJDY 4x4 Spółka  dokonała  zbycia  w dniu 19.01.2015 roku 46.000 akcji  Emitenta za  ś rednią cenę 0,08 złoty za  akcję.   

SFINKS POLSKA Spółka  w dniach 14,21.11.2014 roku dokonała  zbycia  3.979 akcji  po średniej jednostkowej cenie 1,31 zł.  

SMT Osoba blisko związaną z Adrianą Pankiewicz nabyła  w formie dwóch transakcji  zawartych w dniu 30.09.2014 roku 
odpowiednio 10 sztuk akcji na okaziciela Emitenta po cenie nabycia wynoszącej 16,65 zł oraz 30 sztuk akcji na okaziciela  
Emitenta po cenie nabycia  wynoszącej 16,70 zł.  

 

ZUE Spółka dokonała nabycia 1 919 akcji  własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia  10,05 zł za  jedną Akcję.   Wartość 
nominalna jednej Akcji wynosi 0,25 zł, natomiast łączna wartość nominalna nabytych Akcji wynosi 479,75 zł. Akc je nabyte 
przez Spółkę stanowią 0,01% udziału w KZ Spółki i  ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki oraz odpowiadają 1 919 głosom na 

WZ. Łączna wartość nominalna nabytych Akcji  wynos i  44 824,75 zł. Po real izacji  ww. transakcji  nabycia  Akcji  Spółka 
pos iada łącznie 179 299 Akcji , co odpowiada 179 299 głosom na WZ Spółki i  stanowi 0,78% udzia ł w KZ Spółki  i  ogólnej 
l iczbie głosów na WZ Spółki .  
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Kalendarium 

IV kw. 2013 IV kw. 2014P r/r IV kw. 2013 IV kw. 2014P r/r IV kw. 2013 IV kw. 2014P r/r

2 lutego Millennium Wstępne wyniki za 2014 r. 523,3 537,9 2,8% 249,5 255,2 2,3% 143,0 143,5 0,3%

3 lutego BZ WBK Skonsolidowany raport kwartalny 1 803,2 1 767,7 -2,0% 1 004,1 936,7 -6,7% 651,8 447,7 -31,3%

5 lutego mBank Skonsolidowany raport kwartalny 964,2 981,6 1,8% 522,6 538,8 3,1% 314,2 307,6 -2,1%

6 lutego TVN Skonsolidowany raport roczny 461,0 475,5 3,1% 18,4 166,1 802,7% 42,5 61,3 44,2%

11 lutego Budimex Wybrane dane finansowe za rok 2014 1 294,0 1 280,0 -1,1% -4,5 40,0 - 189,5 37,2 -80,4%

11 lutego ING BSK Skonsolidowany raport kwartalny 829,0 844,5 1,9% 378,6 354,5 -6,4% 252,4 206,3 -18,3%

11 lutego Pekao Skonsolidowany raport roczny 1 898,4 1 827,3 -3,7% 1 058,1 975,0 -7,9% 735,6 682,9 -7,2%

12 lutego Handlowy Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za 2014 r. 555,1 559,4 0,8% 179,0 244,1 36,3% 151,7 189,5 24,9%

12 lutego Orange Polska Skonsolidowany raport roczny 3 159,0 3 022,0 -4,3% -70,0 103,0 - -111,0 3,0 -

WydarzenieSpółka
Przychody (mln PLN) EBIT (mln PLN) Zysk netto (mln PLN)
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Materiały periodyczne w Dzienniku: 
 

Poniedziałek: wykresy cen metali 

2013 2014P 2015P 2013 2014P 2015P

Banki

Alior Kupuj 2014-12-19 87,00 23,7 19,0 17,0 2,5 2,0 1,7

BZ WBK Trzymaj 2014-12-19 381,00 16,2 17,5 13,8 2,3 2,0 1,9

Handlowy Kupuj 2014-12-19 121,00 14,6 15,2 16,7 1,9 1,9 1,7

ING BSK Trzymaj 2014-12-19 147,00 18,5 17,1 15,4 2,1 1,7 1,6

mBank Kupuj 2014-12-19 547,00 16,9 15,2 13,5 1,9 1,8 1,6

Millennium Kupuj 2014-12-19 9,30 17,0 14,2 14,1 1,7 1,6 1,5
Pekao Trzymaj 2014-12-19 191,00 16,9 17,5 17,8 2,0 2,0 1,9

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 20,00 31,0 - - 0,3 0,2 0,1

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

Sektor energetyczny

CEZ Sprzedaj 2014-10-30 84,10 1,7 2,0 2,2 2,7 3,2 3,4

Enea Kupuj 2014-10-30 17,50 9,8 14,3 13,7 4,9 5,1 5,8

Energa Trzymaj 2014-10-30 23,80 11,1 12,4 13,4 7,6 6,3 6,3

PGE Trzymaj 2014-10-30 22,40 9,0 9,5 9,7 4,1 4,2 4,1

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 7,9 6,4 5,7 3,6 3,3 3,1

Paliwa i Chemia

Duon Kupuj 2014-09-29 2,57 19,4 10,7 11,7 10,5 6,7 7,2

Ciech Sprzedaj 2014-11-28 36,79 64,5 30,0 17,2 10,5 7,4 6,9

Grupa Azoty Sprzedaj 2014-12-12 53,95 23,6 31,5 29,6 6,1 9,2 8,8

Lotos Trzymaj 2015-01-14 27,62 81,4 - 28,7 11,2 - 8,7

MOL* Trzymaj 2014-09-24 12937,00 - - - 31,7 39,5 34,3

PGNiG Trzymaj 2014-12-17 4,84 13,4 9,9 11,6 5,3 4,7 5,0

PKN Orlen Trzymaj 2014-08-28 39,88 - - 18,5 11,6 - 7,0
Synthos Trzymaj 2014-12-17 4,01 12,9 15,9 16,3 10,3 9,9 10,4

Handel hurtowy i detaliczny

AmRest Kupuj 2014-08-27 88,80 23,6 - 81,5 7,2 8,5 7,0

Emperia Trzymaj 2014-03-10 78,53 38,4 50,2 19,1 24,5 10,2 6,1

EuroCash Sprzedaj 2014-03-10 32,25 20,2 22,9 26,0 11,6 14,2 15,2

LPP Sprzedaj 2014-11-28 7127,00 32,6 32,1 33,7 18,8 17,6 18,6
CCC Kupuj 2014-11-28 169,00 54,0 45,8 31,2 31,8 27,4 20,2

Media i telekomunikacja

Cyfrowy Polsat Kupuj 2014-12-04 28,45 13,3 15,2 31,8 19,2 19,0 9,5

Netia Kupuj 2014-07-31 6,19 42,8 56,5 60,5 4,5 4,8 5,1

Orange Polska Trzymaj 2014-07-31 10,40 36,7 12,5 17,0 4,1 4,0 4,2
TVN Trzymaj 2014-12-05 17,22 - 25,3 16,6 17,4 17,6 14,2

Sektor deweloperski

Dom Development Trzymaj 2014-06-30 45,20 21,3 21,3 17,8 - - -

Echo Kupuj 2014-10-03 7,30 11,5 7,4 4,3 1,4 1,0 0,8

GTC Kupuj 2014-03-31 8,00 - - 15,2 - 22,8 5,7

PHN Trzymaj 2014-10-09 27,80 - - 45,3 - - 75,4

Robyg Kupuj 2014-10-15 2,51 21,7 16,9 13,8 12,0 12,2 10,7

Budowlany

Budimex Kupuj 2014-08-04 125,00 48,4 21,0 13,0 16,0 11,8 7,5
Elektrobudowa Sprzedaj 2014-10-17 66,00 8,6 10,2 9,8 7,3 7,6 8,5

Przemysł

Alumetal Kupuj 2014-08-21 46,50 20,2 19,4 14,1 14,3 14,0 10,7

Apator Kupuj 2014-09-23 43,50 22,0 17,6 15,2 12,8 9,8 10,6

Kęty Kupuj 2014-07-07 264,00 16,8 16,1 14,5 12,5 9,4 8,9
ZPUE Trzymaj 2014-09-30 345,00 19,9 14,8 13,6 10,6 8,5 7,4

Pozostałe

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

GPW Kupuj 2014-09-25 46,00 16,5 17,3 14,7 12,3 11,6 10,1

Otmuchów Kupuj 2014-10-31 11,72 26,8 11,6 11,1 8,2 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 13,3 13,8 15,0 - - -

* cena docelowa podana jest w HUF

Rekomendacja Cena docelowa
P/E skorygowane

P/E skorygowane EV/ EBITDA

P/BV
Bank

Rekomendacja Cena docelowa

Data rekomendacji

Spółka Data rekomendacji
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Objaśnienie używanej terminologii fachowej 

min (max) 52 tyg. - minimum ( maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni 
kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji 
EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki 
free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji 
śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12 
ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych 
ROA - stopa zwrotu z aktywów 
EBIT - zysk operacyjny 
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja 
EPS - zysk netto na 1 akcję 
DPS - dywidenda na 1 akcję 
CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję 
P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS 
P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji 
EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA 
marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży 
marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży 
marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży 
rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży 

Rekomendacje stosowane przez DM 

Rekomendacja KUPUJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają co najmniej  10% potencjał wzrostu kursu 
Rekomendacja TRZYMAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał wzrostu kursu w przedziale od 0 do 10%  
Rekomendacja SPRZEDAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał spadku kursu 
 

Rekomendacje wydawane przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego obowiązują przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną 
zaktualizowane. DM PKO BP dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków. Częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Zastrzeżenie 
o spekulacyjnym charakterze rekomendacji oznacza, że horyzont inwestycji jest skrócony do 3 miesięcy, a inwestycja jest obarczona podwyższonym ryzykiem. 

Stosowane metody wyceny 

DM opiera się zasadniczo na trzech metodach wyceny: DCF (model zdyskontowanych przepływów pieniężnych), metoda wskaźnikowa (porównanie wartości podstawowych wskaźników rynkowych z podobnymi 
wskaźnikami dla innych firm reprezentujących dany sektor) oraz model zdyskontowanych dywidend. Wadą metody DCF oraz modelu zdyskontowanych dywidend jest duża wrażliwość na przyjęte założenia, w 
szczególności te, które odnoszą się do określenia wartości rezydualnej. Modelu zdyskontowanych dywidend nie można ponadto zastosować w przypadku wyceny spółek nie mających ukształtowanej polityki 
dywidendowej. Zaletami obydwu wymienionych metod jest ich niezależność w stosunku do bieżących wycen rynkowych porównywalnych spółek. Zaletą metody wskaźnikowej jest z kolei to, że bazuje ona na 
wymiernej wycenie rynkowej danego sektora. Jej wadą jest zaś ryzyko, że w danej chwili rynek może nie wyceniać prawidłowo porównywalnych spółek. 

Powiązania, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzonej rekomendacji 

Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy DM PKO BP oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w §9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finan-
sów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Inwestor powinien zakładać, że DM ma zamiar złożenia oferty 
świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. 

Pozostałe klauzule 

Niniejsza publikacja została opracowana przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego wyłącznie na potrzeby klientów DM PKO BP i podlega utajnieniu w okresie siedmiu następnych dni po dacie publikacji. Rozpo-
wszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody DM jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje 
uznane za wiarygodne (w szczególności sprawozdania finansowe i raporty bieżące spółki), jednak DM PKO BP nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były 
wszelkie informacje na temat spółki, jakie były publicznie dostępne do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez DM PKO BP bez uzgodnień ze spółkami 
ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. DM PKO BP nie udzie la żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. DM PKO BP może 
świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. 
Podmiotem sprawującym nadzór nad DM PKO BP w ramach prowadzonej działalności jest Komisja Nadzoru Finansowego. 
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, na podstawie 
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2010 r. Jednocześnie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom zgodnie z obowiązują-
cym „Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i publikacji w zakresie instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego” (tutaj), a w przypad-
ku klientów detalicznych również na podstawie pisemnej umowy o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym.  

Biuro Analiz Rynkowych 

Dyrektor         Artur Iwański 
Sektor wydobywczy        (022) 521 79 31  
         artur.iwanski@pkobp.pl  

Przemysł paliwowy, chemiczny, spożywczy     Monika Kalwasińska 
         (022) 521 79 41  
         monika.kalwasinska@pkobp.pl  

Sektor energetyczny, deweloperski     Stanisław Ozga          
         (022) 521 79 13  
         stanislaw.ozga@pkobp.pl  

Sektor finansowy       Jaromir Szortyka          
         (022) 580 39 47  
         jaromir.szortyka@pkobp.pl 

Handel, media, telekomunikacja, informatyka    Włodzimierz Giller 
         (022) 521 79 17  
         wlodzimierz.giller@pkobp.pl 

Przemysł, budownictwo, inne      Piotr Łopaciuk 
         (022) 521 48 12  
         piotr.lopaciuk@pkobp.pl 
 
Analiza techniczna       Przemysław Smoliński 
         (022) 521 79 10  
         przemyslaw.smolinski2@pkobp.pl  

Analiza techniczna       Paweł Małmyga 
         (022) 521 65 73  
         pawel.malmyga@pkobp.pl 

Biuro Klientów Instytucjonalnych   
 

Wojciech Żelechowski   (0-22) 521 79 19    Piotr Dedecjus (0-22) 521 91 40 
   wojciech.zelechowski@pkobp.pl    piotr.dedecjus@pkobp.pl 
Dariusz Andrzejak  (0-22) 521 91 39    Maciej Kałuża  (0-22) 521 91 50 
   dariusz.andrzejak@pkobp.pl     maciej.kaluza@pkobp.pl  
Krzysztof Kubacki  (0-22) 521 91 33    Igor Szczepaniec (0-22) 521 65 41       
   krzysztof.kubacki@pkobp.pl      igor.szczepaniec@pkobp.pl 
Tomasz Ilczyszyn   (0-22) 521 82 10    Marcin Borciuch (0-22) 521 82 12  
   tomasz.ilczyszyn@pkobp.pl      marcin.borciuch@pkobp.pl 
Michał Sergejev  (0-22) 521 82 14    Joanna Wilk (0-22) 521 48 93 
   michal.sergejev@pkobp.pl      joanna.wilk@pkobp.pl 
Tomasz Zabrocki  (0-22) 521 82 13    Mark Cowley (0-22) 521 52 46 
   tomasz.zabrocki@pkobp.pl     mark.cowley@pkobp.pl 

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 

ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 

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

e-mail: infodm@pkobp.pl 
Telefony kontaktowe 

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

