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Dziennik 

Indeksy GPW

WIG otw. 52 113,1 0,2%

WIG zam. 51 936,1 -0,2%

obrót (tys. PLN) 438 102 -49,2%

WIG 20 otw. 2 459,6 0,0%

WIG 20 zam. 2 453,5 -0,2%

FW20 otw. 2 442,0 0,0%

FW20 zam. 2 432,0 -0,4%

mWIG40 otw. 3 431,4 0,2%

mWIG40 zam. 3 416,9 -0,2%

Największe wzrosty kurs zmiana

CELTIC 3,40 13,7%

DREWEX 0,50 11,1%

PEGAS 96,69 7,5%

EXILLON 7,77 7,5%

HYGIENIKA 2,50 6,8%

Największe spadki kurs zmiana

CALATRAVA 2,88 -10,6%

GANT 0,79 -9,2%

ASBIS 4,10 -6,4%

SKOK 2,43 -5,8%

KSGAGRO 4,86 -5,4%

Najwyższe obroty kurs obrót

PKOBP 42,55 70 981

ALIOR 82,06 58 032

PGE 20,00 45 085

PKNORLEN 44,85 40 368

PZU 430,60 37 546

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 17 774,5 -0,6%

RTS 1 172,0 -0,6%

PX50 1 007,8 -0,4%

DJIA 16 501,7 -0,1%

NASDAQ 4 127,0 -0,8%

S&P 500 1 875,4 -0,2%

DAX XETRA 9 544,2 -0,6%

FTSE 6 674,7 -0,1%

CAC 4 451,1 -0,7%

NIKKEI 14 406,3 -1,0%

HANG SENG 22 533,2 0,1%

Waluty i surowce zmiana

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

EUR/PLN 4,190 0,0%

USD/PLN 3,032 -0,1%

EUR/USD 1,382 0,1%

miedź (USD/t) 6 670,0 0,3%

miedź (PLN/t) 20 221,4 0,2%

ropa Brent (USD/bbl) 109,02 -0,4%

Czwartek

24.04.2014

Najważniejsze informacje: 

Sektor wydobywczy - Deficyt miedzi w I 2014 r. to 53 tys. ton 

Famur - Zarząd rekomenduje wypłatę 0,84 PLN dywidendy z zysku za 2013 r. 

GPW - Giełda chce obniżenia opłat na rzecz KDPW 

Alior Bank - Carlo Tassara sprzedał 3,3 mln akcji Alior Banku 

EM&F - Empik rozważa sprzedaż szkół językowych 

Enea - Enea Wytwarzanie zaproszona do negocjacji ws. sprzedaży MPEC 

Orange Polska - Jutro publikacja raportu za IV kw. 2013  - przedstawiamy prognozę  

Libet - Kadra menadżerska przejmuje Libet 

Talanx - Spodziewa się jednocyfrowego wzrostu składki na polskim rynku w ‘14 

Stalprofil - Zarząd spółki proponuje dywidendę w wysokości 0,09 PLN na akcję 

Action - Zarząd rekomenduje wypłatę 1 PLN dywidendy z zysku za 2013 r. 

Action - Action Europe już wypracowuje 10 mln PLN przychodów miesięcznie 

Asbis - Wyniki za 1Q14 znacznie słabsze r/r 

OT Logistics - Zarząd rekomenduje wypłatę 7 PLN dywidendy z zysku za 2013 r. 

 

Wydarzenia dnia: 

PKN Orlen - Skonsolidowany raport kwartalny 

Kęty - Skonsolidowany raport kwartalny 

Enea - ZWZ ws. m.in. wypłaty 0,57 PLN dywidendy na akcję 

 

Nadchodzące wydarzenia: 

Ciech - Zakończenie zapisów na akcje spółki w wezwaniu KI Chemistry (25 kwietnia) 

Orange Polska - Skonsolidowany raport kwartalny (25 kwietnia) 

Wczorajszą długą białą świecą kurs przeła-

mał górne ograniczenie kanału spadkowe-

go, wewnątrz którego przebywał od ponad 

roku. Można spodziewać się więc kontynu-

acji umocnienia w trakcie najbliższych 

sesji, którego minimalny zasięg to 46,13 -

46,43 zł a potencjalny 48,22 -48,62 zł a 

nawet 51,32 zł. Ważnym wsparciem jest 

43,15 zł. 

Wykres dnia: PKN Orlen 

PKN Orlen: kanał spadkowy przełamany 
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Sektor wydobywczy Deficyt miedzi w I 2014 r. to 53 tys. ton 

 Według ICSG deficyt miedzi w I 2014 r. na świecie wyniósł 53 tys. ton. Wynika to z wysokiego importu netto 
miedzi do Chin (+70% r/r). Zużycie w styczniu wzrosło o 11% dzięki 28% wzrostowi zużycia w Chinach i lekkie-
mu 1% spadkowi zużycia w reszcie świata. Produkcja w kopalniach wzrosła o 4,5%, a całkowita produkcja 
miedzi rafinowanej wzrosła o 4,1%. 

Moce kopalni wzrosły w styczniu o 5%, ale wykorzystanie mocy z rekordowego poziomu w 2013 r. (85,6%) 

wróciło do wieloletniej średniej (83,2%). Z drugiej strony przerób miedzi na koncentrat również istotnie 

wzrósł z rekordowo niskiego poziomu w zeszłym roku. W sumie produkcja wzrosła wolniej od oczekiwanej 

przez nas dynamiki na cały rok (4.1% v. 6.3%) , ale jest to dopiero pierwszy miesiąc i druga połowa roku 

powinna przynieść większy wzrost mocy produkcyjnych w kopalniach. Zaskoczeniem jest silny przyrost zu-

życia dzięki cały czas mocnemu importowi do Chin. Po styczniu mamy deficyt miedzi, ale na cały rok nadal 

należy oczekiwać nadwyżki rzędu 200-300 tys. ton, chociaż przy wykorzystaniu mocy na poziomie ze stycz-

nia i przyzwoitym imporcie do Chin może być bliżej równowagi, co byłoby pozytywną niespodzianką.  (A. 
Iwański)  

Famur Zarząd rekomenduje wypłatę 0,84 PLN dywidendy z zysku za 2013 r. 

 Zarząd Famuru zarekomendował wypłatę 0,84 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2013 r. Przy takiej wysoko-
ści dywidendy zarząd zakłada jednocześnie, że dojdzie do zmniejszenia przez Walne Zgromadzenie puli środ-
ków na ewentualny wykup akcji własnych uchwalony w roku 2013. Równocześnie, Zarząd zwraca uwagę na 
ogłoszone zamiary akwizycyjne które, w zależności od stopnia ich zaawansowania na dzień WZA należy 
uwzględnić podczas podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy. 

 Propozycja zarządu oznacza stopę dywidendy na poziomie 20,6%. Famur wypłaci łącznie 404,5 mln PLN. 

Mocną stroną i nadzieją na rozwój Famuru był jego bilans (ponad 130 mln PLN gotówki netto na koniec 

2013r.). Decyzja o wypłacie extra dywidendy z jednej strony na pewno pozytywnie wpłynie na kurs, ale jest 

jednorazową wypłatą i de facto oznacza koniec marzeń o ekspansji na dużą skalę. Również stawia pod zna-

kiem zapytania połączenie z Kopexem. (A. Iwański) 

 

GPW Giełda chce obniżenia opłat na rzecz KDPW 

 Giełda chce, aby Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych istotnie obniżył opłaty. Prezes Adam Maciejew-
ski, opowiada się za integracją z KDPW. GPW chce poprawić konkurencyjność cenową transakcji rozliczanych 
przez KDPW. 

 

Alior Carlo Tassara sprzedał 3,3 mln akcji Alior Banku 

 Grupa Carlo Tassara w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu sprzedała 3,3 mln PLN akcji Alior Banku 
stanowiące około 4,7% kapitału spółki, po 79 PLN za akcję. 

 

EM&F Empik rozważa sprzedaż szkół językowych 

 Jak wynika z informacji Parkietu Empik rozważa sprzedaż szkół językowych. Zdaniem gazety chętnych na ten 
biznes nie powinno zabraknąć bo ma on wysoka rentowność.   

 

Enea Enea Wytwarzanie zaproszona do negocjacji ws. sprzedaży MPEC 

 Urząd Miejski w Białymstoku poinformował, że Enea Wytwarzanie zostanie zaproszona do negocjacji ustnych 
wyłącznych w sprawie zakupu udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku. Na-
byciem udziałów w MPEC były zainteresowane Enea Wytwarzanie i GDF Suez Energy Services International. 
Urząd poinformował, że wyłączność negocjacji jest czasowa i zakończy się 22 maja.  

 Przedmiotem sprzedaży jest 85% udziałów o łącznej wartości nominalnej w wysokości prawie 55,8 mln PLN. 
(S. Ozga) 

 

Orange Polska Jutro publikacja raportu za IV kw. 2013 – przedstawiamy prognozę PKO DM 

Najważniejsze informacje 
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 W I kw. 2014 spodziewamy się 6,5% spadku przychodów r/r. W segmencie telefonii komórkowej oczekuje-my 
7,2% erozji przychodów r/r, a w telefonii stacjonarnej 11,1% spadku sprzedaży. 2,9% wzrostu sprzedaży r/r 
spodziewamy się w usługach przesyłu danych.  

 Ubiegły rok pokazał, że nieco wyhamowała spadkowa tendencja liczby aktywnych linii stacjonarnych. Dlatego 
spodziewamy się spadku linii abonenckich o 60 tys. w telefonii stacjonarnej w I kw. ‘14 wobec IV kw. ’13, co 
oznacza spadek o 5,9% r/r. ARPU w tym segmencie powinno być w dalszym ciągu pod presją (spadek o około 
9% r/r).  

 W segmencie telefonii komórkowej Orange mógł zyskać nawet 200 tys. abonentów w 1kw. ‘14 (oferta Nju), 
ale ze względu na niższe stawki MTR oczekujemy głębokiego spadku ARPU, o około 10% r/r.  

 Spodziewamy się, że marża EBITDA (bez 180mln PLN wpływów ze sprzedaży WP) była na poziomie porówny-
walnym r/r (31,5%). Po uwzględnieniu wpływów ze sprzedaży WP.pl oczekujemy EBITDA na poziomie 1142m-
ln PLN (1033mln PLN rok temu) a zysku netto na poziomie 261mln PLN (81mln PLN r/r).  (W. Giller)  

 

Libet Kadra menadżerska przejmuje Libet 

 „Parkiet” poinformował, że kadra menadżerska Libetu przejmie kontrolę nad spółką. Thomas Lehmann, pre-
zes zarządu, Ireneusz Gronostaj, członek zarządu oraz Jerzy Gabrielczyk, członek rady nadzorczej, poprzez 
Glaspin Consultants Limited, kupią 30,06% wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji Libetu. Drugą stroną 
transakcji jest dotychczasowy inwestor strategiczny IAB Financing Sarl, należący do funduszu Innova Capital. 
Po finalizacji umowy udział tego podmiotu w akcjonariacie spadnie z 42,2% do 12,1%. Strony nie ujawniają 
wartości transakcji. Prezes Libetu Thomas Lehmann  poinformował „Parkiet”, że transakcja powinna zostać 
zrealizowana w ciągu kilku kolejnych miesięcy. Dodał, że Gaspin Consultants, jeśli będzie zwiększał zaangażo-
wanie w spółce, to w niewielkim stopniu,  tak aby nie przekroczyć 33% udziału w kapitale zakładowym i gło-
sach na walnym zgromadzeniu, gdyż to wiązałoby się z koniecznością ogłoszenia wezwania. Lehmann podkre-
ślił również, że inwestycja w Libet ma charakter długoterminowy. 

 

Talanx Spodziewa się średniego jednocyfrowego wzrostu składki na polskim rynku w ‘14 

 Prezes Talanksu, Herbert K. Haas, grupa nie spodziewa się dużych wzrostów składek w ciągu najbliższych 6-8 
miesięcy. Oczekuje, że wzrost składki przypisanej brutto na całym polskim rynku ubezpieczeniowym osiągnie 
w tym roku średnią jednocyfrową wartość. Grupa liczy na wzrost cen ubezpieczeń w drugiej połowie 2014 r. 
Prezes grupy podkreślił, że Talanx widzi długoterminowe perspektywy wzrostu polskiego rynku ubezpiecze-
niowego. Prezes dodał również, że grupa obecnie koncentruje się na rozwoju w Meksyku i Turcji.  

 

Stalprofil Zarząd spółki proponuje dywidendę w wysokości 0,09 PLN na akcję 

 Stalprofil poinformował, że zarząd spółki zarekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2013 r. w wysokości 
0,09 PLN na akcję. Łącznie spółka może przeznaczyć na dywidendę 1 575 mln PLN. Proponowanym dniem 
dywidendy jest 10 września, a dniem jej wypłaty 1 października.  

 

Action Zarząd rekomenduje wypłatę 1 PLN dywidendy z zysku za 2013 r. 

 Zarząd Action rekomenduje przeznaczenie z zysku za 2013 r. 16,61 mln PLN na wypłatę dywidendy, czyli 1 
PLN na akcję, co oznacza stopę dywidendy na poziomie 2,1%. Zarząd rekomenduje, aby 46,16 mln PLN trafiło 
na kapitał zapasowy. Zarząd Action proponuje, aby w przypadku, gdyby akcje serii D spółki, wyemitowane na 

mln PLN I kw. 2013 I kw. 2014P r/r 2013 2014P r/r

Przychody 3 267,0 3 054,0 -7% 12 923,0 12 367,0 -4%

EBITDA 1 033,0 1 142,0 11% 3 895,0 3 705,0 -5%

EBIT 241,0 392,0 63% 788,0 701,0 -11%

Zysk netto 81,0 261,0 222% 294,0 508,0 73%

Marża EBITDA 31,6% 37,4% 30,1% 30,0%

Marża EBIT 7,4% 12,8% 6,1% 5,7%

Marża netto 2,5% 8,5% 2,3% 4,1%

EV/EBITDA 4,80 5,00

P/E 45,71 26,45
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podstawie uchwały NWZ z 16 kwietnia 2014 roku, uczestniczyły w dywidendzie za 2013 r., kwota dywidendy 
przypadającej na każdą akcję serii D wynosić będzie 1 PLN, a w takim przypadku kwota łączna dywidendy i 
kwota przeznaczona na kapitał zapasowy ulegną odpowiednim modyfikacjom w zależności od liczby akcji serii 
D uczestniczących w dywidendzie za 2013 r. 

 

Action Action Europe już wypracowuje 10 mln PLN przychodów miesięcznie 

 Prezes Piotr Bieliński poinformował, że spółka jest zadowolona z wyników za 1Q14, dodał, że były lepsze niż 
zakładał budżet. Prezes dodał, że Action Europe w 1Q zapewnił już około 5% przychodów grupy. Obecnie wy-
pracowuje 10 mln PLN miesięcznie. Plan spółki na cały rok zakłada, że Action Europe wypracuje 138 mln PLN 
w ’14 r. Przy założeniu, że spółce uda się uplasować emisję przychody Action Europe mogłyby wynieść 200 
mln PLN. Dystrybutor sprzętu IT rozważa alternatywne scenariusze pozyskania pieniędzy na rozwój. 

 

Asbis Wyniki za 1Q14 znacznie słabsze r/r 

 Rada Dyrektorów Asbis podała w raporcie bieżącym, że ze względu na zawirowania zanotowane na rynkach 
Europy Wschodniej, w szczególności na Ukrainie, które negatywnie wpłynęły na pobliskie rynki takie jak Ro-
sja, wyniki finansowe Spółki w I kwartale 2014 roku będą znacznie słabsze niż w analogicznym okresie 2013 
roku. Spółka raport za 1Q14 publikuje 8 maja 2014 r. 

 

OT Logistics Zarząd rekomenduje wypłatę 7 PLN dywidendy z zysku za 2013 r. 

 Zarząd OT Logistics rekomenduje wypłatę 7 PLN dywidendy na akcję, czyli łącznie prawie 10 mln PLN, co 
oznacza stopę dywidendy na poziomie 2,8%. Pozostała część zysku za 2013 rok, w kwocie prawie 16 mln PLN, 
zostałaby przeznaczona na kapitał zapasowy spółki.  

 

MW Trade  ZWZ zdecydowało o wypłacie 0,83 PLN dywidendy na akcję 

 MW Trade poinformowało, że ZWZ spółki zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku netto za 2013 r. w wy-
sokości prawie 7 mln PLN, czyli 0,83 PLN na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 12 maja, a dzień wypłaty na 
22 maja 2014 r. W 2013 r. spółka osiągnęła 14 mln PLN zysku netto, z tego 7,1 mln PLN przeznaczy na zwięk-
szenie kapitału zapasowego. 

 

Mabion NWZ uchwaliło emisję do 790 tys. akcji serri K 

 Mabion poinformował, że NWZ spółki zdecydowało o emisji z wyłączeniem prawa poboru do 790 tys. akcji 
serii K. Emisja akcji nastąpi w formie subskrypcji prywatnej, a akcje zostaną zaoferowane klientom profesjo-
nalnym oraz inwestorom, z których każdy nabędzie akcje serii K o wartości minimum 100 tys. EUR. Umowy 
objęcia akcji mają zostać zawarte do 30 września 2014 r.  



Dziennik 

5 

Pozostałe informacje 

Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

Bank Millennium Bank Millennium nabył wyemitowane przez Bank bankowe papiery wartościowe w łącznej liczbie 743 sztuk. Średnia 
jednostkowa cena nabycia BPW wyniosła 1.004,29 PLN. Wszystkie nabyte BPW zostały umorzone przez Bank w dniu 23 
kwietnia 2014 r. 

e-Kancelaria Grupa 

Prawno-Finansowa 
W dniu 18.04.2014 r. pomiędzy Emitentem a obligatariuszem Spółki zawarto umowę, na podstawie której Emitent 
dokonał przedterminowego wykupu 255 sztuk obligacji serii R Spółki w celu ich umorzenia. Obligacje zostały wykupione 
po ich cenie nominalnej, tj. 1.000,00 PLN za sztukę. Cena nabycia, zawierająca wartość nominalną Obligacji oraz odsetki 
wraz z ryczałtowym podatkiem dochodowym wyniosła 1.011,11 PLN za 1 Obligację. 

Netmedia W dniu 22 kwietnia 2014 r. Sąd Rejestrowy zarejestrował podwyższenie KZ spółki stowarzyszonej GTH Solutions. KZ Spółki 
został podwyższony do kwoty 13.300 PLN poprzez ustanowienie 66 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 PLN 
każdy. Aktualnie udział Emitenta w KZ Spółki obniżył się z poziomu 45% do 33,83%. Tym samym zamknięta została 
pierwsza transza inwestycyjna, w ramach której dwóch inwestorów objęło po 33 udziały każdy, o łącznej wartości 
nominalnej 1.650 PLN każdy, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 2.640.000 PLN  wpłacony przez każdego z 
inwestorów. W chwili obecnej Emitent posiada 90 udziałów, co daje 33,83%. w KZ Spółki.  

PKN ORLEN Zarząd GPW dopuścił 2.000.000 obligacji serii E do obrotu na giełdowym rynku regulowanym w ramach platformy 
Catalyst.  

 

Energa Spółka zwołuje na dzień 20 maja 2014 r. na godz. 10.00 ZWZ, które odbędzie się w Hotelu Sheraton Warsaw przy ul. 
Bolesława Prusa 2 w Warszawie. 

Powszechne 

Towarzystwo 

Inwestycyjne 

Wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki: 1. Kamil Jankowski – liczba akcji i głosów: 
742.500,udział w głosach na ZWZ: 16,2% głosów, udział w ogólnej liczbie głosów: 5,1%;  2. Krzysztof Zalewski – liczba akcji 
ni głosów: 3.850.000, udział w głosach na ZWZ: 83,8%, udział w ogólnej liczbie głosów: 26,6%.  

Towarzystwo 

Finansowe SKOK 
Wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki: 1. SKOK Holding S.a.r.l.- liczba głosów:  
61.428.048, udział w liczbie głosów na ZWZ: 66,10%, udział w ogólnej liczbie głosów: 62,81%; 2. SKOK im. Franciszka 
Stefczyka - liczba głosów: 31.500.000, udział w liczbie głosów na ZWZ: 33,90%, udział w ogólnej liczbie głosów: 32,21%.  

 

Grupa Nokaut Akcjonariusz Wojciech Czernecki , członek Rady Nadzorczej Emitenta, zawiadamia, iż w dniu 17 kwietnia 2014 r. na mocy 
umowy zawartej pomiędzy spółką Calvin Management, a spółką Duratonic Investments Limited , spółka Calvin przeniosła 
na rzecz Duratonic prawo własności 1.940.000 akcji spółki Grupa Nokaut, stanowiącej zdematerializowane, 
nieuprzywilejowane akcje na okaziciela pod kodem ISIN PLGRNKT00019, stanowiących 25,93% KZ spółki, w zamian za co 
spółka Calvin objęła 1 udział w podwyższonym KZ spółki o wartości nominalnej 1 EUR. Aktualnie akcjonariusz posiada 500 
udziałów w KZ spółki, stanowiących 50% KZ tej spółki i uprawniających do 500 głosów , stanowiących 50% ogólnej liczby 
głosów na WZ spółki. Obecnie akcjonariusz posiada 98 udziałów w KZ spółki Duratonic, stanowiących 98% KZ spółki 
Duratonic i uprawniających do 98% ogólnej liczby głosów na WZ tej spółki, wobec czego jest podmiotem dominującym 
wobec spółki Duratonic. Obecnie spółka Calvin nie posiada akcji spółki i tym samym przestała być akcjonariuszem spółki. 
Spółka Duratonic posiada 1.940.000 akcji spółki, stanowiących 25,93% KZ spółki, uprawniających do 25,93% ogólnej liczby 
głosów na WZA spółki. Na dzień dzisiejszego zawiadomienia akcjonariusz spółki posiada bezpośrednio 70.000 akcji spółki, 
co stanowi 0,93% KZ spółki i daje 70.000 głosów , ca stanowi 0,93 % ogólnej liczby głosów na WZA. Uwzględniając 
pośrednie nabycie akcji spółki, łącznie z akcjami posiadanymi przez Duratonic, akcjonariusz posiada 2.010.000 akcji spółki 
, co stanowi 26,86% KZ spółki . Jako podmiot dominujący względem spółki Duratonic, posiadając 98% ogólnej liczby 
głosów w KZ tej spółki, łącznie z akcjami nabytymi przez Duratonic, przekroczył 25% ogólnej liczby głosów w spółce. 
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Pozostałe informacje - skup akcji własnych 

Morizon  

 

Akcjonariusz Michał Jaskólski, będący właścicielem Calvin Management Limited, jako członek rady nadzorczej Emitenta, 
zawiadamia, iż na mocy umowy przeniesienia akcji, zawartej w Warszawie w dniu 17 kwietnia 2014 r., Spółka Calvin 
Management Limited przeniosła na rzecz spółki Wondelay Investmets Limited prawo własności 3.720.000 akcji Emitenta 
stanowiących 10,41% KZ Emitenta, w zamian za co Calvin Management Limited objął jeden udział w podwyższonym KZ 
Wondelay Investments Limited. Aktualnie spółka Calvin Management Limited nie posiada akcji Emitenta i tym samym 
przestała być akcjonariuszem Spółki Morizon, a spółka Wondelay Investments Limited posiada 3.720.000 sztuk akcji 
Emitenta, stanowiących 10,41% KZ Morizon, uprawniających do 10,41% ogólnej liczby głosów na WZA Emitenta. Na dzień 
niniejszego zawiadomienia akcjonariusz nie posiadał bezpośrednio akcji Emitenta. Uwzględniając pośrednie nabycie akcji 
Emitenta przez spółkę Wondelay Investments Limited, akcjonariusz posiada pośrednio 3.720.000, stanowiących 10,41% 
KZ Morizon, uprawniających do 10,41% ogólnej liczby głosów na WZA Emitenta. Jako podmiot dominujący względem 
spółki Wondelay Investments Limited, łącznie z akcjami Emitenta nabytymi przez Wondelay Investments Limited, 
akcjonariusz przekroczył 10% ogólnej liczby głosów w KZ Emitenta.  Spółka Wondelay investments Limited jest jedynym 
podmiotem zależnym od akcjonariusza, który posiada akcje Emitenta. 

Orzeł Biały W dniu 22.04.2014 r. podmiot prowadzący działalność maklerską w imieniu członków Zarządu Spółki: Tomasza Lewickiego 
i Józefa Wolarka (osoby zobowiązane) dokonał transakcji sprzedaży akcji Emitenta: na rzecz Tomasza Lewickiego 
transakcji zbycia 1.000 sztuk akcji po cenie 10,80 PLN za akcję i na rzecz Józefa Wolarka transakcji zbycia 1.000 sztuk akcji 
po cenie 10,80 PLN za akcję. Akcje serii F zostały objęte przez osoby uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego dla 
Zarządu na lata 2011-2013 po cenie nominalnej tj. 0,43 PLN za akcję.  

 

INC Realizując program nabycia akcji własnych, Spółka 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 956.000 sztuk akcji własnych, stanowiących 2,8646% KZ i dających prawo do 2,4281% głosów na WZ Spółki. 

Mennica Polska Emitent dokonał, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, transakcji nabycia łącznie 24.000 akcji własnych po średniej 
cenie 14,20 PLN za łączną kwotę 340 800,00 PLN. Wartość nominalna jednej Akcji wynosi 1,00 PLN. Akcje nabyte 
stanowią 0,046% udziału w KZ Spółki i 0,046% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki oraz uprawniają do 24.000 głosów 
na WZ Spółki. Łącznie Spółka nabyła 252.770 akcji, co stanowi 0,49% udziału w KZ Spółki i 0,49% w ogólnej liczbie głosów 
na WZ Spółki oraz uprawniają do 252.770 głosów na WZ Spółki.  

Pelion Działając w imieniu własnym i na zlecenie Pelion, Dom Maklerski mBanku nabył na rachunek Pelion 2.490 sztuk akcji 
Emitenta o wartości nominalnej 2,00 PLN każda, stanowiących 0,0218% udziału w KZ Emitenta i dających 0,0135% głosów 
na WZA . Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 78,20 PLN. Emitent posiada łącznie 227.518 akcji własnych, 
stanowiących 1,9930% KZ Emitenta i dających 1,2292% głosów na WZA.  

Polski Holding 

Nieruchomości  

 

Nastąpiło rozliczenie transakcji nabycia przez Warszawski Holding Nieruchomości 2.199 akcji Polskiego Holdingu 
Nieruchomości. Średnia jednostkowa cena nabycia wymienionych akcji jest równa 30,38 PLN. Wartość nominalna każdej 
akcji wynosi 1,00 PLN, a łączna wartość nominalna nabytych akcji jest równa 2.199,00 PLN. Liczba głosów na WZ Spółki 
odpowiadająca nabytym akcjom jest równa 2.199. Udział nabytych akcji w KZ i w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta 
wynosi 0,00480%. Łączna liczba posiadanych przez WHN akcji własnych Emitenta wynosi obecnie 117.614 sztuk, co 
stanowi 0,26% KZ i ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta. 
Z dniem 23 kwietnia 2014 r. Warszawski Holding Nieruchomości, spółka zależna od Emitenta, zakończyła realizację 
Programu skupu akcji własnych spółki dominującej - Polskiego Holdingu Nieruchomości na skutek nabycia przez 
Warszawski Holding Nieruchomości wszystkich akcji objętych ww. Programem, tj. 117.614 sztuk akcji Emitenta, co 
stanowi 0,26% KZ i ogólnej liczby głosów na WZ Emitenta. Akcje nabyte zostały za średnią jednostkową cenę nabycia w 
wysokości 30,64 PLN. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 PLN, a łączna wartość nominalna nabytych akcji jest 
równa 117.614,00 PLN.  
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Kalendarium  

24 kwietnia PKN Orlen Skonsolidowany raport kwartalny
24 kwietnia Kęty Skonsolidowany raport kwartalny
24 kwietnia Ciech ZWZ spółki

24 kwietnia Enea ZWZ ws. m.in. wypłaty 0,57 PLN dywidendy na akcję
24 kwietnia Getin Noble Bank ZWZ 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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Dziennik 

24 April 2014

Materiały periodyczne w Dzienniku: 
 

Poniedziałek: wykresy cen metali 

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Banki

Alior Trzymaj 18/12/2013 83,00 - 25,8 17,8 2,7 2,5 2,0

BZ WBK Kupuj 18/12/2013 450,00 20,5 20,5 15,6 3,3 2,6 2,2

Handlowy Sprzedaj 18/12/2013 107,00 15,6 15,7 16,3 2,0 2,1 2,1

ING BSK Kupuj 18/12/2013 135,00 20,8 17,7 15,7 2,1 2,0 1,9

mBank Sprzedaj 18/12/2013 480,00 18,5 18,7 16,8 2,3 2,2 2,0

Millennium Trzymaj 18/12/2013 7,70 22,4 19,8 17,3 2,2 2,0 1,8
Pekao Trzymaj 18/12/2013 189,00 17,3 18,8 17,4 2,2 2,2 2,1

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Sektor wydobywczy

Bogdanka Kupuj 28/11/2013 154,00 14,6 13,0 10,4 7,1 6,1 5,2

JSW Sprzedaj 15/04/2014 40,00 5,1 64,9 - 2,2 3,4 2,3

KGHM Kupuj 31/03/2014 125,00 2,0 4,7 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 1,1 1,3 1,7 - - -

Enea Kupuj 28/02/2014 16,20 9,3 9,2 8,9 3,8 3,9 3,6

Energa Kupuj 28/02/2014 18,80 16,4 11,5 10,0 6,6 5,9 5,2

PGE Trzymaj 28/02/2014 18,60 11,6 9,5 8,6 4,9 4,2 4,0

Tauron Trzymaj 28/02/2014 4,90 6,3 6,8 8,5 3,7 3,9 4,2
ZE PAK Trzymaj 28/02/2014 25,50 2,6 11,4 34,3 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 - 21,1 16,7 78,8 7,5 7,0

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

Lotos Trzymaj 30/09/2013 38,75 5,4 31,1 10,4 11,7 11,2 7,9

PGNiG Trzymaj 02/12/2013 5,88 11,6 8,4 8,1 6,8 4,6 4,6

PKN Orlen Sprzedaj 03/03/2014 39,73 8,1 8,2 - 5,4 5,6 9,5
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 35,2 18,5 23,0 10,4 8,8 10,0

Emperia Trzymaj 10/03/2014 78,53 1,4 50,6 66,0 4,0 34,6 14,5

EuroCash Sprzedaj 10/03/2014 32,25 41,2 22,2 25,2 23,3 12,7 15,5

LPP Trzymaj 16/10/2013 9524,00 40,0 31,3 24,2 25,1 19,7 15,1
CCC Kupuj 16/10/2013 175,00 46,3 32,0 24,4 27,3 21,7 17,3

Media i telekomunikacja

Cyfrowy Polsat Trzymaj 17/12/2013 19,89 11,8 15,5 40,2 8,8 8,9 5,0

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

Orange Polska Sprzedaj 21/03/2014 7,99 15,5 45,0 26,1 3,8 4,7 5,0
TVN Trzymaj 17/12/2013 15,01 - 22,8 17,7 16,6 16,6 13,9

Sektor deweloperski

Echo Kupuj 31/03/2014 7,40 6,6 8,3 10,3 - - -

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

PHN Trzymaj 08/01/2014 27,60 - 15,1 - - - -

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

Budowlany

Budimex Trzymaj 20/12/2013 130,00 16,0 15,2 9,8 14,1 10,4 10,5
Elektrobudowa Kupuj 21/06/2013 160,00 11,3 10,8 12,1 6,3 7,1 7,8

Przemysł

Apator Trzymaj 21/06/2013 33,00 18,4 17,1 16,5 9,2 10,9 10,3

Kęty Kupuj 10/12/2013 246,08 16,6 12,5 14,4 9,5 9,1 8,0
ZPUE Trzymaj 21/06/2013 385,00 21,9 20,0 17,0 12,2 10,6 10,2

Pozostałe

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

GPW Kupuj 30/09/2013 45,00 15,2 15,3 13,8 11,2 10,9 9,6

Mieszko Kupuj 09/12/2013 4,60 10,9 11,3 10,6 7,3 7,3 7,1

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 11,3 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 


