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Dziennik 

Indeksy GPW

WIG otw. 53 324,85 0,2%

WIG zam. 53 084,63 -0,2%

obrót (tys. PLN) 496 981,00 -17,7%

WIG 20 otw. 2 423,67 0,2%

WIG 20 zam. 2 410,65 -0,3%

FW20 otw. 2 428,00 0,2%

FW20 zam. 2 403,00 -0,8%

mWIG40 otw. 3 547,29 0,2%

mWIG40 zam. 3 547,80 0,2%

Największe wzrosty kurs zmiana

EKANCELAR 0,55 10,0%

DMWDM 0,80 8,1%

SCOPAK 0,30 7,1%

BBIDEV 1,09 6,9%

INTERBUD 1,12 6,7%

Największe spadki kurs zmiana

AGROWILL 0,85 -13,3%

AGROTON 1,23 -12,8%

SOLAR 1,75 -11,2%

LOTOS-PP 3,45 -9,7%

FORTUNA 17,05 -9,3%

Najwyższe obroty kurs obrót

LOTOS 26,80 86 695,00

PEKAO 178,30 73 570,00

PKOBP 37,08 62 802,00

KGHM 126,55 42 614,00

PZU 472,60 32 940,00

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 17 362,67 -0,5%

RTS 1 076,16 1,6%

PX50 981,31 0,1%

DJIA 17 817,90 0,0%

NASDAQ 4 754,89 0,9%

S&P 500 2 069,41 0,3%

DAX XETRA 9 785,54 0,5%

FTSE 6 729,79 -0,3%

CAC 4 368,44 0,5%

NIKKEI 17 407,62 0,3%

HANG SENG 23 866,22 -0,1%

Waluty i surowce zmiana

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

EUR/PLN 4,20 -0,1%

USD/PLN 3,38 -0,4%

EUR/USD 1,24 0,3%

miedź (USD/t) 6 725,00 0,9%

miedź (PLN/t) 22 702,93 0,5%

ropa Brent (USD/bbl) 78,09 -1,4%

Wtorek
25.11.2014

Najważniejsze informacje: 

MSCI - Dziś po sesji zmiana udziałów w indeksie MSCI Emerging Europe 

S. telekomunikacyjny - UKE skończył przyjmowanie zgłoszeń na aukcję 800 Mhz 

Grupa Azoty - Nadchodzący sezon nawozowy podobny do poprzedniego 

S. wydobywczy - Rozwiązanie dla górnictwa ma być elementem biznesowego łańcucha 

Sektor bankowy - Sprzedaż kredytów hipotecznych nie wzrasta - ”Rz” 

Apator - Dywidenda za ’14 na pewno nie będzie niższa r/r - prezes 

PZ Cormay - W jednym z wariantów strategii rozważa połączenie z Orphee 

NFI EMF - Empik wyemitował obligacje o wartości 37,96 mln EUR i 7,5 mln PLN 

Mostostal Warszawa - Może sprzedać Mostostal Puławy przed końcem 2014 r.  

Capital Park - KNF zatwierdził prospekt w związku z publiczną ofertą obligacji 

Atlanta Poland - Może wypłacić 0,39 PLN dywidendy na akcję za 2013/14 

OT Logistics - Chce rosnąć w ’15 dzięki wyższym przewozom w Niemczech i Polsce 

PBO Anioła - Sąd zmienił postępowanie upadłościowe układowe na likwidacyjne 

Capital Park - KNF zatwierdził prospekt w związku z publiczną ofertą obligacji 

 

Wydarzenia dnia: 

Lotos - NWZ  

Lotos - Ostatni dzień notowań jednostkowych praw poboru na GPW  

Mieszko - NWZ ws. zmian w statucie 

 

Nadchodzące wydarzenia: 

Emperia - WZ ws. umorzenia 2.031.547 akcji nabytych przez spółkę (26 listopada) 

Kernel - Skonsolidowany raport za I kwartał 2014/15 (26 listopada) 

Wczorajsze wyjście górą z krótkotermi-

nowej konsolidacji sugeruje spore praw-

dopodobieństwo przełamania średnio-

terminowego oporu. Jeśli sztuka ta się 

powiedzie, to będzie można oczekiwać 

ruchu w kierunku 2,88 zł a nawet 3,18 – 

3,26 zł. Wsparciem w krótkim terminie 

jest 2,53 zł a w średnim 2,40 zł. 

Wykres dnia: Herkules 

Herkules: pod średnioterminowym oporem 
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MSCI Dziś po sesji zmiana udziałów w indeksie MSCI Emerging Europe 

 Dziś po sesji będzie miała miejsce zmiana udziałów w indeksie MSCI Emerging Markets. Do indeksu wejdzie 
CCC, a opuści JSW. Z kolei udział BZ WBK zwiększy się.  

 CCC będzie miało 0,25% udziału w indeksie, a BZ WBK zwiększy udział z 0,96% do 1,12%. (J. Szortyka) 

 

S. telekomunikacyjny UKE skończył przyjmowanie zgłoszeń na aukcję 800 Mhz 

 W poniedziałek o godz. 15 minął termin wyznaczony przez UKE na przyjmowanie wstępnych zgłoszeń uczest-
nictwa w aukcji na częstotliwości 800 Mhz i 2,6 Ghz. UKE poinformował, że oficjalny komunikat dot. aukcji 
zostanie opublikowany we wtorek. P4, operator sieci Play potwierdził złożenie oferty. Jak wynika z informacji 
PB dotrzymanie wyznaczonego przez urząd terminu potwierdzili też przedstawiciele Orange i T-Mobile. Nieo-
ficjalnie wiadomo, że ofertę złożył również Polkomtel, operator sieci Plus. Emitel wyraził zainteresowanie, 
powiedział Prezes Przemysław Kurczewski. Jak informuje Parkiet do UKE wpłynęło 6 ofert, nie wiadomo, kto 
jako 6 złożył ofertę. (W. Giller) 

 

Grupa Azoty Nadchodzący sezon nawozowy podobny do poprzedniego 

 Wiceprezes Zakładów Azotowych Puławy Zenon Pokojski poinformował, że wszystko wskazuje na to, iż nad-
chodzący sezon nawozowy będzie podobny do poprzedniego, który nie był zły dla spółki. Przypomina, że w 
całej grupie trwa realizacja programu doskonałości operacyjnej. Zarząd Grupy Azoty dodaje, że spodziewa się 
przesunięcia zakupów pod wiosenne aplikacje z IV kwartału tego roku na I kwartał 2015 r. w oczekiwaniu na 
wyższe ceny płodów rolnych na początku przyszłego roku. Wdrożenie programu doskonałości operacyjnej ma 
poprawić funkcjonowanie Grupy Azoty i jej spółek zależnych we wszystkich obszarach – od produkcji, po za-
kupy i logistykę. Władze chemicznej grupy zakładają, że zwiększenie efektywności może przynieść 300 mln 
PLN oszczędności rocznie. (M. Kalwasińska) 

 

Sektor wydobywczy Rozwiązanie dla górnictwa ma być elementem biznesowego łańcucha, który przyczyni się do podniesienia 
bezpieczeństwa energetycznego Polski - Karpiński 

 Minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński poinformował, że nie ma mowy o tym, by dokonywać nie-
zgodnego z prawem transferu środków publicznych na ratowanie górnictwa, ani o żadnych rozwiązaniach, 
które nie byłyby oparte o strukturę zdrowego biznesu. Dodał, że opinie, że energetyka będzie wchodziła w 
górnictwo na zasadzie ratowania tej branży są pewnym uproszczeniem. Podkreślił, że niezbędne jest dobre i 
zdrowe rozwiązanie, które strukturalnie rozwiąże problem sektora węgla kamiennego, a jednocześnie będzie 
elementem biznesowego łańcucha, który przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa energetycznego Pol-
ski. (A. Iwański) 

 

Sektor bankowy Pomimo sprzyjających warunków, sprzedaż kredytów hipotecznych nie wzrasta 

 Dzisiaj Związek Banków Polskich ogłosi oficjalne wyniki sprzedaży kredytów mieszkaniowych w III kwartale. 
ZBP poinformowało „Rzeczpospolitą”, że pomimo obserwowanego wzrostu liczby mieszkań oddawanych do 
użytkowania w III kwartale i utrzymujących się lub nawet niższych cen mieszkań w największych aglomera-
cjach, akcja kredytowa nie wzrasta. (J. Szortyka) 

 

Apator Dywidenda za ’14 na pewno nie będzie niższa r/r - prezes 

 Dyrektor finansowy Apatora Piotr Nowak poinformował, że przychody spółki w tym roku mogą być poniżej 
prognozy, która zakłada wypracowanie w tym roku ok. 730-760 mln PLN przychodów ze sprzedaży. Z kolei 
zysk netto powinien znajdować się w górnej granicy przedziału prognozy zakładającej osiągnięcie 75-78 mln 
PLN. Prezes spółki Andrzej Szostak podkreślił, że wynik netto może być nawet wyższy. Spółka spodziewa się, 
że EBITDA w tym roku wzrośnie o ok. 10-15% r/r.  

 Prezes Andrzej Szostak poinformował również, że Apator chce w przyszłym roku zanotować wzrost przycho-
dów na poziomie do 10% (bez uwzględnienia ewentualnych akwizycji), a także co najmniej utrzymanie marż 
r/r. Prezes dodał, że dywidenda za 2014 r. na pewno nie będzie niższa niż w zeszłym roku. Zarząd zamierza 

Najważniejsze informacje 
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przedstawić rekomendację co do jej wielkości w styczniu. (P. Łopaciuk) 

 

PZ Cormay W jednym z wariantów strategii rozważa połączenie z Orphee 

 Prezes PZ Cormay Janusz Płocica poinformował, że PZ Cormay w nowej strategii, którą opublikuje w I kw. 
2015 r., chce odejść od rozdzielania w grupie działalności produkcyjno-dystrybucyjnej i R&D, a jednym z roz-
ważanych scenariuszy jest wycofanie Orphee z giełdy i połączenie segmentów biznesu. Płocica podkreślił jed-
nak, że zarząd PZ Cormay obecnie nie ma kontroli operacyjnej nad Orphee i spodziewa się odzyskać ją na dro-
dze sądowej na początku przyszłego roku. Prezes dodał, że  PZ Cormay spodziewa się skokowego wzrostu 
wyników w 2016 r. kiedy w ofercie spółki znajdą się nowe analizatory Hermes i Equiss oraz Blue Box. Płocica 
poinformował również, że zakończenie akwizycji Diesse wymaga przejęcia kontroli nad Orphee. Podkreślił, że 
PZ Cormay zamierza albo przejąć wszystkie akcje tej spółki, albo też sprzedać posiadane już udziały. 

 

NFI EMF Empik wyemitował obligacje o wartości 37,96 mln EUR i 7,5 mln PLN 

 Empik Media & Fashion wyemitował niezabezpieczone obligacje denominowane w euro, o łącznej wartości 
nominalnej 37,96 mln EUR oraz złotowe o wartości 7,5 mln PLN, z terminem zapadalności 17 listopada 2017 
roku. Spółka podała, że celem emisji obligacji złotowych była spłata istniejących obligacji, z terminem wykupu 
24 listopada 2014 roku. 

 

Mostostal Warszawa Może sprzedać Mostostal Puławy przed końcem 2014 r.  

 Prezes Mostostalu Puławy Tadeusz Rybak poinformował, że proces sprzedaży Mostostalu Puławy przez Mo-
stostal Warszawa może zakończyć się w grudniu 2014 r. 

 

Capital Park KNF zatwierdził prospekt w związku z publiczną ofertą obligacji 

 KNF zatwierdził prospekt emisyjny Capital Park w związku z publiczną ofertą obligacji o łącznej wartości nomi-
nalnej do 100 mln PLN. 

 

Atlanta Poland Może wypłacić 0,39 PLN dywidendy na akcję za 2013/14 

 Atlanta Poland poinformowała, że wypłaci z zysku osiągniętego w roku 2013/2014 blisko 2,38 mln PLN dywi-
dendy, czyli 0,39 PLN na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 8 grudnia, a dzień wypła-
ty 23 grudnia 2014 r. Do tej pory spółka nie wypłacała dywidendy z zysków.  

 

OT Logistics Chce rosnąć w ’15 dzięki wyższym przewozom w Niemczech i Polsce 

 Prezes OT Logistics Piotr Pawłowski poinformował, że spółka liczy na to, że wzrostowi wyników w 2015 r. po-
mogą grupie wyższe przewozy w Niemczech i Polsce. Grupa chce też osiągać dalsze efekty synergii z przeję-
tych w tym roku spółek: spedycyjnej C. Hartwig Gdynia oraz Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego w Gdyni.  

 

PBO Anioła Sąd zmienił postępowanie upadłościowe układowe na likwidacyjne 

 Sąd zmienił postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu PBO Anioła na postępowanie likwida-
cyjne.   

 

Capital Park KNF zatwierdził prospekt w związku z publiczną ofertą obligacji 

 Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że zatwierdziła prospekt emisyjny Capital Park w związku z 
publiczną ofertą obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100 mln PLN.  
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Pozostałe informacje 

Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

WORK SERVICE Spółka otrzymała zawiadomienie od Prologics UK LLP z siedzibą w Wielkiej Brytanii  o zmniejszeniu progu ogólnej liczby 
głosów na WZ Spółki o więcej niż 2%. Zmniejszenie zaangażowania nastąpiło w dniu 13.11.2014 r. w wyniku 
podwyższenia KZ Spółki, o czym Prologics dowiedziała się w dniu 17.11.2014 r. Prologics poinformowała Emitenta, że po 
zmianie Prologics nadal posiada 18.514.621 akcji Emitenta, jednak obecnie stanowi to 28,47 % KZ Spółki. Akcje 
uprawniają do wykonywania 18.514.621 głosów na WZ, co stanowi 28,47 % ogółu głosów na WZ Spółki.  

TVN Dokonano rejestracji podwyższenia KZ Spółki z kwoty 69 946 721,00 zł do kwoty 69 977 009,00 zł w wyniku objęcia 3.565 
akcji Spółki na okaziciela serii E2 i 117.875 akcji Spółki na okaziciela serii E4. Po rejestracji KZ Spółki składa się z 349 885 
045 akcji o nominalnej wartości 20 gr. każda, w tym: 161.815.430 akcji imiennych serii A, 1 390 000 akcji imiennych serii 
B, 17 150 000 akcji imiennych serii D oraz 169 529 615 zdematerializowanych akcji na okaziciela w obrocie 
giełdowym.  Liczba głosów na WZ Spółki wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany 
wysokości KZ Spółki wynosi  349 885 045 głosów. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na WZ Spółki. Podwyższenie KZ 
nastąpiło w ramach warunkowego podwyższenia kapitału w wyniku realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A., 
zgodnie z uchwałami WZ Spółki. 

WAWEL Zarząd KDPW postanowił dokonać w dniu 01.12.2014 roku zmiany kodu akcji Emitenta. Zamianie ulegnie 1.852 akcji 
imiennych zwykłych na akcje zwykłe na okaziciela. Akcje imienne zwykłe w liczbie 1.852 sztuk oznaczone dotychczas 
kodem PLWAWEL00021 po konwersji zostaną oznaczone kodem PLWAWEL00047. Z dniem 01.12.2014 r. kodem 
PLWAWEL00047 oznaczonych jest 1.852 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, kodem PLWAWEL00021 
oznaczonych jest 2.727 sztuk akcji imiennych zwykłych Emitenta. 

WDM CAPITAL Zarząd GPW postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela 
Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym: (i) 1.000.000 akcji serii D, (ii) 1.000.000 akcji serii E. Jednocześnie, 
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 24.11.2014 r. otrzymał od KDPW komunikat o rejestracji w KDPW pod kodem 
PLWDMCP00013 w dniu 25.11.2014 r. łącznie 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki (w tym: 1.000.000 akcji serii D 
i 1.000.000 akcji serii E). 

 

FAMUR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Emitenta, które obyło się dnia 24.11.2014 r.:      
1) TDJ EQUITY I sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, posiadająca 343.226.896 akcji zwykłych na okaziciela, 
dających 343.226.896 głosów, co stanowiło 85,00% głosów na NWZ oraz 71,28% w ogólnej liczbie głosów; 2) ING 
OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY z siedzibą w Warszawie posiadający 47.000.000 akcji zwykłych na okaziciela dających 
47.000.000 głosów, co stanowiło 11,64% głosów na NWZ oraz 9,76% głosów w ogólnej liczbie głosów. 

 

DTP Spółka otrzymała zawiadomienie, od osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego Spółką, w którym poinformowała 
ona o nabyciu w dniach 18 – 21.11.2014 r przez osobę blisko związaną 12.000 akcji Spółki po średniej cenie 4,51 zł za 
jedną akcję. 

LC CORP Spółka informuje o otrzymaniu od Członka RN Emitenta, Remigiusza Balińskiego, który poinformował o dokonaniu przez 
osobę blisko z nim związaną– spółkę Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, w której Remigiusz Baliński pełni funkcję 
Wiceprzewodniczącego RN, transakcji: 1) sprzedaży 7 006 akcji Spółki w dniach 18.11.2014 r. oraz 19.11.2014 roku; 
średnia cena za akcję wynosiła 1,60 zł; 2) kupna 6 000 akcji Spółki w dniu 19.11.2014 r. ; średnia cena za akcję wynosiła 
1,60 zł. 

NETIA Spółka otrzymała zawiadomienie, w którym poinformowano że osoba pełniąca funkcje kierownicze w Spółce (niebędącej 
członkiem Zarządu) w wyniku transakcji sprzedaży zbyła w dniu 21.11.2014 r. łącznie 3.634 akcje Spółki po cenie 5,63 zł za 
akcję. 

TVN Spółka otrzymała informację, że osoba pełniąca w strukturze Emitenta funkcje kierownicze i posiadająca stały dostęp do 
informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw 
gospodarczych Spółki, dokonała transakcji kupna 30 000 akcji Spółki w dniu 20.11.2014 r. po cenie 10,58 zł za akcję poza 
rynkiem regulowanym – realizacja praw do nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego. 
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Pozostałe informacje - skup akcji własnych 

Kalendarium 

MUZA Spółka informuje, że w dniu 24.11.2014 roku otrzymała z Domu Maklerskiego Millennium informację, że w dniach 17.11 – 
21.11.2014 roku Millennium Dom Maklerski S.A, nabył na własny rachunek 30 akcji Spółki. Średnia jednostkowa cena 
nabycia wynosiła 3,09 złotych za sztukę. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 2,00 zł, a łączna wartość nominalna akcji 
skupionych w dniach 17.11-21.11.2014 roku wynosi 60,00 zł. Nabyty pakiet stanowi (0,0011%) KZ i daje 30 głosów 
(0,0009%) na WZA. Po odkupieniu od Millennium Dom Maklerski S.A wszystkich akcji zakupionych pomiędzy ostatnim 
odkupem tj. Z dnia 06.02.2013  a 21.11.2014, Spółka będzie posiadała łącznie 38.652 sztuk akcji własnych, stanowiących 
(1,3553%) KZ i dających 38.652 głosów (1,1671%) na WZA. 

ABC DATA Spółka informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym transakcji nabycia 3 000 akcji własnych. Rozliczenie transakcji nastąpi w 
dniu 26.11.2014 roku. Akcje zostały nabyte w średniej cenie jednostkowej 3,53 zł za jedną akcję. Wartość nominalna 
każdej akcji wynosi 1 zł, a łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 3 000 zł. Liczba głosów na WZ Spółki 
odpowiadająca nabytym akcjom wynosi 3 000. Nabyte akcje stanowią 0,002% KZ Spółki oraz uprawniają do 0,002% 
głosów na WZA Spółki. Łączna liczba posiadanych przez Spółkę akcji własnych po rozliczeniu powyższej transakcji 
wyniesie 1 144 770, co będzie stanowiło 0,91% KZ i ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Spółka w dniu 17.11.2014 roku 
podjęła decyzję o zwiększeniu od dnia 18.11.2014 roku dziennego limitu nabywanych przez Spółkę akcji własnych 
powyżej 25% średniego dziennego wolumenu obrotu, deklarując jednocześnie, że nie przekroczy 50% średniego 
dziennego wolumenu obrotu. 

INC Spółka w dniu 24.11.2014 roku nabyła 600 akcji własnych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda, to jest o łącznej wartości 
nominalnej 1200,00 zł po średniej cenie jednostkowej 1,91 zł/szt. Powyższe akcje własne Spółki dają 600 głosów na WZ 
Spółki i stanowią 0,0072% KZ Spółki oraz 0,0061% w głosach ogółem w Spółce. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu 
nabywania akcji własnych Spółka nabyła 277 065 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,3209% KZ i dających prawo do 
2,8148% głosów na WZ Spółki. 

 

25 listopada Lotos NWZ 

25 listopada Lotos Ostatni dzień notowań jednostkowych praw poboru na GPW (dotyczy emisji  do 55 mln akcji spółki)

25 listopada Mieszko NWZ ws. zmian w statucie

26 listopada Emperia WZ ws. umorzenia 2.031.547 akcji nabytych przez spółkę

26 listopada Kernel Skonsolidowany raport za I kwartał 2014/15

28 listopada Ciech Dzień wypłaty 1,13 PLN dywidendy na akcję

28 listopada Lotos Zakoczenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych

2 grudnia Alior Bank NWZ ws. warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji 

3 grudnia Rovese Rozpoczęcie I fazy zapisów na akcje spółki w wezwaniu ogłoszonym przez Michała Sołowowa i FTF Galleon

5 grudnia Apator Dzień prawa do zaliczki na poczet dywidendy za '14

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

9 grudnia Lotos Przydział akcji  oferowanych objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych

9 grudnia Rovese Rozpoczęcie II fazy zapisów na akcje spółki w wezwaniu ogłoszonym przez Michała Sołowowa i FTF Galleon

10 grudnia Lotos Przyjmowanie zapisów na akcje nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych 

11 grudnia Lotos Ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje nieobjęte w ramach wykonania prawa poboru i zapisów dodatkowych 

12 grudnia Lotos Ewentualne zapisy składane przez gwarantów oferty

12 grudnia Apator Dzień wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za '14 r. 

15 grudnia Energa NWZ

15 grudnia Rovese Zakończenie II fazy zapisów na akcje spółki w wezwaniu ogłoszonym przez Michała Sołowowa i FTF Galleon

16 grudnia Rovese Rozpoczęcie III fazy zapisów na akcje spółki w wezwaniu ogłoszonym przez Michała Sołowowa i FTF Galleon

18 grudnia PGNiG NWZ

19 grudnia Lotos Notowanie praw do akcji na GPW

WydarzenieSpółka
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Dziennik 

25 listopad 2014

Materiały periodyczne w Dzienniku: 
 

Poniedziałek: wykresy cen metali 

2013 2014P 2015P 2013 2014P 2015P

Banki

Alior Trzymaj 2014-06-30 87,00 21,8 16,4 12,5 2,3 1,8 1,6

BZ WBK Trzymaj 2014-06-30 399,00 18,3 17,1 14,3 2,6 2,2 2,0

Handlowy Trzymaj 2014-06-30 125,00 14,9 14,9 15,8 2,0 2,0 2,0

ING BSK Kupuj 2014-06-30 154,00 19,5 16,6 14,2 2,2 2,0 1,9

mBank Trzymaj 2014-06-30 525,00 17,9 15,7 14,6 2,1 2,1 2,0

Millennium Kupuj 2014-06-30 8,80 17,7 14,0 12,7 1,8 1,6 1,5
Pekao Trzymaj 2014-06-30 187,00 16,8 16,6 15,4 2,0 2,0 2,0

2013 2014P 2015P 2013 2014P 2015P

Sektor wydobywczy

Bogdanka Kupuj 2014-07-10 134,00 11,0 11,8 9,2 5,6 5,4 4,6

JSW Sprzedaj 2014-04-15 40,00 32,2 - - 0,4 0,3 0,2

KGHM Kupuj 2014-08-26 151,00 5,3 8,3 10,1 3,4 4,6 5,2
NWR Trzymaj 2013-11-28 4,20 - - - - 5,6 3,1

Sektor energetyczny

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

Enea Kupuj 2014-10-30 17,50 10,4 15,3 14,7 5,2 5,4 6,1

Energa Trzymaj 2014-10-30 23,80 11,5 12,8 13,8 7,8 6,4 6,5

PGE Trzymaj 2014-10-30 22,40 9,6 10,3 10,4 4,4 4,5 4,5

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

Paliwa i Chemia

Duon Kupuj 2014-09-29 2,57 21,5 11,9 13,1 11,6 7,3 8,0

Ciech Sprzedaj 2014-06-24 30,51 59,2 33,6 22,9 10,0 8,1 7,6

Grupa Azoty Sprzedaj 2014-06-30 60,90 19,9 22,1 20,3 5,3 7,2 6,5

Lotos Kupuj 2014-05-19 42,20 88,2 7,2 6,1 11,4 5,9 5,4

MOL* Trzymaj 2014-09-24 12937,00 - - - 34,1 42,5 36,9

PGNiG Trzymaj 2014-05-30 5,03 15,4 11,5 12,4 6,2 5,5 5,7

PKN Orlen Trzymaj 2014-08-28 39,88 - - 15,4 10,1 - 6,1
Synthos Trzymaj 2014-06-18 4,78 13,7 13,7 12,8 10,4 9,9 8,6

Handel hurtowy i detaliczny

AmRest Kupuj 2014-08-27 88,80 21,6 - 74,7 6,6 7,8 6,4

Emperia Trzymaj 2014-03-10 78,53 35,0 45,7 17,4 21,6 9,0 5,4

EuroCash Sprzedaj 2014-03-10 32,25 20,9 23,8 26,9 12,0 14,7 15,7

LPP utajniona do: 2014-11-29 - - - - - - -
CCC utajniona do: 2014-11-29 - - - - - - -

Media i telekomunikacja

Cyfrowy Polsat Trzymaj 2014-06-27 23,62 16,3 15,7 10,0 19,1 8,9 6,7

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 41,2 14,0 19,1 4,4 4,3 4,5
TVN Trzymaj 2014-06-27 17,24 15,7 12,1 11,3 16,0 12,7 10,7

Sektor deweloperski

Dom Development Trzymaj 2014-06-30 45,20 20,2 20,2 16,9 - - -

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 - - 18,9 - 33,4 8,3

PHN Trzymaj 2014-10-09 27,80 - - 45,2 - - 75,4

Robyg Kupuj 2014-10-15 2,51 22,5 17,5 14,3 12,3 12,6 11,1

Budowlany

Budimex Kupuj 2014-08-04 125,00 - - - - - -
Elektrobudowa Sprzedaj 2014-09-30 66,00 - - - - - -

Przemysł

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

Apator Kupuj 2014-09-23 43,50 - - - - - -

Kęty Kupuj 2014-07-07 264,00 17,0 16,3 14,7 12,6 9,5 9,0
ZPUE Trzymaj 2014-09-30 345,00 - - - - - -

Pozostałe

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

GPW Kupuj 2014-09-25 46,00 17,3 18,2 15,5 13,0 12,1 10,6

Mieszko Kupuj 2014-06-27 4,49 10,6 9,0 7,9 7,7 7,1 6,8

Otmuchów Kupuj 2014-10-31 11,72 26,5 11,5 11,0 8,2 5,8 5,5

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

PZU Kupuj 2014-09-17 520,00 12,4 12,8 14,0 - - -

* 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

