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Dziennik 

Indeksy GPW

WIG otw. 53 084,59 -0,4%

WIG zam. 52 848,54 -0,8%

obrót (tys. PLN) 558 236,00 0,0%

WIG 20 otw. 2 410,47 -0,5%

WIG 20 zam. 2 396,52 -1,0%

FW20 otw. 2 415,00 -0,2%

FW20 zam. 2 403,00 -0,7%

mWIG40 otw. 3 534,22 -0,5%

mWIG40 zam. 3 527,50 -0,7%

Największe wzrosty kurs zmiana

MOSTALPLC 13,35 6,8%

NFIEMF 7,65 6,2%

HYPERION 2,49 5,5%

ARCUS 1,75 5,4%

COMPERIA 20,50 5,2%

Największe spadki kurs zmiana

MILKILAND 1,90 -9,5%

NORTCOAST 3,00 -9,1%

DROZAPOL 3,50 -6,7%

REMAK 11,22 -6,5%

SCOPAK 0,29 -6,4%

Najwyższe obroty kurs obrót

PKOBP 36,64 105 110,00

KGHM 123,10 84 139,00

PGE 20,18 62 764,00

PEKAO 176,75 58 815,00

LOTOS 26,41 51 933,00

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 17 504,38 -0,5%

RTS 1 040,36 1,9%

PX50 971,24 -1,0%

DJIA 17 719,00 0,2%

NASDAQ 4 701,87 0,6%

S&P 500 2 052,75 0,2%

DAX XETRA 9 483,97 0,1%

FTSE 6 678,90 -0,3%

CAC 4 234,21 -0,7%

NIKKEI 17 357,51 0,3%

HANG SENG 23 431,40 0,4%

Waluty i surowce zmiana

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

EUR/PLN 4,21 -0,1%

USD/PLN 3,36 0,0%

EUR/USD 1,25 -0,1%

miedź (USD/t) 6 685,00 0,8%

miedź (PLN/t) 22 466,95 0,8%

ropa Brent (USD/bbl) 78,53 2,5%
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Sektor wydobywczy Deficyt miedzi w I-VIII 2014 r. to 544 tys. ton 

 Według ICSG deficyt miedzi w I-VIII 2014 r. na świecie wyniósł 544 tys. ton. Wynika to z wysokiego importu 
netto miedzi do Chin (+27% r/r) i ożywienia w UE i Japonii (+11% i +10%). Zużycie w pierwszych ośmiu miesią-
cach wzrosło o 12% dzięki 21% wzrostowi zużycia w Chinach i wzrostowi zużycia w reszcie świata o 5,5% r/r. 
Produkcja w kopalniach wzrosła o 3%, a całkowita produkcja miedzi rafinowanej wzrosła o 8%. 

Deficyt miedzi w I-VIII wynika z bardzo silnego importu do Chin, zwłaszcza w 1H. Moce wydobywcze kopalni 
wzrosły o 5% (o 650 tys. ton) zgodnie z oczekiwaniami, natomiast spadło wykorzystanie mocy z rekordowe-
go 85,8% w 2013 r. do 82,9% w sty-sie. Rok temu było 42 tys. ton nadwyżki. Według naszych oczekiwań w 
całym roku rynek będzie miał 400 tys. ton deficytu a w 2015 r.  bardzo niewielką nadwyżkę (<100 tys. ton). 
(A. Iwański)  

Sektor stalowy Produkcja stali na świecie we październiku +0,0% r/r 

 W październiku produkcja stali na świecie nie zmieniła się (+0,0% r/r) i wyniosła 136,7 mln ton. W Chinach 
produkcja spadła (-0,3%), co jest najniższą dynamiką od wielu miesięcy. W UE produkcja stali wzrosła o 1,5%, 
a w Polsce wzrosła o 17,2%. W sty-paź produkcja wzrosła na świecie o 2,0%, w Chinach o 2,1%, w UE o 2,8% a 
w Polsce o 7,5%.  

 Cena stali w październiku przyśpieszyła spadki: -5,9% r/r i -3,4% m/m. 

 Z ciekawostek w październiku na Ukrainie spadek sięgnął 28,7% r/r (-15,2% od początku roku). 

 Dane potwierdzają słabość rynku stali przede wszystkim w Chinach. Ponieważ to Azja nadaje ton ceny po-
nownie zaczęły spadać. Przy hamującej dynamice produkcji i słabych cenach stali również rynek surowców 
(węgiel koksowy, ruda żelaza) nie będzie miał łatwo. (A. Iwański) 

 

Sektor finansowy Wciąż jest przestrzeń do cięcia stóp procentowych - Belka 

 Prezes NBP Marek Belka ocenił w opublikowanym wczoraj wywiadzie dla The Wall Street Journal, że wciąż 
jest przestrzeń do cięcia stóp procentowych.  

 

Sektor finansowy Pierwsi zainteresowani zakupem BPH 

 Jak wynika z informacji PB Intesa, Credit Mutuel i Societe Generale to pierwsi zainteresowani Bankiem BPH. 
Według nieoficjalnych informacji Amerykanie gotowi są zbyć bank za 0,6-0,7 wartości księgowej, pod warun-
kiem, że nabywca przejmie od nich wszystkie zobowiązania. Wartość księgowa banku wynosi 4,9 mld PLN. 
KNF wobec BPH ma też dodatkowe wymagania, inwestorem ma być bank nieobecny jeszcze na polskim ryn-
ku, legitymujący się ratingiem kredytowym  nie niższym niż GE, które ma aż podwójne A z plusem. (J. Szorty-
ka) 

 

Sektor finansowy Zysk netto Meritum Banku po III kw. '14 wyniósł 45,2 mln PLN 

 Zysk netto Meritum Bank po trzech kwartałach wzrósł do 45,2 mln PLN z 7,6 mln PLN rok wcześniej. Wynik na 
działalności bankowej zwiększył się o 43%, do 269 mln PLN. Suma bilansowa banku na koniec września wyno-
siła 3,2 mld zł, czyli była o 11,5% większa niż rok wcześniej. Portfel kredytów Meritum Banku po 9 miesiącach 
2014 roku wynosił 2,6 mld PLN, o 17% więcej niż przed rokiem, zaś wartość portfela depozytów – 2,8 mld 
PLN, co oznacza 15% wzrost. Alior Bank liczy, że do fuzji prawnej z tym bankiem dojdzie w I kwartale 2015 
roku. (J. Szortyka) 

 

Sektor wydobywczy MSP nie wyklucza zaangażowania energetyki w ratowanie górnictwa – Karpiński 

 Minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński poinformował, nie jest zwolennikiem angażowania energety-
ki w ratowanie górnictwa, ale nie wyklucza takich kroków, jeśli będzie tego wymagało bezpieczeństwo ener-
getyczne kraju. Podkreślił, że więcej będzie wiadomo po przygotowaniu planu restrukturyzacji górnictwa 
przez Wojciecha Kowalczyka, czyli za 2-3 tygodnie. (A. Iwański) 

 

 

Najważniejsze informacje 
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Sektor  Play miał w III kw. 275 mln PLN skorygowanej EBITDA 

telekomunikacyjny Play poinformował, że jego skorygowana EBITDA wyniosła 275 mln PLN, a łączne przychody 1,146 mld PLN. 
Łączna liczba klientów Play na koniec III kwartału 2014 roku wyniosła 11,8 mln, z czego 46,3% to klienci post-
paid. Play osiągnął udział w rynku na poziomie 20,6% (wzrost o 2,2% r/r). (W. Giller) 

 

Lotos  MSP złoży zapis na przysługujące mu akcje nowej emisji Lotosu 

 Ministerstwo Skarbu Państwa podtrzymało, że Skarb Państwa złoży zapis na wszystkie przysługujące mu akcje 
nowej emisji Grupy Lotos i zamierza utrzymać swój dotychczasowy udział w spółce. (M. Kalwasińska) 

 

Sektor energetyczny EBOiR chce sfinansować kolejne 500 MW OZE w Polsce do końca 2018 r. 

 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju  poinformował, że zamierza wspierać rozwój źródeł odnawialnych w 
Polsce. Planuje sfinansować kolejne 500 MW OZE do końca 2018 roku. (S. Ozga) 

 

Sektor energetyczny Wnioski o nową taryfę dla gospodarstw domowych na 2015 r. 

 PGE, Tauron, Enea i Energa złożyły już wnioski o nową taryfę dla gospodarstw domowych na 2015 r. Prawdo-
podobnie spółki wskazują w nich wyższe stawki cen energii niż ustalone na ten rok. Jednak ze źródeł Parkietu 
wynika, że listopadowe propozycje są niższe niż te z połowy roku. Wtedy prezes URE Maciej Bando nie 
uwzględnił postulatów branży, która prosiła o podwyżki 3-5%.Agnieszka Dąbek z URE zaznacza, że nowa for-
muła ustalania taryf dla gospodarstw polegająca na wyznaczeniu przez urząd ceny maksymalnej, powyżej 
której nie będzie można sprzedawać prądu, nie ruszy od stycznia. (S. Ozga) 

 

Synthos Linia produkcyjna kauczuku SSBR ruszy w lipcu-sierpniu ‘15 

 Członek zarządu Synthosu Tomasz Piec poinformował, że otwarcie linii produkującej kauczuki SSBR możliwe 
jest w lipcu-sierpniu 2015 r. Istotnie na wyniki firmy inwestycja ta wpłynie dopiero w 2016 r. Łączne moce 
produkcyjne tego projektu to 80-90 tys. ton.  

 (M. Kalwasińska) 

 

Ciech Ciech liczy na stabilny jednocyfrowy wzrostu rynku sody w '15 

 Ciech spodziewa się w przyszłym roku stabilnego, jednocyfrowego wzrostu rynku sody - poinformował Da-
riusz Krawczyk, prezes Ciechu. Dodał, że również w obszarze organicznym trend będzie dobry, choć - jak za-
znaczył - rynek ten jest bardzo konkurencyjny. (M. Kalwasińska) 

 

PZU Ustalenie finalnej płatności za akcje w spółce AAS Balta 

 PZU poinformowało, że 19 listopada 2014 r. nastąpiło rozliczenie zakupu akcji AAS Balta. PZU poinformowało, 
że z uwagi na fakt, iż faktyczna kwota wyrównania (różnica pomiędzy wartością aktywów netto a kwotą refe-
rencyjną aktywów netto) jest niższa niż szacowana kwota wyrównana (różnica pomiędzy szacowaną warto-
ścią aktywów netto a kwotą referencyjną aktywów netto), RSA zapłaciło PZU 19 listopada 2014 r. wynikającą 
stąd różnicę w kwocie 812.180 EUR. 

 

Amica Jeśli akwizycja, to możliwy brak dywidendy za '14 

 Wiceprezes Wojciech Kocikowski poinformował, że Amica może nie wypłacić dywidendy z tegorocznego zy-
sku, jeśli zdecyduje się na akwizycję - poinformował na konferencji prasowej wiceprezes spółki Wojciech Koci-
kowski. Spółka chce utrzymać wskaźnik dług netto/ebitda poniżej 2. Na koniec 2014 r. to będzie 0,7-0,8. Spół-
ka ma więc ok. 180 mln PLN „zapasu” do tego poziomu 2. CAPEX planuje na 80 mln PLN. Według wicepreze-
sa, najbardziej prawdopodobny kierunek akwizycji to Włochy i Wielka Brytania.  

 Do końca 2014 roku kwestia kursu rubla będzie neutralna dla Amiki, ale jeśli kurs spadnie do 58-59 za EUR to 
konieczne będą podwyżki cen na tamtejszym rynku.  

 Amica może w 2014 r. osiągnąć wynik EBITDA na poziomie 150 mln PLN. Wiceprezes dodał, że IV kwartał bę-
dzie sprzedażowo dobry, spółka liczy, że obroty będą zbliżone do 2 mld PLN, choć rentowność brutto może 
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być gorsza niż w III kwartale. Wzrost sprzedaży na poziomie 30% po III kwartale jest nie do utrzymania, ale 
kilkanaście procent z pewnością może uzyskać, dodał. Cel, o którym spółka mówiła wcześniej, czyli wzrost 
EBITDA o 10% do 135 mln PLN jest bardzo realny, realne jest nawet 140 mln PLN. W zasięgu spółki jest nawet 
150 mln PLN EBITDA, dodał Kocikowski. 

 

Global City Holdings Na wyniki w '14 negatywnie wpłynie obniżenie wyceny Mall of Rousse 

 Na wyniki Global City Holdings za 2014 r. negatywnie wpłynie obniżenie wyceny Mall of Rousse o 10 mln EUR. 
Mall of Rousse to należące do spółki centrum handlowe zlokalizowane w Bułgarii. GCH poinformował także, 
że pracuje nad projektem aquaparku w Mszczonowie oraz negocjuje finansowanie bankowe dla tego projek-
tu. Dodano, że spółka kontynuuje zakupy działek gruntu w obszarze inwestycji i obecnie posiada ok. 190 ha. 
Szacowana przez GCH wartość inwestycji w aquapark w pobliżu Mszczonowa wyniesie 100 mln EUR. Spółka 
zakładała, że w 70-75% sfinansuje projekt przy pomocy kredytu bankowego. 

 

Selena Utrzymanie trendów wzrostowych w najbliższych kwartałach 

 Władze Seleny spodziewają się utrzymania w najbliższych kwartałach trendów wzrostowych w budownictwie. 
Zaznaczają jednak, że nie należy spodziewać się rewelacyjnych wyników spółki w IV kw. Jest to związane z 
sezonowością branży.     

 

Novita Podwyższyła prognozę zysku netto w '14, a obniżyła przychodów 

 Novita podwyższyła prognozę zysku netto, jaki planuje osiągnąć w 2014 r., do 10 mln PLN z 8,4 mln PLN zakła-
danych wcześniej. Zgodnie z nowymi szacunkami przychody mają wynieść w tym roku 84 mln PLN wobec 92,5 
mln PLN z poprzedniej prognozy. Novita podała, że na podwyższenie prognozy w zakresie zysku netto wpływ 
miało efektywniejsze wykorzystanie posiadanego przez spółkę parku maszynowego oraz optymalizacja proce-
sów produkcyjnych. Na zmianę prognozy w zakresie przychodów ze sprzedaży wpłynęło z kolei podjęcie decy-
zji o wycofaniu z rynku produktów konfekcjonowanych pod marką własną.   

 

Echo Deweloper rozpoczyna realizację Nobilis Business House we Wrocławiu 

 Echo Investment poinformowało, że rozpoczyna realizację projektu biurowego Nobilis Business House we 
Wrocławiu, w którym powstanie 16 tys. m2 powierzchni biurowej klasy A.  

 

Immofinanz Otworzy w ’15 centrum handlowe w Lublinie, 2 Stop.Shopu i centrum Vivo!  

 Immofinanz poinformowało, że planuje w 2015 r. otwarcie centrum handlowego Tarasy Zamkowe w Lublinie, 
parków handlowych Stop.Shop. w Świnoujściu oraz Szczytnie, a także centrum handlowego Vivo! w Stalowej 
Woli. 

 

TelForceOne TelForceOne w przyszłym roku przedstawi nową ofertę tabletów i smartfonów 

 TelForceOne planuje przedstawić w przyszłym roku nową ofertę tabletów oraz smartfonów, o wyższych niż 
dotychczasowe parametrach technicznych - powiedział PAP Radosław Trzeba, członek zarządu MyPhone. 
Grupa chce, by udział sprzedaży zagranicznej produktów spółki MyPhone wzrósł do 50%. Grupa liczy na bar-
dzo dobry IV kw. - powiedział PAP Wiesław Żywicki, wiceprezes TelForceOne. TelForceOne chce też regular-
nie dzielić się z akcjonariuszami zyskiem - dodano. 

 

Gino Rossi Gino Rossi chce w '15 utrzymać dynamikę wzrostu przychodów 

 Grupa Gino Rossi chce w przyszłym roku utrzymać tegoroczną dynamikę wzrostu przychodów, wzrost EBITDA 
i zysku netto powinien być większy - powiedział PAP prezes Tomasz Malicki. Pewne kierunki wzrostu wyników 
w 2015 roku wyznacza program motywacyjny, jest to jednak plan minimum, a spółka będzie chciała celować 
trochę wyżej - powiedział Grzegorz Koryciak, wiceprezes spółki. Celem na 2015 rok ma być dalsze obniżenie 
kosztów finansowych poprzez wykup obligacji. Prawdopodobnie w lutym grupa chciałaby przedstawić pro-
gnozę na 2015 rok. Spółka podtrzymuje tegoroczną prognozę zakładającą 21 mln PLN EBITDA i 265 mln PLN 
przychodów. 
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Pozostałe informacje 

Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

ALUMAST Spółka informuje, że w dniu 20.11.2014 r. otrzymała zawiadomienie od Hefal Serwis S.A., że po rejestracji przez sąd 
rejestrowy podwyższenia KZ w wyniku emisji akcji serii L oraz zmian Statutu Spółki, udział Hefal Serwis S.A. w KZ i ogólnej 
liczbie głosów z akcji Spółki uległ obniżeniu poniżej progu 5 %. W wyniku rejestracji podwyższenia KZ Spółki liczba akcji 
Spółki posiadanych przez Hefal Serwis S.A., nie uległa zmianie, jednak w wyniku zwiększenia ogólnej liczby akcji w Spółce 
udział Hefal Serwis S.A. w KZ Spółki. oraz ogólnej liczbie głosów z akcji Spółki obniżył się do poziomu 4 %.  

BORYSZEW W dniu 19.11.2014 roku został złożony wniosek o wprowadzenie 20.000.000 akcji do obrotu na GPW.  Proponowana data 
rejestracji i wprowadzenia – 28.11.2014 roku.  

OT LOGISTICS Spółka informuje, iż w dniu 20.11.2014 roku został dokonany przez KDPW ostateczny przydział obligacji w wyniku 
realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia obligacji przez inwestorów. Wpłaty zostały dokonanie na wszystkie 
100.000 szt. zdematerializowanych czteroletnich, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii D o łącznej wartości 
100.000.000 zł  

TRANS POLONIA Spółka informuje, że według wstępnych wyliczeń w październiku 2014 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na 
poziomie ok. 6.391 tys. zł, co stanowi 99% wartości przychodów osiągniętych w październiku 2013 roku (wyniosły 6.460 
tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do października 2014 r. przychody netto ze 
sprzedaży Spółki wyniosły ok. 55.902 tys. zł netto, co stanowi 125% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 
2013 roku (wyniosły 44.644 tys. zł). 

 

INVESTMENT 
FRIENDS CAPITAL 

Trzej Członkowie RN złożyło zawiadomienia o kupnie przez podmiot blisko związany 10 252 akcji po średniej cenie 1,24 zł 
w dniach 14.11-18.11.2014 roku. 

ATLANTIS Damian Patrowicz informuje, że na dzień 20.11.2014r. łącznie pośrednio przez swoje podmioty zalezne posiada 
26.101.245 akcji Spółki, która to ilość stanowi 69.05 % udziału w KZ Spółki oraz uprawnia do oddania 26.101.245 głosów 
stanowiących 69.05% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki z czego przez : 1) DAMF INVEST S.A Zawiadamiający 
posiada 13.301.245 akcji Spółki która to ilość stanowi 35.19 % udziału w KZ Spółki oraz uprawnia do oddania 13.301.245 
głosów stanowiących 35.19 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki; 2) podmiot ATLANTIS S.A. –( w wyniku 
nabycia przez Spółkę akcji własnych) posiada 12.800.000 akcji Spółki która to ilość stanowi 33.86 % udziału w KZ Spółki 
która oraz uprawnia do oddania 12.800.000 głosów stanowiących 33.86 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki. 
Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia 
lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce. Ponadto informuje, że podmioty zależne od Zawiadamiającego poza 
DAMF INVEST S.A oraz ATLANTIS S.A nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiający nie zawierał żadnych porozumień  
ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 
 
Mariusz Patrowicz informuje, że na dzień 20.11.2014r. łącznie pośrednio przez swoje podmioty zależne posiada 
26.101.245 akcji Spółki, która to ilość stanowi 69.05 % udziału w KZ Spółki oraz uprawnia do oddania 26.101.245 głosów 
stanowiących 69.05% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki z czego przez : 1) DAMF INVEST S.A Zawiadamiający 
posiada 13.301.245 akcji Spółki która to ilość stanowi 35.19 % udziału w KZ Spółki oraz uprawnia do oddania 13.301.245 
głosów stanowiących 35.19 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki; 2) podmiot ATLANTIS S.A. –( w wyniku 
nabycia przez Spółkę akcji własnych) posiada 12.800.000 akcji Spółki która to ilość stanowi 33.86 % udziału w KZ Spółki 
która oraz uprawnia do oddania 12.800.000 głosów stanowiących 33.86 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki. 
Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia 
lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce. Ponadto informuje, że podmioty zależne od Zawiadamiającego poza 
DAMF INVEST S.A oraz ATLANTIS S.A nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiający nie zawierał żadnych porozumień  
ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 
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Pozostałe informacje - skup akcji własnych 

FON Damian Patrowicz informuje, że na dzień 20.11.2014r. łącznie pośrednio przez swoje podmioty zależne  
posiada 51.349.946 akcji Spółki, która to ilość stanowi 82.16 % udziału w KZ Spółki  oraz uprawnia do oddania 51.349.946 
głosów stanowiących 82.16 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki z czego przez : 1) DAMF INVEST S.A 
Zawiadamiający posiada 36.349.946 akcji Spółki która to ilość stanowi 58.16 %  udziału w KZ Spółki oraz uprawnia do 
oddania 36.349.946 głosów stanowiących 58.16 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki; 2) spółkę zależną FON 
S.A. posiada 15.000.000 akcji Spółki która to ilość stanowi 24 % udziału w KZ Spółki która oraz uprawnia do oddania 
15.000.000 głosów stanowiących 24% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki. Zawiadamiająca informuje, że w 
ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego 
zaangażowania w Spółce. Ponadto informuje, że podmioty zależne od Zawiadamiającego poza DAMF INVEST S.A oraz 
FON S.A nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiający nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których 
przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 
 
Mariusz Patrowicz informuje, że na dzień 20.11.2014r. łącznie pośrednio przez swoje podmioty zależne posiada 
51.349.946 akcji Spółki, która to ilość stanowi 82.16 % udziału w KZ Spółki oraz uprawnia do oddania 51.349.946 głosów 
stanowiących 82.16 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki z czego przez : 1) DAMF INVEST S.A Zawiadamiający 
posiada 36.349.946 akcji Spółki która to ilość stanowi 58.16 % udziału w KZ Spółki oraz uprawnia do oddania 36.349.946 
głosów stanowiących 58.16 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki; 2) spółkę zależną FON S.A. posiada 
15.000.000 akcji Spółki która to ilość stanowi 24 % udziału w KZ Spółki która oraz uprawnia do oddania 15.000.000 
głosów stanowiących 24% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki. Zawiadamiająca informuje, że w ciągu 
najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego 
zaangażowania w Spółce. Ponadto informuje, że podmioty zależne od Zawiadamiającego poza DAMF INVEST S.A oraz 
FON S.A nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiający nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których 
przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 
 
Spółka Damf Invest S.A. informuje, że na mocy zawartej w dniu 17.11.2014r. umowy cywilnoprawnej Zawiadamiająca 
bezpośrednio poza rynkiem regulowanym zbyła na rzecz swojego podmiotu zależnego spółki FON S.A. 15.000.000 akcji 
Spółki, która to ilość stanowiła 24 % udziału w KZ Spółki oraz uprawniała do oddania 15.000.000 głosów stanowiących 24 
% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki. Zawiadamiająca informuje, że na dzień 20.11.2014r. łącznie pośrednio i 
bezpośrednio posiada 51.349.946 akcji Spółki, która to ilość stanowi 82.16 % udziału w KZ Spółki oraz uprawnia do  
oddania 51.349.946 głosów stanowiących 82.16 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki z czego: 1) bezpośrednio 
Zawiadamiająca posiada 36.349.946 akcji Spółki która to ilość stanowi 58.16 % udziału w KZ Spółki oraz uprawnia do 
oddania 36.349.946 głosów stanowiących 58.16 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki; 2) pośrednio 
Zawiadamiająca przez spółkę zależną FON S.A. posiada 15.000.000 akcji Spółki która to ilość stanowi 24 % udziału w KZ 
Spółki która oraz uprawnia do oddania 15.000.000 głosów stanowiących 24% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ 
Spółki. Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego 
zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce. Ponadto informuje, że podmioty zależne od 
Zawiadamiającej poza FON S.A nie posiadają akcji  Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani 
umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.  

 

ABC DATA Spółka informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym transakcji nabycia 4 000 akcji własnych. Rozliczenie transakcji nastąpi w 
dniu 24.11.2014 roku. Akcje zostały nabyte w średniej cenie jednostkowej 3,55 zł za jedną akcję. Liczba głosów na WZ 
Spółki odpowiadająca nabytym akcjom wynosi 4 000. Nabyte akcje stanowią 0,003% KZ Spółki oraz uprawniają do 0,003% 
głosów na WZA Spółki. Łączna liczba posiadanych przez Spółkę akcji własnych po rozliczeniu powyższej transakcji 
wyniesie 1 138 770, co będzie stanowiło 0,91% KZ i ogólnej liczby głosów na WZA. 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. 

ATLANTIS W dniu 20.11.2014r. Emitent dokonał zapłaty na rzecz sprzedającego akcjonariusza (osoby fizycznej) ceny za 6.804 akcje 
własne nabyte. Cena nabycia akcji własnych w łącznej wysokości 28.917 zł została przekazana na konto bankowe 
Sprzedającego. Akcje będące przedmiotem umowy z dnia 14.11.2014r. zostały zapisane na rachunku papierów 
wartościowych Emitenta w dniu 19.11.2014r.  Wraz z nabyciem akcji własnych o których mowa powyżej Emitent nabył 
wszystkie 12.800.000 akcji objętych programem skupu akcji własnych. 
Nabyte łącznie przez Emitenta 12.800.000 akcji własnych, stanowi 33,86 % udziału KZ Emitenta oraz uprawnia do oddania 
12.800.000 głosów stanowiących 33,86 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta. Emitent informuje, że nabyte 
przez Emitenta akcje własne nie dają prawa głosu. Cena nabycia akcji własnych w ramach programu wyniosła łącznie 
54.400.000,00 zł tj. 4,25 zł za każdą akcję. 

INC Spółka w dniu 20.11.2014 roku nabyła 770 akcji własnych, po średniej cenie jednostkowej 1,94 zł/szt. Powyższe akcje 
własne Spółki dają 770 głosów na WZ Spółki i stanowią 0,0092% KZ Spółki oraz 0,0078% w głosach ogółem w Spółce. 
Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 276465 sztuk akcji własnych, 
stanowiących 3,3137% KZ i dających prawo do 2,8087% głosów na WZ Spółki. 
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Kalendarium  

25 listopada Lotos NWZ 

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 

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

WydarzenieSpółka
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21 listopad 2014

Materiały periodyczne w Dzienniku: 
 

Poniedziałek: wykresy cen metali 

2013 2014P 2015P 2013 2014P 2015P

Banki

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

BZ WBK Trzymaj 2014-06-30 399,00 18,1 17,0 14,2 2,5 2,2 2,0

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

ING BSK Kupuj 2014-06-30 154,00 19,2 16,4 14,0 2,1 2,0 1,9

mBank Trzymaj 2014-06-30 525,00 17,7 15,5 14,5 2,0 2,1 2,0

Millennium Kupuj 2014-06-30 8,80 17,5 13,8 12,5 1,7 1,6 1,5
Pekao Trzymaj 2014-06-30 187,00 16,7 16,5 15,3 2,0 2,0 1,9

2013 2014P 2015P 2013 2014P 2015P

Sektor wydobywczy

Bogdanka Kupuj 2014-07-10 134,00 11,0 11,7 9,2 5,5 5,4 4,6

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

KGHM Kupuj 2014-08-26 151,00 5,1 8,1 9,9 3,3 4,5 5,1
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 10,2 14,8 14,3 5,0 5,3 6,0

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

PGE Trzymaj 2014-10-30 22,40 9,5 10,1 10,3 4,4 4,4 4,4

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 9,5 7,7 6,8 4,0 3,7 3,4

Paliwa i Chemia

Duon Kupuj 2014-09-29 2,57 21,2 11,7 12,9 11,5 7,2 7,9

Ciech Sprzedaj 2014-06-24 30,51 56,8 32,2 22,0 9,7 7,9 7,4

Grupa Azoty Sprzedaj 2014-06-30 60,90 19,3 21,4 19,7 5,2 7,0 6,4

Lotos Kupuj 2014-05-19 42,20 86,9 7,1 6,0 11,4 5,9 5,4

MOL* Trzymaj 2014-09-24 12937,00 - - - 34,5 43,0 37,3

PGNiG Trzymaj 2014-05-30 5,03 15,5 11,5 12,5 6,3 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 13,9 13,8 13,0 10,5 10,0 8,7

Handel hurtowy i detaliczny

AmRest Kupuj 2014-08-27 88,80 21,8 - 75,4 6,7 7,9 6,5

Emperia Trzymaj 2014-03-10 78,53 36,4 47,5 18,1 22,8 9,5 5,7

EuroCash Sprzedaj 2014-03-10 32,25 20,6 23,4 26,5 11,9 14,5 15,5

LPP Trzymaj 2014-05-22 8520,00 38,3 33,2 25,7 21,7 19,3 16,1
CCC Kupuj 2014-05-22 150,00 53,8 45,7 29,7 31,7 27,4 19,6

Media i telekomunikacja

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

Netia Trzymaj 2014-07-31 6,19 42,0 55,4 59,4 4,4 4,8 5,0

Orange Polska Sprzedaj 2014-07-31 10,40 40,7 13,8 18,9 4,4 4,3 4,5
TVN Trzymaj 2014-06-27 17,24 15,2 11,8 11,0 15,7 12,4 10,4

Sektor deweloperski

Dom Development Trzymaj 2014-06-30 45,20 21,3 21,4 17,8 17,1 18,6 15,6

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

GTC Kupuj 2014-03-31 8,00 - - 18,1 - 31,2 7,7

PHN Trzymaj 2014-10-09 27,80 - - 45,1 - - 75,1

Robyg Kupuj 2014-10-15 2,51 22,4 17,4 14,3 - - -

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 15,4 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 26,8 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 2014-09-17 520,00 12,6 13,0 14,2 - - -

* cena docelowa podana jest w HUF

Bank

Rekomendacja Cena docelowa

Data rekomendacji

Spółka Data rekomendacji

Rekomendacja Cena docelowa
P/E skorygowane

P/E skorygowane EV/ EBITDA

P/BV
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Objaśnienie używanej terminologii fachowej 

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

Rekomendacje stosowane przez DM 

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

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

Stosowane metody wyceny 

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

Powiązania, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzonej rekomendacji 

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

Pozostałe klauzule 

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

Biuro Analiz Rynkowych 

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

