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Dziennik 

Indeksy GPW

WIG otw. 54 730,54 0,2%

WIG zam. 54 878,58 0,4%

obrót (tys. PLN) 866 540,00 41,2%

WIG 20 otw. 2 493,70 0,3%

WIG 20 zam. 2 500,29 0,6%

FW20 otw. 2 494,00 0,1%

FW20 zam. 2 514,00 0,9%

mWIG40 otw. 3 630,36 -0,1%

mWIG40 zam. 3 639,74 0,1%

Największe wzrosty kurs zmiana

KDMSHIPNG 7,35 22,5%

EKANCELAR 0,44 18,9%

SOBIESKI 53,85 13,4%

DROZAPOL 0,81 11,0%

NEWWORLDR 0,11 10,0%

Największe spadki kurs zmiana

SADOVAYA 0,09 -88,6%

IDEATFI 0,24 -17,2%

IFSA 0,54 -15,6%

RESBUD 2,29 -10,6%

EFH 0,41 -8,9%

Najwyższe obroty kurs obrót

PKOBP 39,66 171 164,00

PEKAO 194,20 136 524,00

KGHM 126,50 130 808,00

PZU 481,50 100 822,00

ORANGEPL 11,65 59 146,00

Indeksy giełd zagranicznych zmiana

BUX 17 884,71 0,3%

RTS 1 123,72 -0,2%

PX50 991,40 0,5%

DJIA 17 042,90 -0,2%

NASDAQ 4 493,39 -0,3%

S&P 500 1 972,29 -0,3%

DAX XETRA 9 474,30 0,5%

FTSE 6 622,72 -0,4%

CAC 4 416,24 1,3%

NIKKEI 16 114,22 -0,4%

HANG SENG 22 932,98 -1,3%

Waluty i surowce zmiana

WIBOR 3m (%) 2,18 -0,5%

EUR/PLN 4,18 0,0%

USD/PLN 3,31 0,6%

EUR/USD 1,26 -0,5%

miedź (USD/t) 6 742,00 0,4%

miedź (PLN/t) 22 330,18 0,9%

ropa Brent (USD/bbl) 93,17 -2,4%

Środa
01.10.2014

Najważniejsze informacje: 

BZ WBK - Santander sprzedaje 1,98 mln akcji BZ WBK po cenie min. 379 PLN za akcję 

Bogdanka - Wydobycia węgla w III kw. wyniosło 2,38 mln ton (+ 10,2% r/r) 

Bogdanka - Wydobycie węgla w Bogdance w ’14 w przedziale 9,3-9,6 mln ton 

Bogdanka - Będzie rozmawiać ze związkami nt. deputatów węglowych - prezes 

Orange Polska - Od X rozpocznie pilotażowo detaliczną sprzedaż energii elektrycznej 

PKO BP - PKO BP liczy na wzrost użytkowników bankowości internetowej 

PGNiG - Moody’s obniżył rating PGNiG do Baa3 z Baa2, z perspektywą stabilną 

Synthos - Wyemitował obligacje za 350 mln EUR 

Grupa Azoty, PGNiG - W '14 ok. 30% gazu GA pozyska z innych źródeł niż PGNiG 

PKP Cargo - Węglokoks i PKP Cargo złożyło ofertę na zakup Portu Gdańskiego  

Budimex - Konsorcjum Budimeksu i Strabaga podpisało umowę na budowę odcinka A1 

Budimex - Udział w konsorcjum na pierwsze zadanie przy A1 spadnie do 1% - źródło  

Comarch - W '15 chce mieć ok. 12 mln PLN ze sprzedaży rozwiązań w chmurze 

Pozbud - Pozbud szuka partnera do rozbudowanego zakładu 

Komputronik - Rozpoczął etap skupu akcji własnych za łączną kwotę do 0,5 mln PLN 

Orbis - Spółka prognozuje 204 mln PLN zysku EBITDA w ‘14 

CNT - CNT chce przejąć kontrolę nad Mercuria Energy Trading 

Comp - Comp sprzedaje 783.000 akcji Elzabu po 15 PLN za akcję 

Erbud - Erbud pozyskał kolejne zamówienie 

 

Nadchodzące wydarzenia: 

Bogdanka - Dzień wypłaty dywidendy (5,8 PLN na akcję) (2 października) 

PKO BP - Dzień wypłaty 0,75 PLN dywidendy na akcję (3 października) 

 

Od dwóch tygodni Budimex konsoliduje 
się po wcześniejszych wzrostach. Przeła-
manie oporu na poziomie ostatnich, lokal-
nych maksimów, oznaczałoby kontynuację 
ruch w górę. Jego minimalny zasięg nale-
żałoby szacować na 142,85 zł, ale prawdo-
podobnie kurs sięgnąłby 149,29 zł lub 
nawet 155,85 zł.  

Wykres dnia: Budimex 

Budimex: prawdopodobna kontynuacja wzrostów 
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BZ WBK Banco Santander sprzedaje 1,98 mln akcji BZ WBK po cenie min. 379 PLN za akcję 

 BZ WBK poinformował, że Banco Santander sprzedaje w procesie przyspieszonej budowy książki popytu 1,98 
mln akcji BZ WBK, stanowiących ok. 2% kapitału zakładowego. Według źródeł rynkowych, że cena sprzedawa-
nych akcji wynosi minimum 379 PLN. 

 Biorąc pod uwagę, że podaż ze strony Santandera była oczekiwana (przynajmniej w wysokości 1,4 mln ak-
cji), nie spodziewamy się dużego dyskonta. W efekcie sprzedaży udział BZ WBK w WIG20 wzrośnie z ok. 
5,7% do 6,0%, a w WIG z 3,5% do 3,8%. Zmiany pakietu w WIG20 spodziewamy się przy okazji kwartalnej 
rewizji w grudniu, a w przypadku WIG 2-3 dni po oficjalnym komunikacji o zmianie udziału w głosach. 
(J. Szortyka) 

 

Bogdanka Wydobycia węgla w III kw. wyniosło 2,38 mln ton (+ 10,2% r/r) 

 Bogdanka poinformowała, że w III kwartale wydobycie węgla handlowego wyniosło 2,38 mln ton wobec 2,16 
mln przed rokiem i 2,02 mln ton w II kwartale 2014 r. Narastająco po trzech kwartałach Bogdanka wydobyła 
6,63 mln ton węgla handlowego (+6,25% r/r). 

 Prezes Bogdanki Zbigniew Stopa, cytowany w komunikacie, poinformował, że uruchomienie Zakładu Przerób-
ki Mechanicznej Węgla przeprowadzone zostało zgodnie z planem i w nowym zakładzie we wrześniu wypro-
dukowano już 140 tys. ton węgla netto. (A. Iwański) 

 

Bogdanka Wydobycie węgla w Bogdance w ’14 w dolnej granicy przedziały 9,3-9,6 mln ton 

 Prezes Bogdanki Zbigniew Stopa poinformował w wywiadzie, że uruchomiony na początku września Zakład 
Przeróbki Mechanicznej działa sprawnie i wymaga jedynie optymalizacji parametrów. Prezes podkreślił jed-
nak, że efekt jego uruchomienia będzie w tym roku nieco niższy od założeń, ponieważ Bogdanka ma proble-
my z jakością węgla. Według Stopy, tegoroczne wydobycie w Bogdance może znajdować się w dolnym zakre-
sie założonego przedziału 9,3-9,6 mln ton.  Prezes poinformował, że produkcja w nowym zakładzie we wrze-
śniu wyniosła ok. 140 tys. ton węgla netto. Docelowo ma kształtować się na poziomie 1,2 tys. ton na godzinę. 
(A. Iwański) 

 

Bogdanka Będzie rozmawiać ze związkami nt. deputatów węglowych - prezes 

 Prezes Bogdanki Zbigniew Stopa poinformował, że zarząd spółki uważa, że spółki górnicze nie powinny pono-
sić kosztu deputatów węglowych dla emerytów. Prezes dodał, że będzie szukać rozwiązania i rozmawiać w tej 
sprawie ze związkami zawodowymi.  

 Prezes Bogdanki sceptycznie ocenia pomysł powiązania spółek energetycznych z kopalniami długoterminowy-
mi kontraktami, opartymi na niebieżących cenach, np. w formule take or pay. W opinii prezesa, pomysł ten 
jest nierealny, i powodowałby, że w górnictwie nie byłoby presji na trzymanie kosztów w ryzach, utrzymując 
nierentowne podmioty. Dodał jednak, że działałoby to na korzyść Bogdanki. (A. Iwański) 

 

Orange Polska Orange Polska od X rozpocznie pilotażowo detaliczną sprzedaż energii elektrycznej 

 Orange Polska od października rozpocznie pilotażowo detaliczną sprzedaż energii elektrycznej dla klientów 
indywidualnych i biznesowych. Pilotaż oferty potrwać ma do 31 stycznia 2015 r. (W. Giller) 

 

PKO BP PKO BP liczy na wzrost użytkowników bankowości internetowej 

 PKO BP zmienia system bankowości internetowej i ocenia, że w 2015 roku połowa jego klientów indywidula-
nych, którzy mają do niego dostęp, będzie z niego korzystała - poinformował PAP Jakub Grzechnik, dyrektor 
Centrum Bankowości Mobilnej i Internetowej w PKO BP. Nowy system bankowości internetowej ma zostać 
wprowadzony w listopadzie. Na system ten będą przeniesieni w przyszłości także klienci Nordea Banku Pol-
ska. W pierwszej odsłonie serwisu wdrożone mają być wszystkie najczęściej wykorzystywane przez klientów 
zakładki, między innymi rachunki, lokaty, karty, kredyty. W kolejnych etapach dołączane będą sukcesywnie 
pozostałe funkcje (m.in. ubezpieczenia, inwestycje). 

 

Najważniejsze informacje 
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PGNiG Moody’s obniżył rating PGNiG do Baa3 z Baa2, z perspektywą stabilną 

 Agencja Moody’s obniżyła rating PGNiG do Baa3 z Baa2. Perspektywa ratingu jest stabilna. Według agencji, 
obniżenie ratingu odzwierciedla zmianę profilu ryzyka PGNiG w związku z rosnącym udziałem działalności w 
zakresie wydobycia i produkcji, jak również wyzwań płynących z polskiego rynku gazu, biorąc pod uwagę kon-
trakty firmy w formule take-or-pay i cenę jaką musi płacić za surowiec. (M. Kalwasińska) 

 

Synthos Wyemitował obligacje za 350 mln EUR 

 Synthos poinformował, że wyemitował obligacje typu senior notes o wartości 350 mln EUR. Wcześniej spółka 
podawała, że obligacją mają stałe oprocentowanie w wysokości 4% w skali roku. Odsetki będą płacone w 
okresach półrocznych. Terminem zapadalności obligacji jest 30 września 2021 r. (M. Kalwasińska) 

 

Grupa Azoty, PGNiG W '14 ok. 30% gazu GA pozyska z innych źródeł niż PGNiG 

 W 2014 r. Grupa Azoty około 30% gazu pozyska z innych źródeł niż umowa z PGNiG. (M. Kalwasińska) 

 

PKP Cargo Konsorcjum Węglokoksu i PKP Cargo złożyło ofertę na zakup Portu Gdańskiego  

 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk poinformował, że konsorcjum firm Węglokoks i PKP Cargo oraz spółka Mari-
ner Capital Limited z Malty złożyło wiążące oferty w sprawie nabycia akcji spółki Port Gdański Eksploatacja. 
Pozostałe podmioty, które złożyły odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia akcji 
spółki, nie złożyły ofert wiążących w wyznaczonym terminie. (P. Łopaciuk) 

 

Budimex Konsorcjum Budimeksu i Strabaga podpisało umowę za 327 mln PLN na budowę odcinka A1 

 Budimex poinformował, że konsorcjum Budimeksu i Strabaga podpisało wartą 327 mln PLN brutto umowę na 
trzecie zadanie budowy odcinka autostrady A-1 na odcinku Stryków - Tuszyn, który będzie stanowił wschod-
nią autostradową obwodnicę Łodzi. Budimex jest liderem konsorcjum z udziałem 99%. 

 Udziały spółek w konsorcjum uległy zmianie. Według wcześniejszych informacji miały wynosić po 50%. (P. 
Łopaciuk) 

 

Budimex Udział w konsorcjum na pierwsze zadanie przy A1 spadnie do 1% - źródło  

 Po tym jak udział Budimeksu przy trzecim zadaniu na A1 wzrósł do 99% z 50% a Strabagu spadł do 1% z 50%, 
przy realizacji pierwszego zadania udział Budimkesu spadnie do 1%, a Strabagu wzrośnie do 99%  - poinfor-
mowało PAP źródło zbliżone do sprawy. Budimex odmówił udzielenia komentarza w tej sprawie.  

 Wykonawca będzie więc musiał wybudować 13,3 km autostrady o nawierzchni betonowej w ciągu 22 miesię-
cy bez wyłączania okresów zimowych, od chwili podpisania umowy. Umowa przewiduje zaliczkę w wysokości 
5-10% kwoty kontraktowej brutto. (P. Łopaciuk) 

 

Comarch Comarch w '15 chce mieć ok. 12 mln PLN ze sprzedaży rozwiązań w chmurze 

 Comarch, który spodziewa się, że w 2014 r. sprzedaż rozwiązań w chmurze przekroczy 8 mln PLN zakłada, że 
w 2015 r. będzie w stanie sprzedawać rozwiązania w tej technologii za około 1 mln PLN miesięcznie - poinfor-
mował Kamil Góral, dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu Comarch ERP. 

 

Pozbud Pozbud szuka partnera do rozbudowanego zakładu; w '15 może ogłosić buyback 

 Grupa Pozbud szacuje, że jej przychody wzrosną w tym roku o 10-15%, do ok. 160 mln PLN - poinformował 
Roman Andrzejak, wiceprezes spółki. Pozbud chce w marcu 2015 roku zakończyć rozbudowę zakładu, dzięki 
której zwiększy swoje moce produkcyjne trzykrotnie, przy czym pełne moce produkcyjne osiągnie do końca 
przyszłego roku, i w znaczący sposób zautomatyzuje produkcję - dodał wiceprezes. Wartość projektu to 39,7 
mln PLN, z czego wartość dofinansowania unijnego wyniosła 12,8 mln PLN.  Część nowych mocy wykorzystać 
na rzecz strategicznego partnera. Spółka prowadzi w tej sprawie rozmowy.  

 Pozbud zakłada, że w ciągu dwóch lat przychody z dywizji okiennej i drzwiowej wzrosną do 100 mln PLN - 
powiedział Andrzejak. 

 Póki co spółka nie planuje akwizycji. W przyszłym roku możliwy jest buyback. 
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Komputronik Spółka rozpoczęła I etap skupu akcji własnych za łączną kwotę do 0,5 mln PLN 

 Komputronik poinformował, że 29 września zarząd rozpoczął pierwszy etap skupu akcji własnych, który po-
trwa do 29 marca 2015 r. Wartość nabytych akcji nie może przekroczyć 0,5 mln PLN. Celem programu jest 
skup przez emitenta akcji własnych do ich odsprzedaży z dyskontem w celu zapewnienia realizacji programów 
pracowniczych.  

 Program buybacku, uchwalony w sierpniu, zakłada przeznaczenie na ten cel łącznie do 2 mln PLN. W jego 
ramach akcje własne mogą być nabywane do 14 sierpnia 2019 r.  

 

Orbis Spółka prognozuje 204 mln PLN zysku EBITDA w ‘14 

 Orbis poinformował, że według prognoz zarządu grupa w 2014 r. wypracuje zysk EBITDA na poziomie 204 mln 
PLN.  

 

CNT CNT chce przejąć kontrolę nad Mercuria Energy Trading 

 UOKiK poinformował, że Centrum Nowoczesnych Technologii złożyło wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie 
kontroli nad spółką Mercuria Energy Trading, należącej do Mercuria Energy Group, zajmującej się handlem 
energią.  

 

Comp Comp sprzedaje 783.000 akcji Elzabu po 15 PLN za akcję 

 Comp poinformował, że złożył zlecenia sprzedaży 783.000 akcji Elzabu w transakcjach pakietowych, po 15 
PLN za akcję. Łączna kwota transakcji wyniosła 11,75 mln PLN. Pakiet ten stanowi ok. 4,9% wszystkich akcji.  

 

Erbud Erbud pozyskał kolejne zamówienie 

 Erbud podpisał kontrakt na budowę siedziby Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie - poinformował portal 
wnp.pl. Wartość kontraktu opiewa na 12,5 mln PLN netto. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 
kwietnia 2017 r. 

Pozostałe informacje 

Arcus Sąd Rejonowy postanowił o zamianie 5.000.000 akcji serii A, 2.296.682 akcji serii B i 98.476 akcji serii C na 7.395.157 
sztuk akcji serii D o wartości 0,10 PLN każda i  łącznej wartości nominalnej 739.515,70 PLN.  
Sąd umorzył 75.157 akcji własnych Spółki nabytych w drodze skupu, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, stanowiących 
1,02 % wartości KZ Spółki, nabytych za 272.987,36 PLN przy średniej cenie jednej akcji 3,63 PLN. Tym samym, KZ spółki 
Arcus poprzez umorzenie 75.157 akcji własnych, zostaje obniżony do wartości 732.000,00 i obecnie wynosi 732.000,00 
PLN, równe 7.320.000,00 akcjom i tej samej ilości głosów z tych akcji. 

Investment Friends Dokonano obniżenia KZ Spółki do kwoty 8.615.600,00 PLN, w związku z umorzeniem 6.400.000 akcji spółki. 

Mediatel W dniu 23 września 2014 r. dokonano wpisu do rejestru zastawów zastawu na aktywach spółki HAWE Telekom, w której 
Spółka posiada 100% udziałów w KZ. Zastaw został wpisany do rejestru zastawów na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy HAWE Telekom, Investors Corporate Finance przy udziale HAWE, której przedmiotem jest zabezpieczenie 
obligacji wyemitowanych przez HAWE. Wartość zobowiązania zabezpieczonego Przedmiotem Zastawu wynosi 41.600.000 
PLN. Wartość Przedmiotu zastawu w księgach HAWE Telekom wynosi 1.270.363,70 PLN. Spółka jest właścicielem 100% 
udziałów HAWE Telekom. HAWE posiada 98,3% udziału w KZ Spółki.  

Orzeł Biały Sąd Rejonowy w dniu 19 września 2014 r. zarejestrował zmiany Statutu Spółki. KZ Spółki wynosi 7.159.779,07 PLN i dzieli 
się na 16.650.649 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,43 PLN każda, na który składa się: 14.759.929 akcji 
serii A, 1.800.000 akcji serii B, 56.700 akcji serii E, 34.020 akcji serii F. Warunkowy KZ Spółki wynosi nie więcej niż 
263.430,90 PLN i dzieli się na nie więcej niż 499.230 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,43 PLN 
każda oraz nie więcej niż 113.400 akcje zwykłe na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,43 PLN każda. 
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Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie 

PHN Sąd Rejonowy dokonał zastawu na 46.000 udziałach spółki zależnej Emitenta - PHN SPV 2, będących własnością spółki 
zależnej od Emitenta – PHN 3. Obciążone zastawem udziały stanowią 100% KZ PHN SPV 2 o łącznej wartości nominalnej 
2.300.000 PLN i uprawniają PHN 3 do 100% ogólnej liczby głosów na WZ PHN SPV 2. Wartość ewidencyjna aktywów w 
księgach rachunkowych PHN 3, na których ustanowiono zastaw wynosi 47,3 mln PLN. 

PKN Orlen Emitent dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych.   
Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, 
niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Obligacje nabyte zostały 
wyemitowane w serii: ORLEN1024 311014 o łącznej wartości emisji 5.200.000 PLN, na którą składają się 52 obligacje o 
wartości nominalnej 100.000 PLN każda. Jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99.790,30 PLN. PKN ORLEN posiada 100% 
udziałów w KZ ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych. 

Emitent w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN, dokonał emisji krótkoterminowych 
obligacji na rzecz spółki zależnej Anwil. Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na 
okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. 
Obligacje nabyte przez Anwil zostały wyemitowane w serii ORLEN1025 291014 o łącznej wartości emisji 60.000.000 PLN, 
na którą składa się 600 obligacji o wartości nominalnej 100.000 PLN każda. Jednostkowa cena emisyjna wyniosła 
99.803,80 PLN. PKN ORLEN posiada 100% akcji w KZ Anwil. 

 

Fon Spółka Damf Invest jako akcjonariusz spółki FON nabyła bezpośrednio, a Damian Patrowicz i Mariusz Patrowicz pośrednio, 
w dniach od 1 do 30 września 2014 r. 481.034 akcji Fon, stanowiących 0,76 % udziału w KZ oraz uprawniających do 
481.034 głosów na WZ Spółki, stanowiących 0,76 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Obecnie Spółka Damf Invest posiada 
pośrednio i bezpośrednio, 51.207.882 akcji Spółki, co stanowi 81.27 % udziału w KZ Spółki oraz uprawnia do 51.207.882 
głosów stanowiących 81.27 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki, z czego pośrednio przez podmiot zależny 
Fon: 506.250 akcji Spółki , co stanowi 0.80% udziału w KZ Spółki i uprawnia do 506.250 głosów stanowiących 0.80% 
udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki;  bezpośrednio: 50.701.632 akcji Spółki , co stanowi 80.47% udziału w KZ 
Spółki i uprawnia do 50.701.632 głosów stanowiących 80.47% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki. Damian 
Patrowicz i Mariusz Patrowicz jako akcjonariusze spółki Damf Invest obecnie posiadają pośrednio 51.207.882 akcji Spółki, 
co stanowi 81.27 % udziału w KZ Spółki oraz uprawnia do 51.207.882 głosów stanowiących 81.27 % udziału w ogólnej 
liczbie głosów na WZ Spółki, z czego: przez podmiot zależny od DAMF INVEST - Fon : 506.250 akcji Spółki, co stanowi 
0.80% udziału w KZ Spółki i uprawnia do 506.250 głosów stanowiących 0.80% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ 
Spółki;  przez podmiot zależny Damf Invest: 50.701.632 akcji Spółki , co stanowi 80.47% udziału w KZ Spółki i uprawnia do 
50.701.632 głosów stanowiących 80.47% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.  

Podmiot blisko związany trzema Członkami Rady Nadzorczej Emitenta dokonał transakcji kupna 362.670 akcji Emitenta 
po średniej cenie 0,94 PLN za akcję.  

Grupa Kapitałowa 
Immobile  

W dniu 26 września 2014 r. Sławomir Winiecki - Wiceprezes Zarządu Spółki dokonał transakcji kupna 12.000 akcji spółki 
po średniej cenie 2,43 PLN za akcję. Obecny stan posiadania wynosi 3.812.000 akcji. Spółki, nad którymi sprawuje on 
pośrednią kontrolę posiadają akcje Grupa Kapitałowa Immobile  w ilościach odpowiednio: Grupa Kapitałowa Immobile: 
1.828.760 akcji oraz CDl Konsultanci Budowlani: 100.000 akcji. 

Open Finance Członek Zarządu Emitenta dokonał transakcji dotyczącej sprzedaży 23.433 sztuk akcji Emitenta oznaczonych kodem ISIN 
PLOPNFN00010 po średniej cenie za akcję 6,00 PLN.  

Resbud Podmiot blisko związany z członkami Rady Nadzorczej Emitenta dokonał transakcji nabycia łącznie 25.137 akcji Emitenta 
w cenie średniej 2,27 PLN za akcję. 

TVN Członek Zarządu Spółki, dokonał transakcji sprzedaży 5.000 akcji spółki po cenie 15,50 PLN za akcję.  

Qumak W dniach od 25 do 30 września 2014 r. osoba pełniącej funkcję w Zarządzie Spółki, dokonała transakcji sprzedaży 151.329 
akcji spółki po średniej cenie 13 PLN za akcję.  
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Pozostałe informacje - skup akcji własnych 

Kalendarium 

ABC Data Spółka dokonała transakcji nabycia 8.000 akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży zgodnie z 
realizowanym programem skupu akcji własnych. Rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 3 października 2014 r. Akcje zostały 
nabyte w średniej cenie jednostkowej 3,94 PLN za jedną akcję. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 PLN, a łączna 
wartość nominalna nabytych akcji wynosi 8.000 PLN. Liczba głosów na WZ Spółki odpowiadająca nabytym akcjom wynosi 
8.000. Nabyte akcje stanowią 0,006% KZ Spółki oraz uprawniają do 0,006% głosów na WZA Spółki. Łączna liczba 
posiadanych przez Spółkę akcji własnych po rozliczeniu powyższej transakcji wyniesie 808.088, co będzie stanowiło 0,65% 
KZ i ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.  

 

2 października Bogdanka Dzień wypłaty dywidendy (5,8 PLN na akcję)

3 października PKO BP Dzień wypłaty 0,75 PLN dywidendy na akcję

8 października PZU Dzień wypłaty części dywidendy z zysku za 2013 r. w wysokości 17 PLN dywidendy na akcję

9 października GNB NWZ

10 października GTC NWZ w sprawie emisji do 140 mln akcji z prawem poboru

10 października CCC Dzień wypłaty 1,6 PLN dywidendy na akcję

22 października Orange Polska Skonsolidowany raport kwartalny

22 października PKN Orlen Skonsolidowany raport kwartalny

WydarzenieSpółka
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Dziennik 

1 październik 2014

Materiały periodyczne w Dzienniku: 
 

Poniedziałek: wykresy cen metali 

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Banki

Alior Trzymaj 2014-06-30 87,00 88,4 23,7 17,9 2,7 2,5 2,0

BZ WBK Trzymaj 2014-06-30 399,00 20,6 18,6 17,5 3,3 2,6 2,3

Handlowy Trzymaj 2014-06-30 125,00 16,8 16,8 16,8 2,2 2,2 2,2

ING BSK Kupuj 2014-06-30 154,00 23,7 20,0 17,0 2,4 2,2 2,1

mBank Trzymaj 2014-06-30 525,00 17,5 17,6 15,4 2,2 2,0 2,0

Millennium Kupuj 2014-06-30 8,80 22,6 19,9 15,7 2,2 2,0 1,8
Pekao Trzymaj 2014-06-30 187,00 17,3 18,3 18,1 2,2 2,2 2,2

2012 2013P 2014P 2012 2013P 2014P

Sektor wydobywczy

Bogdanka Kupuj 2014-07-10 134,00 12,9 11,4 12,1 6,5 5,7 5,6

JSW Sprzedaj 2014-04-15 40,00 3,8 48,9 - 1,3 1,9 1,3

KGHM Kupuj 2014-08-27 151,00 2,2 5,3 8,3 1,9 3,4 4,6
NWR Trzymaj 2013-11-28 4,20 - - - 2,5 - 5,6

Sektor energetyczny

CEZ Sprzedaj 2014-02-28 71,40 1,3 1,5 1,9 2,7 2,8 3,2

Enea Kupuj 2014-02-28 16,20 10,0 9,9 9,5 4,1 4,2 3,9

Energa Kupuj 2014-02-28 18,80 21,7 15,3 13,3 8,1 7,3 6,4

PGE Trzymaj 2014-02-28 18,60 12,2 10,0 9,0 5,2 4,4 4,2

Tauron Trzymaj 2014-02-28 4,90 6,4 7,0 8,7 3,7 3,9 4,2
ZE PAK Trzymaj 2014-02-28 25,50 3,3 14,4 43,4 2,4 3,8 4,6

Paliwa i Chemia

Duon utajniona do: 2014-10-07 - - - - - - -

Ciech Sprzedaj 2014-06-24 30,51 - 55,0 31,2 84,0 9,5 7,7

Grupa Azoty Sprzedaj 2014-06-30 60,90 13,5 20,3 22,5 7,6 5,4 7,4

Lotos Kupuj 2014-05-19 42,20 4,0 92,6 7,6 9,7 11,7 6,0

MOL* utajniona do: 2014-10-02 - - - - - - -

PGNiG Trzymaj 2014-05-30 5,03 13,4 15,6 11,6 7,5 6,3 5,5

PKN Orlen Trzymaj 2014-08-28 39,88 7,6 - - 5,6 9,6 -
Synthos Trzymaj 2014-06-18 4,78 10,4 14,6 14,5 7,2 11,0 10,4

Handel hurtowy i detaliczny

AmRest Kupuj 2014-08-27 88,80 35,6 18,6 - 7,5 5,7 6,7

Emperia Trzymaj 2014-03-10 78,53 1,0 36,8 48,1 2,7 23,2 9,7

EuroCash Sprzedaj 2014-03-10 32,25 33,1 17,9 20,3 19,2 10,5 12,8

LPP Trzymaj 2014-05-22 8520,00 51,2 41,9 36,3 32,2 23,7 21,1
CCC Kupuj 2014-05-22 150,00 39,7 46,2 39,2 27,1 27,2 23,5

Media i telekomunikacja

Cyfrowy Polsat Trzymaj 2014-06-27 23,62 16,1 18,3 17,7 20,4 20,1 9,6

Netia Trzymaj 2014-07-31 6,19 - 42,0 55,4 4,7 4,4 4,8

Orange Polska Sprzedaj 2014-07-31 10,40 17,9 52,1 17,7 4,2 5,3 5,1
TVN Trzymaj 2014-06-27 17,24 - 15,8 12,2 16,0 16,1 12,8

Sektor deweloperski

Dom Development Trzymaj 2014-06-30 45,20 11,9 19,9 19,9 - - -

Echo Kupuj 2014-03-31 7,40 7,3 9,2 11,4 2,6 1,1 1,2

GTC Kupuj 2014-03-31 8,00 - - - - - 29,0

PHN Trzymaj 2014-01-08 27,60 - 12,5 - - - -

Robyg Trzymaj 2014-01-08 2,30 30,5 23,5 95,4 13,6 12,9 34,3

Budowlany

Budimex Trzymaj 2013-12-20 130,00 15,7 14,9 9,6 13,7 10,1 10,2
Elektrobudowa Kupuj 2013-06-21 160,00 10,0 9,6 10,8 5,6 6,2 6,8

Przemysł

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

Apator Trzymaj 2013-06-21 33,00 19,3 18,0 17,3 9,7 11,4 10,8

Kęty Kupuj 2014-07-07 264,00 21,7 16,5 15,8 12,4 12,3 9,3
ZPUE Trzymaj 2013-06-21 385,00 17,5 16,0 13,6 9,9 8,6 8,2

Pozostałe

Global City Holdings utajniona do: 2014-10-03 - - - - - - -

GPW utajniona do: 2014-10-03 - - - - - - -

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

Otmuchów Kupuj 2014-05-23 12,26 18,0 29,5 11,6 6,7 9,6 6,2

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

PZU Kupuj 2014-09-17 520,00 12,8 12,6 13,1 - - -

* 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

