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Rynek akcji, makroekonomia 

Rynek akcji 
Podtrzymujemy pozytywne nastawienie do rynku akcji w Polsce (WIG 
powyżej 60 tys. pkt). Poprawa sytuacji makro oraz napływ oszczędności do 
funduszy będą wspierać ceny akcji małych i średnich spółek. WIG20 nadal 
będą hamować banki (decyzja KNF do maja). 
 

Ze spółek 
Finanse 
Oczekujemy, iż w kwietniu sentyment do polskich banków pozostanie 
negatywny ze względu na brak wspólnej (KNF i ZBP) propozycji dla 
kredytobiorców w CHF. Dodatkowo, presja będzie wzmagana przez 
spekulacje odnośnie wypłaty dywidendy w bankach z ekspozycją na kredyty 
walutowe w CHF. Największy potencjał wzrostu w polskim sektorze 
bankowym widzimy w Banku Millennium, GNB oraz PKO BP, a w 
zagranicznym w Erste Banku oraz RBI. Z pozostałych spółek finansowych 
rekomendujemy kupno walorów Kruka oraz Prime Car Management. 
 

Paliwa 
Bardzo korzystne makro nadal będzie wspierać notowania spółek 
rafineryjnych. Kolejną spółką, która po Orlenie powinna skorzystać na tych 
tendencjach jest węgierski MOL. Z uwagi na oczekiwania lepszych wyników 
w segmencie obrotu zamknęliśmy negatywną rekomendację na PGNiG. 
 

Energetyka 
Utrzymujące się niższe ceny energii na TGE oraz zbliżające się 
rozstrzygnięcia w sprawie zaangażowania w kopalnie mogą być obciążeniem 
dla notowań polskich spółek energetycznych. Najciekawszą inwestycją 
powinny być akcje Enei. 
 

Telekomunikacja, Media, IT 
Podtrzymujemy pozytywne podejście do TVN ze względu na możliwe 
synergie z nowym inwestorem strategicznym oraz dostęp do  finansowania. 
Neutralne podejście mamy do Orange Polska, Agory i Netii. Zalecamy 
redukowanie akcji Cyfrowego Polsatu ze względu na zbyt wysoką 
implikowaną wycenę Polkomtela oraz słabe tempo oddłużania grupy.  
 

Górnictwo i metale 
Rynek miedzi wchodzi w okres zwiększonego sezonowo popytu, co przy 
ograniczeniach podażowych powinno w najbliższych tygodniach wspierać 
notowania metalu (pozytywnie KGHM). Na rynkach światowych pod dużą 
presją podażową nadal znajdują się ceny węgla koksowego i energetycznego 
(m.in. efekt wyłączeń elektrowni związany z zanieczyszczeniem powietrza). 
 

Przemysł 
W 4Q’14 na 48 obserwowanych przez nas spółek przemysłowych 44% 
zaraportowało wyniki finansowe, które były lepsze niż w analogicznym 
okresie roku ubiegłego. Proporcja spółek poprawiających w 4Q’14 wyniki 
była na zbliżonym do 3Q’14 poziomie oraz nieznacznie poniżej jak w 2Q’14.  
 

Budownictwo 
Rynek docenił analizowane przez nas spółki z branży budowlanej, których 
kursy wzrosły w 1Q’15 średnio o 27% (min. Budimex: +17%, max. 
Elektrobudowa: +43%). Potencjał dalszego wzrostu widzimy przede 
wszystkim w Elektrobudowie, Elektrotimie, Torpolu i Trakcji. 
 

Deweloperzy 
Liczymy na dobre wyniki przedsprzedaży mieszkań w 1Q’15, które będą 
impulsem do wzrostu kursów akcji deweloperów mieszkaniowych. Naszymi 
faworytami na kwiecień są Robyg i LC Corp. Liczymy na kolejny dobry 
miesiąc w wykonaniu Capital Parku, GTC i P.A. Nova. 
 

Handel 
Wysoki kurs USD/PLN będzie wywierał coraz większą presję na marże  
generowane przez spółki rozliczające koszty zakupu towarów w dolarze.  
Podtrzymujemy nasze negatywne nastawienie do LPP oraz CCC. 
 

Inne 
Podtrzymujemy pozytywne podejście do Work Service. 

 
WIG na tle indeksów w regionie 

WIG ........................................ 54 033 
Średnie P/E 2014 ...................... 15,5 
Średnie P/E 2015 ...................... 14,4 
Średni dzienny obrót (3 m-ce) .... 832 mln PLN 
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również o nowych zamówieniach są słabe (dynamiki oscylują 
koło 0%), istotnej weryfikacji w dół ulegają również dane za 
styczeń, a nawet grudzień. Biorąc pod uwagę, że pełny efekt 
USD nie objawił się jeszcze w całości, obecne negatywne 
momentum utrzyma się zapewne przez kilka kolejnych 
kwartałów – można je już określić jako cykliczne 
spowolnienie. Dane z gospodarki znajdują odzwierciedlenie 
również w ocenie FED, który wzrost określa już jako 
„umiarkowany”, a nie „solidny”. Efektem spowolnienia i 
sytuacji w strefie (QE) jest istotne obniżenie oczekiwań, co 
do tempa normalizacji polityki monetarnej FED. Mediana 
prognoz stopy Fed funds na ten rok to 0,625% wobec 
1,125% kilka tygodni temu.  
 

Globalnie mamy więc sytuację, w której luźna polityka 
monetarna będzie utrzymana (FED, ECB, BoJ, łagodzenie w 
Chinach), przy czym dotychczasowy lider wzrostów cen akcji 
(USA) będzie miał problem z utrzymaniem prognozowanych 
(wycenionych) wyników spółek, a momentum makro powinno 
pomagać spółkom europejskim. Bardzo mocny początek roku 
na giełdach europejskich będzie naszym zdaniem 
kontynuowany w kolejnych miesiącach. Czynnikiem nadal 
negatywnie wpływającym na dołączenie GPW do tego trendu 
jest nierozstrzygnięta kwestia regulacji kredytów CHF w 
bankach.  
 

Od strony otoczenia zewnętrznego elementem wspierającym 
dla polskich banków byłoby osłabienie CHF, stymulowane np. 
przez tamtejszy bank centralny (nawołuje do tego m.in. 
Lagarde z IMF). Styczniowe i lutowe wskaźniki wyprzedzające 
szczególnie dla szwajcarskiego przemysłu wskazują na 
znaczące tąpniecie gospodarcze. Potwierdzają to również 
wskaźniki sentymentu konsumentów. W komentarzach 
makroekonomistów pojawia się jednak opinia, że jest zbyt 
wcześnie, a spowolnienie w realnych danych nie będzie tak 
silne, aby bank centralny zdecydował się na interwencję.              
 

Krajowe TFI z komponentem akcyjnym mają się 
lepiej 
Jak podaje IFZA w styczniu i lutym do funduszy akcyjnych i 
mieszanych napłynęło netto łącznie 619 mln PLN w stosunku 
do 904 mln PLN odpływu w całym 2014 roku. W pierwszych 
dwóch miesiącach roku fundusze akcyjne pozyskały  
356 mln PLN netto. Są to kwoty nadal istotnie mniejsze niż 
napływ oszczędności do funduszy dłużnych i pieniężnych (w 
tym okresie +3,7 mld PLN), mimo to zastrzyk nowej gotówki 
w TFI był wyraźnie widoczny w zachowaniu cen akcji małych i 
średnich spółek. Negatywne decyzje dotyczące sektora 
bankowego nieco zahamowały ten trend w marcu, tym 
niemniej nadal uważamy, że ze względu na: i) poprawiającą 
się stopę zwrotu z rynku akcji, ii) spadek oprocentowania 
depozytów, iii) malejącą atrakcyjność alternatywnych 
inwestycji – przede wszystkim w fundusze dłużne, rok 2015 
przyniesie napływ nowych oszczędności do funduszy 
akcyjnych na poziomie co najmniej 3 mld PLN (co stanowi 
zaledwie 0,4% łącznych depozytów). Założenie to uważamy 
za konserwatywne. Pozytywne wyniki inwestycyjne funduszy 
w br. powinny uruchomić znacząco większą falę napływu 
kapitału na GPW (>10 mld PLN) w roku 2016. 
 

Czynnikiem, który będzie pozytywnie wpływał na akceptację 
wyższego ryzyka ze strony inwestorów będzie również 
poprawa ogólnej sytuacji gospodarczej, tj. przyspieszenie 
tempa wzrostu PKB z 3,1% w 1Q do 4,1% w 4Q (od 2Q 
poprawa wyników spółek) oraz dalsza poprawa sytuacji na 
rynku pracy (spadek stopy bezrobocia do 10,3% w 4Q’15 z 
11,5% przed rokiem). 
 
Michał Marczak 
tel. +48 22 438 24 01 
michal.marczak@mdm.pl 

Podtrzymujemy pozytywne nastawienie do rynku akcji 
w Polsce (w tym roku WIG powyżej 60 tys. pkt). 
Poprawa sytuacji makro (wzrost dynamiki PKB w 
kolejnych kwartałach: z 3,1% w 1Q do 4,1% w 4Q) 
oraz napływ oszczędności do funduszy akcyjnych 
(styczeń-luty: +0,6 mld PLN netto, łącznie z 
funduszami mieszanymi) będą wspierać ceny akcji 
małych i średnich spółek (nasze kluczowe 
rekomendacje to: Berling, Stalprofil, LC Corp, PCC 
Rokita, Feerum). WIG20 nadal będą hamować banki 
(niedoważaj: Pekao, BZW, Handlowy), które czekają 
na ostateczne decyzje KNF dotyczące kredytów 
frankowych (do maja). Spośród spółek o największej 
kapitalizacji naszymi głównymi pozytywnymi 
rekomendacjami pozostają: KGHM, Lotos, LWB, 
Tauron, Enea, TVN i PKO BP. W marcu i kwietniu 
czynnikiem, który znacząco wpływa na rynek akcji jest 
również dawno nie widziana znacząca podaż akcji w 
ofertach IPO/SPO (ok. 2,4 mld PLN: Millennium Bank, 
Idea Bank, UNIWHEELS, WP.PL). Zalecamy 
niedoważanie: LPP, JSW, PGE i Kernela. Globalnie 
luźna polityka monetarna będzie utrzymana 
(wolniejsze tempo podwyżek ze strony FED, ECB, BoJ, 
dalsze łagodzenie monetarne w Chinach). Ze względu 
na presję na wyniki spółki amerykańskie nie będą już 
liderami wzrostów. Momentum makro powinno 
pomagać firmom europejskim, co wyraźnie dyskontują 
już rynki i co widać było w zachowaniu się 
europejskich indeksów w 1Q.  
 

Strefa euro przyspiesza, ECB wycofa się z QE? 
Zgodnie z oczekiwaniami momentum makro w strefie euro 
poprawia się, co opisują m.in. wskaźniki wyprzedzające. 
Marcowy PMI wzrósł do 54,1 punktu z 53,3 w poprzednim 
miesiącu. Poprawa dotyczyła zarówno sfery przemysłu  
(52,2 vs. 51,0), jak również usług (54,3 vs 53,7). PMI w 
europejskim przemyśle jest na najwyższym poziomie od 
maja 2014. Pozytywnym elementem jest to, że poprawa 
dotyczy zarówno Niemiec (52,8) ,jak również innych dużych 
gospodarek strefy (Włochy: 53,3, Hiszpania: 54,3, Francja: 
48,8 vs. 47,6). Szczegółowe dane wskazują, że nadal rosną 
nowe zamówienia – również w eksporcie, maleje presja 
deflacyjna, poprawia się sytuacja na rynku pracy – w krajach 
peryferyjnych i Francji są to najlepsze odczyty od 2011 roku.   
 

Przyspieszenie tempa wzrost wywołuje spekulacje na temat 
możliwego zakończenie QE przez ECB, co zapewne miałoby 
znaczące przełożenie na kurs EUR/USD. Taki scenariusz 
zakładaliśmy m.in. w naszej strategii na 2015 rok, co jak na 
razie nie sprawdza się. Kilkumiesięczne osłabienie USD – lub 
przynajmniej zatrzymanie trendu aprecjacyjnego USD  
– pozytywnie wpłynęłoby ma postrzeganie rynków 
wschodzących. Większość makroekonomistów uważa, że 
pomimo pozytywnych trendów w gospodarce strefy nadal 
bardziej prawdopodobnym jest rozszerzenie QE, a nie jego 
ograniczenie – tym bardziej, że inflacja (stabilność cen jest 
głównym celem dla ECB zapisanym w Traktacie UE) nie 
stanowi dziś ryzyka. Ponadto czynnikami, które będą nadal 
hamować tempo wzrostu strefy pozostają m.in.: wysoki 
poziom zadłużenia sektora prywatnego (ponad 160% PKB) 
oraz słaby globalny wzrost gospodarczy, co ogranicza 
pozytywny wpływ słabego euro na przemysł strefy. W 
poprzednich latach gospodarka strefy euro rosła o 2% r/r 
(oczekiwania ECB na 2015), kiedy globalna gospodarka 
ekspandowała w tempie nieco powyżej 5%. Obecne prognozy 
dla świata mówią o wzroście na poziomie 4% r/r.  
 

Po drugiej stronie oceanu definitywnie widać słabnącą 
gospodarkę USA, której nie pomaga coraz mocniejszy USD, 
jak również zła koniunktura w sektorze wydobywczym (ropa, 
gaz, węgiel). Bieżące dane o produkcji przemysłowej, jak 

Rynek akcji 
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Sprzedaż detaliczna 
Sprzedaż detaliczna nieoczekiwanie spadła o 1,3% w ujęciu 
rocznym (prognozowaliśmy wzrost w okolicach 2%, zaś 
konsensus rynkowy dynamikę zbliżoną do stagnacji). Nasza 
prognoza oparta była na pewnym odreagowaniu w kategorii 
pozostałe (co się wydarzyło – w ujęciu rocznym dynamika 
ustabilizowała się), przyzwoitej sprzedaży samochodów 
(niskie stopy procentowe, dobry optymizm konsumentów, 
wysokie dochody realne i dobre perspektywy dla rynku pracy 
– zmienne sprzyjające dokonywaniu dużych zakupów z 
kategorii trwałych), która niestety została przysłonięta przez 
efekty zakupów aut z kratką (nie do końca potwierdzone) z 
ubiegłego roku; generalnie, sprzedaż samochodów idzie słabo 
jak na sprzyjające warunki dochodowe i kredytowe. 
Negatywną niespodziankę sprawiła też żywność i sprzedaż 
niewyspecjalizowana (w pierwszym przypadku tylko 2% 
wzrost w ujęciu rocznym i to nie przez bazę statystyczną) i 
nie mamy dla tego fenomenu innego wytłumaczenia niż 
szum. W marcu zdecydowanie pomoże sprzedaż przed 
Wielkanocą, zwłaszcza w obliczu korzystnej bazy z ubiegłego 
roku. W szerszym kontekście kategorie po wyłączeniach 
poruszają się w trendzie zbliżonym do bocznego. Z kolei ceny 
sprzedaży wyznaczają nowe maksima deflacji. Jeśli z 
połączenia deflacji, odkładanego popytu i poprawy w 
gospodarce nie urodzi się wyższa sprzedaż, skłonni będziemy 
uznać, że polska gospodarka przebywa transformację od 
dóbr do usług wyjątkowo szybko, co będzie dodatkowo 
stabilizować trajektorię PKB (warto popatrzeć na ostatnie 
kwartały vs. podobne okienko czasowe w przeszłości – czyż 
nie wygląda to jak od linijki albo jak mocno wygładzone, np. 
przez zwiększenie roli bardziej stabilnego sektora 
usługowego?). W obecnej fazie ożywienia konsumpcja nie 
odegra takiej roli jak w poprzednich cyklach (dynamika 
będzie zbliżona do 3% r/r). Rolę dużego konsumenta 
powinien przejąć rząd; to samo zresztą dotyczy 
prawdopodobnej zamiany proweniencji inwestorów 
(infrastruktura wydatkowana centralnie i na szczeblu 
samorządowym vs. maszyny i urządzenia w sektorze 
prywatnym, które wystartowały już w 2014 roku). 
 
Produkcja przemysłowa 
W lutym produkcja przemysłowa wzrosła o 4,9% r/r po 1,7% 
r/r wzrostu zanotowanym w styczniu. Wynik był nieco wyższy 
od oczekiwań analityków, ale zgodny z naszą prognozą. 
Wskazuje on na utrzymanie pozytywnego momentum w 
przemyśle: po odsezonowaniu dynamika wyniosła 4,7% r/r 
wobec 4,0% w styczniu i 5,0% w grudniu; kolejny solidny 
wzrost w ujęciu miesięcznym (1,3%) wprowadza momentum 
na nowe cykliczne maksima. Wzrost zanotowano w 24 
sekcjach spośród 34. Wśród sekcji, które zanotowały wzrost 
dominują sekcje eksportowe. W spadkach pogrążyły się, 
podobnie jak w poprzednich miesiącach takie sekcje, jak 
wydobycie węgla kamiennego, produkcja koksu, 
zaopatrywanie w energię. Nie są to zatem sekcje cykliczne – 
te wykazują postępujące przyspieszenie, którego źródeł 
należy w dużej mierze upatrywać w pozytywnych 
zaskoczeniach z gospodarki strefy euro (patrz choćby odbicie 
w przemyśle samochodowym). Początek 2015 w przemyśle 
należy ocenić umiarkowanie pozytywnie. Dynamika PKB w I 
kw. może być jeszcze zbliżona do tej z IV kw. (tak działa filtr 
roczny), ale momentum jest zdecydowanie lepsze niż w IV 
kw. 2014. Produkcja budowlano-montażowa spadła w lutym 
o 0,3% r/r wobec 1,3% w poprzednim miesiącu. Jest to 
jednak zasługa nie pogorszenia aktywności w sektorze, a 
wysokiej bazy z poprzedniego roku (wcześniejszy początek 
prac budowlanych dzięki sprzyjającej aurze), która jednak – 
jak warto podkreślić – nie zrealizowała się w pełni. Wzrost 
produkcji budowlanej o 3,8% m/m w lutym b.r. (po 
wyłączeniu czynników sezonowych i kalendarzowych) 
sugeruje, że korzystne warunki pogodowe wsparły aktywność 

Makroekonomia 

budowlaną również w tym roku. Jeżeli ta hipoteza jest 
prawdziwa i faktycznie mamy do czynienia znów z 
przesunięciem wzorca sezonowego w budownictwie, to w 
kolejnych miesiącach można liczyć się z pewnym 
odreagowaniem. Tym niemniej, amplituda tych wahań jest 
wyraźnie mniejsza niż w poprzednim roku, co w połączeniu 
ze startem inwestycji infrastrukturalnych powinno 
wprowadzić budownictwo na wyższy bieg już w połowie roku. 
 
Rachunek bieżący 
Rachunek bieżący poprawił się w lutym znacząco do  
56 mln EUR z prawie nieco ponad miliardowego deficytu 
miesiąc wcześniej (nasza prognoza deficytu, -681 mln EUR, 
plasowała się po tej lepszej stronie konsensusu rynkowego, 
wynoszącego -953 mln EUR). Jest jedna przyczyna tak 
dobrego wyniku: najlepszy w historii wynik na bilansie 
handlowym (+1021 mln EUR) spowodowany prawdziwym 
tąpnięciem na imporcie, przy solidnym wzroście eksportu, co 
akurat nie dziwi nas wcale biorąc pod uwagę cykliczne 
ożywienie w strefie euro. Pozostałe elementy rachunku 
bieżącego zachowały się zgodnie z tendencjami sezonowymi. 
Zanim przejdziemy do przyczyn wyhamowania importu, 
umieśćmy ten fenomen w szerszym kontekście. Otóż 
przeciwnie do często zdarzających się niespodzianek na 
imporcie, ta była niemal zgodna (średnia szacunków  
1260 mln EUR) ze wskazaniem modeli ekonometrycznych 
opartych na faktycznych danych o sprzedaży, produkcji, 
kursie walutowym i imporcie ropy. Szkopuł tkwił w 
niezgodności wskazań modeli z naturalnymi tendencjami 
sezonowymi (bardzo silnymi w tej serii) i dlatego import 
został przez nas zrewidowany w górę; jak się okazało  
– niepotrzebnie. Wracając z kolei do przyczyn wyhamowania, 
bezpośrednim kandydatem jest import ropy naftowej (efekt 
cenowy i wolumenowy). Pośrednio pewną wagę można 
przypisać też mocnemu dolarowi (dolar to dominująca waluta 
w imporcie zaopatrzeniowym), niemniej biorąc pod uwagę 
politykę kursową przedsiębiorstw raczej trudno spodziewać 
się efektów skokowych, raczej ciągłych i bardziej 
rozciągniętych w czasie. Nasz pogląd na rachunek bieżący 
pozostaje bez zmian. Nawet szczątkowe ożywienie w strefie 
euro będzie w stanie podźwignąć eksport i będzie to miało 
miejsce mimo spadków eksportu na Wschód. Silny popyt 
wewnętrzny będzie z kolei napędzał import (ostatni odczyt to 
wypadek przy pracy), niemniej nie w zakresie 
obserwowanym podczas lat prosperity (2006-2008). Cały 
deficyt na rachunku bieżącym powinien w takiej sytuacji 
wykazywać delikatną tendencję do pogłębiania, zgodnie z 
trajektorią gospodarki.  
 
Inflacja 
Inflacja w lutym spadła do 1,6% (nasze oczekiwania -1,4%, 
rynek -1,3%), zaś styczeń został zrewidowany w dół z -1,3% 
do -1,4%. W porównaniu do 2014 roku w nowym koszyku 
CPI spadł udział m.in. żywności i napojów bezalkoholowych, 
kosztów transportu (można domniemywać, że dotyczy to 
głównie paliw) i mieszkania (stabilizacja cen nośników energii 
walnie dopomogła). Wzrosła za to rola dóbr i usług bazowych 
w takich kategoriach, jak rekreacja, restauracje i hotele oraz 
odzież i obuwie. Tym razem zmiana systemu wag wydaje się 
zgodna z kierunkami efektów cenowych i dochodowych oraz z 
ogólnym kierunkiem ewolucji struktury konsumpcji 
(przesunięcie od dóbr podstawowych do usług). W ostatnich 
miesiącach podstawowym źródłem zmian CPI były, z uwagi 
na potężne ruchy, ceny paliw oraz ceny żywności (niemal 
trwałe rozbieżności w dół od wzorca sezonowego). Tak samo 
było w lutym. Z kolei ceny w kategoriach bazowych pozostały 
stabilne, a roczny wskaźnik inflacji bazowej osunął się w 
lutym z 0,6 do 0,4-0,5%. Co do perspektyw inflacyjnych na 
najbliższy okres. Trajektoria cen żywności nie zmienia się – 
wciąż notujemy zaskoczenia raczej in minus względem 
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sezonowego wzorca i nie widzimy przesłanek za nagłym 
przyspieszeniem tej kategorii. Z kolei paliwa już w marcu 
powinny odnotować wzrost, z prawdopodobnym delikatnym 
echem w kwietniu. Przy bieżących cenach ropy naftowej i 
wycenach USDPLN dołek na cenach paliw został osiągnięty, 
jednak nie spodziewamy się spektakularnych wzrostów w 
tym roku (patrz trudności z pokonaniem maksimów 
cenowych na WTI, przekładające się na wyceny Brent). 
Kategorie bazowe pozostają stabilne, choć w zakresie 
miesięcznego momentum widzimy pewne przyspieszenie, być 
może związane z cenami importowanych towarów (kurs 
USDPLN), być może także z pewnym odwróceniem tych cen 
w strefie euro. Reasumując, -1,6% jest najniższym odczytem 
w tym roku i inflacja będzie powoli rosnąć. Pozostanie jednak 
bardzo niska (średnia wciąż poniżej zera za 2015 rok). 
Deflacja potrwa prawdopodobnie co najmniej do jesieni. 
 
Deficyt budżetowy 
Po lutym deficyt budżetu państwa wzrósł do 11,3 mld PLN, co 
stanowi 24,6% planu na ten rok i jest niemal idealnie zbieżne 
z harmonogramem na ten rok (a zatem to, co budżet 
państwa „nadgonił” w styczniu, w lutym „stracił”). Sam 
przyrost deficytu jest również spójny ze wzorcem sezonowym 
i nie odbiega od wartości odnotowywanych w poprzednich 
latach. Wrażenie pełnej kontroli nad budżetem sprawia 
również ścieżka realizacji całorocznego planu – okres styczeń
-luty dla 2015 roku nie różni się nie czym od poprzedniego. 
Diabeł, jak zwykle, tkwi w szczegółach. W szczególności, 
obserwowana w poprzednim miesiącu słabość strony 
dochodowej utrzymała się. Dochody budżetowe ogółem są 
niższe od harmonogramu o ok. 1 p.proc. planu (3 mld PLN), 
a szczególnie silne braki dotykają dochodów podatkowych, 

które w ujęciu rocznym spadły o 7,5%. Dynamiki (rdr) dla 
poszczególnych kategorii podatków kształtują się w lutym 
następująco: VAT -17,6%; akcyza +3,4%; CIT -0,5%; PIT 
3,3%. Ponownie (w styczniu, przypomnijmy, spadły o 9,7%) 
zatem problematyczne okazują się dochody z podatku od 
towarów i usług i, jak wskazywaliśmy, nie musi to być 
oznaką załamania aktywności gospodarczej. Wydaje się 
raczej, że za słabe wykonanie VAT odpowiadają kwestie 
regulacyjne (zmiana sposobu rozliczania VAT dla importerów) 
i utrzymująca się słabość sfery nominalnej, a w kolejnych 
miesiącach powinniśmy być świadkami normalizacji w tej 
kategorii. I ten problem znalazłby odzwierciedlenie w 
większym deficycie, gdyby nie spadek wydatków 
budżetowych w stosunku do harmonogramu. Szybki przegląd 
kategorii wskazuje na to, że za niższe wykonanie po stronie 
wydatkowej odpowiada dalszy spadek kosztów obsługi długu 
(o 27% r/r w okresie styczeń-luty). Wszystko wskazuje na to 
zatem, że solidne oszczędności z tytułu niższych stóp 
procentowych pojawią się również w tym roku. 
Fundamentalnie nie ma zatem powodów do niepokoju, jeżeli 
chodzi o wykonanie budżetu państwa. Ciekawszymi będą 
dane nt. wyniku całego sektora SFP za 2014, w odniesieniu 
do których przedstawiciele Ministerstwa już od paru tygodniu 
zapowiadają negatywną niespodziankę (deficyt na poziomie 
3,5-3,6%, zamiast oczekiwanych wcześniej 3%), związaną z 
wypłatą środków przez BFG i włączeniem PKP PLK do SFP. 
Ścieżka konsolidacji fiskalnej zapowiada się zatem na mniej 
stromą niż podejrzewano jeszcze kilka kwartałów temu. 
 
 
Departament Analiz Ekonomicznych mBanku 
(Ernest Pytlarczyk, Marcin Mazurek) 
research@mBank.pl 
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2014 2015 2014 2015

Banki

BZ WBK Redukuj 2015-01-26 343,15 310,36 339,30 -8,5% 17,5 17,9

GETIN NOBLE BANK Kupuj 2015-01-26 1,80 2,26 1,64 +37,8% 12,1 15,4

HANDLOWY Redukuj 2015-01-26 108,80 95,35 108,15 -11,8% 14,9 17,1

ING BSK Trzymaj 2015-01-26 136,50 135,20 136,60 -1,0% 17,1 16,6

MILLENNIUM Kupuj 2015-04-02 6,64 8,36 6,64 +25,9% 12,4 14,1

PEKAO Redukuj 2015-01-26 179,00 166,96 183,40 -9,0% 17,7 18,8

PKO BP Kupuj 2015-01-26 33,00 38,59 33,87 +13,9% 13,0 15,6

KOMERCNI BANKA Redukuj 2014-12-11 4920 4549 CZK 5535 -17,8% 16,1 16,8

ERSTE BANK Akumuluj 2015-03-06 23,29 25,43 EUR 23,43 +8,5% - 12,7

RBI Kupuj 2015-01-26 10,21 18,27 EUR 13,60 +34,3% - 11,4

OTP BANK Trzymaj 2015-03-06 4179 4048 HUF 5301 -23,6% - 12,1

Ubezpieczyciele

PZU Trzymaj 2013-11-06 468,00 425,00 493,00 -13,8% 14,3 15,4

Usługi finansowe

KRUK Akumuluj 2015-03-06 131,70 143,10 139,80 +2,4% 15,6 13,6

PRIME CAR MANAGEMENT Kupuj 2015-03-26 51,98 65,00 51,95 +25,1% 9,9 12,1

Paliwa, Chemia

CIECH Redukuj 2015-03-06 54,00 46,90 54,50 -13,9% 17,2 16,9 7,6 7,0

LOTOS Trzymaj 2015-01-08 26,56 26,80 27,09 -1,1% - 15,1 - 7,6

MOL Akumuluj 2015-01-08 153,60 174,00 167,35 +4,0% 268,3 14,1 5,6 4,9

PGNiG Trzymaj 2015-03-30 5,32 5,24 5,65 -7,3% 11,8 12,2 5,7 5,7

PKN ORLEN Trzymaj 2015-03-06 55,40 55,50 58,65 -5,4% - 9,5 - 6,2

POLWAX Kupuj 2014-11-06 15,05 24,20 19,39 +24,8% 8,7 8,4 7,6 7,3

SYNTHOS Kupuj 2015-01-26 4,07 5,20 4,35 +19,5% 16,2 13,0 10,2 8,9

Energetyka

CEZ Redukuj 2015-01-26 88,30 84,00 94,36 -11,0% 15,4 14,3 8,2 8,1

ENEA Akumuluj 2015-01-26 16,96 18,00 16,33 +10,2% 7,9 9,1 4,3 5,6

ENERGA Trzymaj 2015-01-26 23,30 23,40 24,67 -5,1% 10,4 11,6 5,7 6,2

PGE Trzymaj 2014-12-05 20,02 20,10 20,76 -3,2% 10,7 11,9 4,8 6,1

TAURON Kupuj 2015-01-26 5,01 6,10 4,45 +37,1% 6,6 7,6 4,0 4,9

Telekomunikacja

NETIA Trzymaj 2015-01-26 5,70 5,80 5,90 -1,7% 172,2 102,7 4,9 5,3

ORANGE POLSKA Trzymaj 2015-01-26 8,20 8,40 9,60 -12,5% 24,5 45,2 4,2 4,8

Media

AGORA Trzymaj 2015-01-26 8,35 8,20 10,49 -21,8% - - 6,5 7,7

CYFROWY POLSAT Redukuj 2015-01-26 22,90 21,80 24,41 -10,7% 39,3 19,4 10,2 7,4

GLOBAL CITY HOLDINGS w trakcie aktualizacji 2014-05-13 34,30 - 39,64 - - - - -

TVN Akumuluj 2015-01-26 17,60 19,00 17,10 +11,1% 25,6 14,8 13,4 12,7

IT

ASSECO POLAND Trzymaj 2015-04-02 58,68 59,00 58,68 +0,5% 13,6 14,1 7,6 7,5

COMARCH Zawieszona 2013-03-11 89,60 - 121,60 - - - - -

SYGNITY Zawieszona 2013-02-05 16,80 - 13,80 - - - - -

Górnictwo i Metale

JSW Trzymaj 2015-01-26 20,40 27,00 17,85 +51,3% - - 5,8 3,6

KGHM Kupuj 2015-01-26 108,25 127,00 119,15 +6,6% 9,7 11,5 4,9 5,3

LW BOGDANKA Kupuj 2015-01-26 99,00 121,50 83,80 +45,0% 10,5 11,4 4,6 4,9

Przemysł

ELEMENTAL Trzymaj 2015-03-06 4,00 4,00 3,86 +3,6% 20,1 15,8 15,9 10,2

FAMUR Kupuj 2015-01-26 3,28 4,00 2,98 +34,2% 14,3 9,6 5,3 4,3

KERNEL Trzymaj 2015-01-26 32,48 31,00 38,19 -18,8% - 8,9 6,7 5,3

KĘTY Redukuj 2015-03-06 319,00 275,80 303,00 -9,0% 16,8 14,7 9,7 8,9

KOPEX Trzymaj 2015-01-26 10,82 11,40 10,14 +12,4% 7,0 13,9 3,8 4,7

TARCZYŃSKI Trzymaj 2015-03-06 14,65 15,00 14,80 +1,4% 14,4 11,6 7,2 6,8

VISTAL Kupuj 2015-01-26 9,59 16,40 11,18 +46,7% 12,9 9,1 8,5 7,3

Budownictwo

BUDIMEX Trzymaj 2015-03-06 167,95 162,70 165,00 -1,4% 21,9 22,5 9,1 10,9

ELEKTROBUDOWA Akumuluj 2015-03-06 111,90 112,90 105,40 +7,1% 18,3 13,5 11,0 8,4

ERBUD Trzymaj 2015-03-06 33,44 34,50 34,48 +0,1% 16,2 15,8 6,9 8,0

UNIBEP Trzymaj 2015-03-06 10,25 10,40 10,00 +4,0% 17,7 14,5 9,3 8,8

Deweloperzy

CAPITAL PARK Kupuj 2014-10-22 4,59 6,70 4,79 +39,9% - 30,6 - 43,5

DOM DEVELOPMENT Kupuj 2015-01-26 46,70 57,90 46,35 +24,9% 20,6 15,3 16,4 12,4

ECHO Kupuj 2014-10-22 6,25 8,00 6,74 +18,7% 6,8 20,5 8,0 27,0

GTC Kupuj 2015-01-26 4,91 6,60 5,64 +17,0% - 16,0 - 14,4

ROBYG Kupuj 2015-01-26 2,16 2,95 2,27 +30,0% 14,1 13,2 13,5 11,4

Handel

CCC Sprzedaj 2015-03-06 185,55 158,00 175,00 -9,7% 20,5 20,0 23,1 19,3

LPP Sprzedaj 2015-01-26 7716 6400 6980 -8,3% 32,4 31,5 16,9 17,4

Inne

WORK SERVICE Akumuluj 2015-03-06 21,50 21,90 19,80 +10,6% 43,6 27,5 16,4 12,6

P/E EV/EBITDA
Spółka Rekomendacja

Aktualne rekomendacje Domu Maklerskiego mBanku
Data

wydania 
Cena w dniu 

wydania
Cena 

docelowa
Cena

bieżąca
Wzrost / 

Spadek
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Statystyka rekomendacji 

Zmiany rekomendacji w Przeglądzie Miesięcznym 

Rekomendacje wydane w ostatnim miesiącu 

Spółka Rekomendacja Poprzednia  
rekomendacja 

Cena docelowa Data wydania 

ASSECO POLAND Trzymaj Akumuluj 45,60 2015-04-02 

MILLENNIUM Kupuj Trzymaj 8,46 2015-04-02 

Wszystkie Dla emitentów związanych 
z Domem Maklerskim mBanku 

Liczba Procent Liczba Procent 

Sprzedaj 2 3,7% 0 0,0% 

Redukuj 8 14,8% 4 12,9% 

Trzymaj 20 37,0% 13 41,9% 

Akumuluj 7 13,0% 4 12,9% 

Kupuj 17 31,5% 10 32,3% 

Rodzaj rekomendacji 

Spółka Rekomendacja Poprzednia  
rekomendacja 

Cena docelowa Data wydania 

BUDIMEX Trzymaj Akumuluj 162,70 2015-03-06 

CIECH Redukuj Trzymaj 46,90 2015-03-06 

ELEKTROBUDOWA Akumuluj Kupuj 112,90 2015-03-06 

ERBUD Trzymaj Kupuj 34,50 2015-03-06 

KĘTY Redukuj Trzymaj 275,80 2015-03-06 

KRUK Akumuluj Kupuj 143,10 2015-03-06 

CCC Sprzedaj Akumuluj 158,00 2015-03-06 

PGNiG Trzymaj Redukuj 5,24 2015-03-30 

PKN ORLEN Trzymaj Akumuluj 55,50 2015-03-06 

PRIME CAR MANAGEMENT Kupuj (nowa) - 65,00 2015-03-26 

TARCZYŃSKI Trzymaj Kupuj 15,00 2015-03-06 

UNIBEP Trzymaj Kupuj 10,40 2015-03-06 

WORK SERVICE Akumuluj Kupuj 21,90 2015-03-06 

ERSTE BANK Akumuluj Kupuj 25,43 2015-03-06 

OTP BANK Trzymaj Akumuluj 4048,00 2015-03-06 

ELEMENTAL Trzymaj Kupuj 4,00 2015-03-06 
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Wyniki sektora bankowego – luty 2015 (NBP) 
W lutym polski sektor bankowy zaraportował zysk netto w 
wysokości 1 200 mln PLN, -2,4% M/M oraz -7% R/R. Spadek 
w ujęciu miesięcznym zysku z działalności podstawowej  
(-7,5% M/M) oraz handlowej (-21,2% M/M) został w dużym 
stopniu zrównoważony przez spadek kosztów ogółem  
(-15,0% M/M) oraz salda rezerw (-12,5% M/M). Wynik 
odsetkowy w lutym zanotował spadek o 7,9% pomimo 
wyższej dynamiki spadku kosztów odsetkowych (-13,9%  
M/M) wobec przychodów odsetkowych (-10,1% M/M). 
Pomimo spadku wyniku odsetkowego marża odsetkowa (do 
średnich aktywów) pozostała na prawie niezmienionym 
poziomie 1,99%. Koszty ogółem spadły w lutym o 15% M/M 
ze względu na znaczący spadek kosztów administracyjnych  
(-14,5% M/M). Wraz z poprawą M/M salda rezerw poprawę 
zaliczył również koszt ryzyka do poziomu 73 p.b. z 85 p.b. w 
styczniu 2015.  
Zagregowany zysk netto za 2M’15 roku wyniósł 2,4 mld PLN, 
-7% R/R. Spadek zysku neto spowodowany jest przez presję 
na wynik odsetkowy (-4,4% R/R), prowizyjny (-4,9% R/R) 
oraz wzrost kosztów ogółem (+8% R/R) i salda rezerw 
(+5,5% R/R). Negatywny wynik został w części 
zrekompensowany przez znaczący wzrost pozostałego wyniku 
operacyjnego z 261 mln PLN w 2M’14 do 924 mln PLN w 
2M’15. 
Wyniki za luty oceniamy negatywnie ze względu na znaczącą 
presję na wynik z działalności podstawowej. Uważamy, iż 
presja na wynik odsetkowy powinna się utrzymywać także 
przez kolejne miesiące (cięcie stóp procentowych w marcu). 
Jednocześnie patrząc na historię wyników sektora bankowego 
w Polsce uważamy, iż koszt ryzyka na poziomie 73 p.b. 
będzie nie do utrzymania w dłuższym horyzoncie czasowym. 
Ponadto, wyniki wskazują, iż składka BFG nie została w 
większości banków zaksięgowana w 1Q’15.  
 
Statystyki NBP dla kredytów oraz depozytów 
sektora MFI za luty 
Kredyty monetarnych instytucji finansowych spadły w lutym 
o 0,4% M/M, ale wzrosły o 6,6% R/R. Znaczący wpływ na 
spadek kredytów miało umocnienie się PLN do CHF (kredyty 
hipoteczne w FX spadły o 3% M/M). Jednocześnie, kredyty 
hipoteczne w PLN wzrosły o 1% M/M, zaś  konsumenckie 
pozostały bez zmian. Kredyty korporacyjne nieznacznie 
wzrosły w ujęciu miesięcznym (+0,3% M/M oraz +5,8%  
R/R). Depozyty monetarnych instytucji finansowych w lutym 
wzrosły o 1,1% M/M oraz o 9,3% R/R. W ujęciu rocznym 
wzrost depozytów był zasługą zarówno klientów detalicznych 
(+9,1% R/R oraz +1,1 M/M), jak i klientów korporacyjnych 
(+9,7% R/R oraz 1,0% M/M). Wskaźnik kredytów do 
depozytów spadł do poziomu 102,5% z 103,9% w styczniu.  
 
Jakość kredytów polskiego sektora bankowego 
w lutym 
Według danych NBP wskaźnik NPL w lutym pozostał na 
praktycznie niezmienionym poziomie 7,32% wobec stycznia 
oraz na wyraźnie niżej wobec lutego 2014 (7,73%). Jakość 
kredytów w lutym pozostała na prawie niezmienionym 
poziomie w segmencie detalicznym (6,49%, +1 p.b. M/M, ale 
-58 p.b. R/R) oraz w korporacyjnym (8,58%, +1 p.b. M/M, 
ale -13 p.b. R/R). W lutym nieznaczny spadek jakości 
kredytów dużych przedsiębiorstw (+2 p.b. M/M) został 
zrównoważony przez wzrost w segmencie MŚP (-5 p.b. M/M). 
W segmencie detalicznym jakość kredytów hipotecznych w 
CHF zanotowała pogorszenie z 3,10% w styczniu do 3,15% w 
lutym. Niemniej jednak, efekt ten został zrównoważony przez 
poprawę jakości kredytów konsumenckich z poziomu 12,89% 
w styczniu do 12,76% w lutym.  
 

KNF wstrzymuje dywidendę dla banków z dużą 
ekspozycja na CHF 
Zgodnie z komunikatem, KNF zamierza indywidualnie 
oddziaływać na wysokość funduszy własnych banków 
zaangażowanych w kredyty walutowe, a w szczególności z 
wysokim udziałem kredytów o wskaźniku LtV powyżej 100%. 
Do czasu zakończenia procedury związanej z nałożeniem na 
banki domiarów kapitałowych, co nastąpi do końca 2015 r., 
banki te otrzymają w kwietniu 2015 r. indywidualne zalecenia 
nadzorcze w sprawie niewypłacania dywidendy z zysku za 
2014 r. Wiadomość negatywna. Pośród analizowanych przez 
nas banków największą nominalną ekspozycją na kredyty w 
CHF posiadają PKO BP (30 mld PLN na koniec 4Q’14), 
Millennium (17,8 mld PLN), BZ WBK (16,2 mld PLN) oraz 
GNB (11,8 mld PLN). Jednocześnie, wszystkie banki oprócz 
GNB planowały wypłatę dywidendy z czego PKO BP 1 PLN na 
akcję (nasze oczekiwania), Millennium 0,3 PLN na akcję 
(nasze oczekiwania) oraz BZ WBK 9,6 PLN na akcję. 
Jednocześnie zaznaczamy, iż udział kredytów z LtV powyżej 
100% w portfelu FX w przypadku PKO BP wygląda na 
znacznie niższy niż u konkurencji (25% wobec około 43% na 
rynku). Pośród wyżej wymienionych banków najniższy 
współczynnik CET 1 na koniec 4Q’14 posiadał GNB (9,7%), a 
następnie PKO BP (11,7%), BZ WBK (12,5%) oraz 
Millennium (14,5%). Uważamy, iż indywidualne domiary 
kapitałowe mogą być ważnym elementem negocjacji z 
bankami odnośnie wdrożenia rozwiązania dla kredytów CHF. 
 
KNF może zdecydować o nowych wagach dla 
kredytów FX 
Według gazety Parkiet, KNF może zdecydować o podniesieniu 
wag ryzyka na kredyty hipoteczne w FX albo zaostrzyć 
podejście do oceny BION. Według gazety waga ryzyka 
mogłaby wzrosnąć z obecnych 100% do 150%. Zmiany 
wymagań odnośnie oceny BION oraz wag ryzyka 
spowodowałyby według nadzorcy ograniczenie dywidendy. 
Największą ekspozycję na kredyty w CHF posiadają banki 
PKO BP, BZ WBK, GNB, Bank Millennium oraz mBank. 
Zastosowanie nowych wag do kredytów hipotecznych w 
walutach obcych stoi pod znakiem zapytania w przypadku 
mBanku oraz Banku Millennium, które dostały zezwolenie od 
KNF aby stosować metodologię AIRB do wyliczania RWA. W 
pozostałych bankach wpływ na wskaźnik Tier 1 mógłby 
wynieść około 1 pp. co szczególnie negatywne byłoby dla 
Getin Noble Banku, którego współczynniki wypłacalności są 
najniższe pośród analizowanych przez nas banków. Niższe 
wskaźniki wypłacalności mogłyby pociągnąć za sobą niższą 
dywidendę. Jeżeli wagi wyznaczane będą indywidualnie, KNF 
może skłonić banki do zastosowania swojego rozwiązania 
odnośnie przewalutowania.  
 
Banki – KNF nie zgadza się na rozwiązania ZBP 
Podczas corocznej konferencji ZBP zaprezentowało 
rozwiązania dla kredytobiorców w CHF. Rozwiązania były 
zgodne z wcześniejszymi doniesieniami prasowymi i 
dotyczyły dalszego stosowania ulg dla kredytobiorców (np. 
negatywny LIBOR, wakacje kredytowe, obniżony spread) 
oraz nowych rozwiązań. ZBP zapowiedziało, iż sektor 
bankowy jest skłonny utworzyć specjalny Fundusz Wsparcia 
Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych oraz Sektorowy 
Fundusz Stabilizacyjny. Dodatkowo, ZBP zaproponowało 
uwolnienie zabezpieczenia czy wydłużenie okresu 
kredytowania. Propozycje Związku nie spotkały się z 
aprobatą KNF.  
 

Banki 
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Dwa nowe fundusze 
Fundusz Wsparcia Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych 
miałby za zadanie wspomagać wszystkich kredytobiorców 
hipotecznych znajdujących się chwilowo w trudnych 
warunkach materialnych. Pomoc miałaby charakter zwrotny 
(z możliwością częściowego umorzenia w szczególnych 
przypadkach) oraz maksymalnie do kwoty 1500 PLN przez 
okres 12 miesięcy. Fundusz zasilany byłby przez środki od 
banków przy jednoczesnym zaangażowaniu innych partnerów 
sektora finansowego (np. środki z programu MdM). 
Sektorowy Fundusz Stabilizacyjny miałby za zadanie 
ustabilizowanie obciążeń klientów poprzez dopłatę do rat 
kredytu oraz zmniejszenie ryzyka systemowego. Fundusz 
finansowany byłby przez banki oraz ze środków spoza 
sektora bankowego. Rozwiązanie to dostępne by było dla 
kredytobiorców, którzy regularnie obsługują zadłużenie oraz 
przy zobowiązaniu do przewalutowania kredytu po 
osiągnięciu ustalonego kursu CHF/PLN. 
 
KNF nie popiera propozycji ZBP  
Propozycja ZBP nie spotkała się z aprobatą KNF. 
Przewodniczący KNF uważa, iż rozwiązania przedstawione 
przez ZBP faworyzują banki, nie zmniejszają ryzyka 
finansowego oraz obciążają głównie budżet państwa. 
Dodatkowo KNF uważa, że według propozycji ZBP klienci 
odczuliby ulgę na racie jedynie przez rok, zaś rozporządzalny 
dochód drastycznie by spadł w momencie przejścia na 
emeryturę (jeżeli bank wydłużyłby okres kredytowania). KNF 
przedstawiło jeszcze raz swoje rozwiązanie i raz jeszcze 
stwierdziło, iż strata rozpoznana w wyniku zastosowania 
rozwiązania regulatora może być rozłożona w czasie. 
 
ZBP nie popiera propozycji KNF  
Przedstawiciele ZBP oraz banków uczestniczących w 
konferencji uważają, że propozycja KNF jest w obecnej 
formie nie do przyjęcia. Według banków klienci zdawali sobie 
sprawę z ryzyka walutowego, a znaczna część z obecnych 
kredytobiorców CHF jest w znacznie lepszej sytuacji 
materialnej niż kredytobiorcy w PLN i nie ma problemu ze 
spłacaniem rat. Ponadto, przedstawiciele sektora uważają, że 
propozycja KNF nierówno traktuje kredytobiorców w różnych 
walutach. Na forum nie zostały przedstawione koszty 
propozycji ZBP, ponieważ muszą zostać uzgodnione 
szczegóły.  
Uważamy, iż w chwili obecnej rozmowy utknęły w impasie, 
jako że żadna z propozycji nie zyskuje aprobaty drugiej ze 
stron. Uważamy, iż finalny głos odnośnie zastosowanego 
rozwiązania może należeć do Komitetu Stabilności 
Finansowej. Ponadto uważamy, iż sektor bankowy w Polsce 
może pozostać pod presją do momentu wypracowania 
wspólnego rozwiązania. Jednocześnie, propozycja ZBP 
powinna wygenerować dodatkowe koszty, co powinno 
przełożyć się na dalszą presję na wyniki banków w roku 
obecnym. 
 

NBP widzi propozycję KNF zabójczą 
Według Bloomberga, Prezes NBP Marek Belka uważa, że 
propozycja KNF odnośnie CHF byłaby zabójcza lub w 
najlepszym wypadku bardzo trudna do zaakceptowania dla 
polskiego sektora bankowego, zaś sam bank centralny 
straciłby połowę ze swoich rezerw walutowych. Jednocześnie, 
Prezes Marek Belka uważa, że pomoc publiczna dla banków z 
kredytami w CHF nie będzie możliwa oprócz zwolnień 
podatkowych. Prezes NBP, uważa iż klienci powinni mieć 
opcję przewalutowania ale pod warunkiem dobrowolności. 
Uważamy, iż wypowiedź Prezesa NBP dyskredytuje 
propozycje KNF, ale też nie daje poparcia dla rozwiązania 
zaproponowanego przez ZBP. Oczekujemy kolejnych 
propozycji ze strony ZBP, które zbliżą się do akceptowalnego 
stanu przez większość zainteresowanych stron. Do tego 
momentu oczekujemy, iż presja w sektorze bankowym 
pozostanie. 
 
Premier Kopacz chce rozłożyć ryzyko dotyczące 
kredytów w CHF 
Według PAP, Premier Ewa Kopacz w wywiadzie telewizyjnym 
powiedziała, że banki powinny dzielić ryzyko z klientami. 
Premier Kopacz uważa, że nie można obciążać ludzi skutkiem 
wzrostu kursu franka. Uważamy, iż wiadomość jest 
negatywna. Presja ze strony Pani Premier, a także 
Ministerstwa Finansów może spowodować wprowadzenie 
rozwiązania proponowanego przez KNF, co poskutkowałoby 
zaksięgowaniem znaczących strat przez sektor bankowy lub 
presji na wyniki finansowe przez lata. 
 
Przedstawiciel Fitch oczekuje pogorszenia 
ratingów banków austriackich 
Według Bloomberga, przedstawiciel agencji ratingowej Fitch 
powiedział, iż oceny austriackich banków obniżą się o 3 
stopnie ze względu na rewizję oceny pomocy jaką banki 
mogłyby otrzymać od rządu w razie potrzeby. Według 
Bloomberga, rating długu Erste Banku oraz Banku Austria 
mogą spaść do poziomu BBB+ zaś RBI do BBB. Uważamy, iż 
taki ruch nie powinien zaskoczyć rynku. Jako jeden z 
pierwszych rząd austriacki przyjął zasadę ratowania banków 
przez pieniądze inwestorów, a nie podatników. 
 
Agencja Moody’s dokona przeglądu ocen banków 
OTP oraz PKO 
Agencja Moody’s dokona przeglądu ocen banku PKO BP oraz 
długoterminowej oraz krótkoterminowej oceny ratingowej 
depozytów w lokalnej walucie dla OTP Banku oraz Banku 
Hipotecznego OTP. Przegląd oceny może poskutkować 
podniesieniem ratingu OTP Banku. Przegląd jest dokonywany 
z powodu zmiany metodologii oceny banków. Rewizja 
metodologii ma na celu w większym stopniu przewidzieć 
bankructwo banku, oszacować jego wpływ na sektor, 
wykorzystać informacje, które agencja zdobyła podczas 
kryzysu finansowego czy odzwierciedlić nowe regulacje. 
Według szacunków Moody’s rewizja ratingów nastąpi w 609 z 
800 banków w UE. Jednocześnie, rating depozytowy zostanie 
podniesiony w prawie 187 bankach, zaś rating dłużny w 
prawie 154.  
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Wynik odsedkowy 3 346,4 3 276,6 -2,1% 3 996,8 22,0% 3 868,8 -3,2% Liczba akcji (mln) 98,9

Marża odsetkowa 5,6% 3,9% 3,3% 2,8% MC (cena bieżąca) 33 566,6

WNDB 4 136,3 6 089,8 47,2% 6 579,0 8,0% 6 578,2 0,0% Free float 30,0%

Wynik operacyjny* 2 194,5 3 227,7 47,1% 3 475,2 7,7% 3 414,2 -1,8%

Zysk brutto 1 704,0 2 498,4 46,6% 2 638,7 5,6% 2 551,5 -3,3%

Zysk netto 1 433,8 1 982,3 38,3% 1 914,7 -3,4% 1 871,1 -2,3%

ROE 17,7% 11,9% 12,6% 10,9% Zmiana ceny: 1m 1,8%

P/E 17,3 16,0 17,5 17,9 Zmiana ceny: 6m -12,7%

P/BV 2,8 2,3 2,0 1,9 Zmiana ceny: 12m -17,3%

DPS 8,0 7,6 10,7 9,6 Min (52 tyg.) 326,4

Dyield (%) 2,4 2,2 3,2 2,8 Max (52 tyg.) 413,8

BZ WBK Redukuj

Analityk: Michał Konarski
339,30 PLN

310,36 PLN
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26

Podstawowe dane (mln PLN)

Podtrzymujemy naszą negatywną rekomendację 
redukuj dla BZ WBK oraz 9-miesięczną cenę docelową 
na poziomie 310,36 PLN/akcję. Kurs akcji spadł o 
16,5% przez ostatnie 12 miesięcy (do końca marca, w 
PLN) wobec spadku indeksu WIG Banki na poziomie 
12,5%. Oczekujemy, iż wyniki banku BZ WBK 
wspierane będą w bieżącym roku przez kolejne 
zdarzenia jednorazowe takie jak sprzedaż AM czy też 
sprzedaż biznesu ubezpieczeniowego Aviva  
(462 mln PLN w 1Q’15). Niemniej jednak oczekujemy, 
iż wyniki banku w 2015 roku znajdą się pod znaczącą 
presją, która wywołana będzie głównie przez presję na 
marżę. Jednocześnie, znaczący wzrost depozytów w 
3Q’14 (+18% R/R) powinien pozwolić bankowi 
uniknąć oczekiwanej przez nas presji związanej z 
rynkiem depozytów w 2015 roku. Uważamy, iż 8% 
premia z jaką bank notowany był przez ostatnie pięć 
lat na wskaźniku 12M forward P/E do polskiego 
sektora bankowego powinna się zawęzić ze względu 
na oczekiwany przez nas znaczący spadek ROE oraz 
spadek wskaźników wypłacalności. 
 

Zarząd rekomenduje dywidendę 
Zarząd BZ WBK rekomenduje wypłatę 9,6 PLN/akcję 
dywidendy z zysku za 2014. Proponowanym dniem ustalenia 
prawa do dywidendy jest 8 maja, a jej wypłaty 22 maja 
2015. WZA odbędzie się 23 kwietnia 2015 i uważamy, iż do 
tego czasu proponowana wypłata dywidendy może ulec 
zmianie. KNF tymczasowo wstrzymał wypłatę dywidendy dla 
banków ze znaczącą ekspozycję na kredyty w CHF i zamierza 
ustanowić indywidualne domiary kapitałowe.  
 
KNF zaleca wstrzymanie dywidendy 
Według BZ WBK, KNF zaleca wstrzymanie wypłaty dywidendy 
do momentu ustalenia przez nadzór dodatkowego wymogu 
kapitałowego dla banku. Bank poinformował, że analizuje 
kwestię realizacji zalecenia KNF, zaś o wynikach i 
ewentualnym ich wpływie na projekt uchwały na WZA 
poinformuje w terminie do 8 kwietnia. Uważamy, iż 
informacja nie powinna być zaskoczeniem dla rynku ze 
względu na znaczną ekspozycję BZ WBK na kredyty w CHF. 
Podobne zalecenia otrzymały już mBank oraz PKO BP. 

* przed kosztami rezerw 
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Wynik odsedkowy 1 348,6 1 297,8 -3,8% 1 430,5 10,2% 1 333,4 -6,8% Liczba akcji (mln) 2 650,1

Marża odsetkowa 2,4% 2,1% 2,2% 1,9% MC (cena bieżąca) 4 346,2

WNDB 2 190,8 1 887,4 -13,8% 1 956,3 3,7% 1 882,7 -3,8% Free float 49,8%

Wynik operacyjny* 1 356,9 1 007,4 -25,8% 1 033,3 2,6% 913,2 -11,6%

Zysk brutto 409,1 382,9 -6,4% 300,2 -21,6% 258,9 -13,8%

Zysk netto 333,2 399,7 20,0% 360,0 -9,9% 281,8 -21,7%

ROE 7,9% 8,8% 7,3% 5,3% Zmiana ceny: 1m -11,4%

P/E 13,0 10,9 12,1 15,4 Zmiana ceny: 6m -40,1%

P/BV 1,0 0,9 0,9 0,8 Zmiana ceny: 12m -50,3%

DPS 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 1,6

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Max (52 tyg.) 3,7

Analityk: Michał Konarski
1,64 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26
2,26 PLN

Podstawowe dane (mln PLN)

Getin Noble Bank Kupuj

Podtrzymujemy naszą rekomendację kupuj dla Getin 
Noble Banku z 9-miesięczną ceną docelową na 
poziomie 2,26 PLN/akcję. Przez ostatnie 12 miesięcy 
(do końca marca) kurs akcji GNB spadł o 47,0% (w 
PLN) dyskontując obawy rynku odnośnie ryzyka 
podniesienia kapitałów, osłabienia PLN do CHF oraz 
pogarszającej się perspektywy wyników w kolejnych 
latach. W naszych prognozach staramy się 
konserwatywnie podejść do konsekwencji osłabionej 
waluty, co w praktyce przekłada się na wzrost presji 
na marżę w banku. Nasze prognozy znajdują się 37% 
poniżej konsensusu na 2015 rok oraz 17% poniżej na 
2016. Podtrzymujemy nasz pogląd, iż GNB nadal 
zasługuje na najwyższe dyskonto do grupy 
porównawczej ze względu na najniższy poziom ROE 
oraz wskaźników wypłacalności. Niemniej uważamy, iż 
obecny jego poziom jest zbyt wysoki.   
 

Wysoki podatek dochodowy w 4Q’14 
Getin Noble Bank zaraportował zysk netto za 4Q 2014 w 
wysokości 14,4 mln PLN, -81,9% Q/Q oraz -91,3% R/R, 
poniżej średnich oczekiwań rynkowych (74,0 mln PLN,  
-80,6%) oraz naszej prognozy (65,7 mln PLN). Dużo niższy 
od oczekiwań wynik netto to wina efektywnej stopy 
podatkowej na poziomie 66% wobec dodatniego efektu 
podatkowego oczekiwanego przez rynek oraz nas. Na 
efektywną stopę podatkową wpływ miało zaksięgowanie 
zaległego podatku w jednym z wehikułów GNB (leasing). 
Ponadto, Getin Noble Bank negatywnie zaskoczył rynek 
niższym od oczekiwań wynikiem odsetkowym oraz wyższym 
od oczekiwań saldem rezerw. Jednocześnie, pozytywnie 
postrzegamy znaczącą poprawę wskaźników wypłacalności ze 
wskaźnikiem Tier 1 na poziomie 9,7% oraz CAR 13,1%, 
powyżej naszych oczekiwań (Tier 1 na poziomie 9,1%). 
Nasze prognozy pozostają znacząco poniżej konsensusu na 
zysk netto w 2015 roku. Uważamy, iż znacząco lepsze od 
oczekiwań wskaźniki wypłacalności odsuwają widmo 
podniesienia kapitału przez GNB pod warunkiem zachowania 
przez KNF dotychczasowych wag ryzyka dla kredytów 
denominowanych w FX.  
Przychody z działalności podstawowej spadły w 4Q’14 o 
10,4% Q/Q oraz 9,0% R/R, poniżej średnich oczekiwań 
rynkowych. W 4Q’14, wynik odsetkowy banku spadł o 15,0% 
Q/Q przy jednoczesnym wzroście wyniku prowizyjnego 
(+5,9% Q/Q).  
Wynik odsetkowy w 4Q’14 wyniósł 322,8 mln PLN, -15,0% 
Q/Q i -7,0% R/R. Spadek przychodów odsetkowych (-7,1% 
Q/Q) w kwartale nie został zrównoważony przez spadek 
kosztów odsetkowych (-1,7% Q/Q). Marża odsetkowa (do 
średnich aktywów) spadła w kwartale o 34 p.b. do poziomu 
1,90%.  
Wolumen kredytów brutto spadł o 1,5% Q/Q oraz 2,5% 
R/R. Spadek był widoczny po stronie kredytów detalicznych 

(-1,7% Q/Q), na które wpływ mieć mogła znacząca sprzedaż 
wierzytelności. Wolumen kredytów hipotecznych spadł w 
kwartale o 0,5% Q/Q, samochodowych o 11,0% Q/Q, zaś 
konsumenckich o 2,8% Q/Q. Saldo depozytów wzrosło w 
4Q’14 o 1,0% Q/Q oraz o 4,6% R/R. Wskaźnik kredytów do 
depozytów nieznacznie spadł z poziomu 91,1% w 3Q’14 do 
90,1% w 4Q’14.  
Jakość aktywów pozostała bez zmian ze wskaźnikiem NPL 
na poziomie 13,7% w 4Q’14. Wskaźnik pokrycia rezerwami 
spadł z 59,1% w 3Q’14 i znalazł się na poziomie 53,6%. 
Gorsza jakość aktywów 4Q’14 w kredytach korporacyjnych (z 
9,6% w 3Q’14 do 10,3% w 4Q’14) i hipotecznych (z 10,8% 
do 12,0%) została zrównoważona przez lepszą w 
samochodowych (z 26% do 19%) i gotówkowych (z 29% do 
26%).  
Saldo rezerw spadło o 15,8% Q/Q, ale wzrosło o 24,0% R/R 
do poziomu 188,6 mln PLN, powyżej oczekiwań rynkowych 
na poziomie 181 mln PLN. Kwartalny spadek salda rezerw 
związany był w głównej mierze z badaniem jakości aktywów 
przeprowadzonym przez KNF, które miało negatywny wpływ 
w 3Q’14 w wysokości około 44 mln PLN. Wzrost salda rezerw 
w 4Q’14 bank zanotował w kredytach konsumenckich 
(+68,6% Q/Q) przy jednoczesnym spadku w kredytach 
samochodowych (-103% Q/Q), korporacyjnych (-40% Q/Q) 
oraz hipotekach (-18% Q/Q). 
 

Podsumowanie konferencji po wynikach 4Q’14 
Według PAP, GNB chce poprawić wyniki w 2015 R/R, a w 
samym 1Q’15 zysk netto może wynieść około 100 mln PLN 
(14 mln PLN w 4Q’14). Na konferencji dla analityków, Zarząd 
zapowiedział znaczący spadek kosztów odsetkowych (o 100-
120 mln PLN pomiędzy 1Q’15 a 3Q’15), dalszą sprzedaż 
portfeli wierzytelności (około 2 mld PLN w 2015 roku), zysk 
jednorazowy ze sprzedaży Getin Leasing (pomiędzy 50-100 
mln PLN) oraz dalszy pozytywny efekt podatkowy 
pochodzący od spółek leasingowych (+50 mln PLN). Nasze 
prognozy zysku netto na 2015 roku na poziomie 282 mln PLN 
nie uwzględniają zysku jednorazowego z tytułu sprzedaży 
Getin Leasing oraz zakładają saldo rezerw na poziomie  
654 mln PLN wobec 550 mln PLN zakładanych przez Zarząd.  
Wynik odsetkowy: Zarząd GNB oczekuje, iż koszty 
odsetkowe GNB spadną o 100-120mln PLN pomiędzy 1Q’15 a 
końcem 3Q’15. Niemniej jednak, w 1H’15 bank negatywnie 
odczuje spadek przychodów odsetkowych, które ważyć będą 
na wyniku. Wynik odsetkowy powinien zacząć notować 
poprawę w 3Q’15.  
Saldo rezerw: Bank oczekuje, iż w 1Q’15 saldo rezerw 
znajdzie się pod negatywnym wpływem AQR oraz uwolnienia 
kursu CHF (kredyty hipoteczne wyceniane indywidualnie). 
Efekty te będą zrównoważone przez pozytywny wpływ 
sprzedaży kredytów niepracujących w tym kwartale o 
wartości nominalnej wynoszącej około 450-460 mln PLN. 
Saldo rezerw w 1Q’15 Zarząd GNB ocenia na poziomie 

* przed kosztami rezerw 
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niższym niż w 4Q’14 (189 mln PLN). W całym 2015 roku 
Zarząd GNB oczekuje salda rezerw na poziomie 550 mln PLN 
wobec 733 mln PLN w 2014 roku.  
Sprzedaż NPL: Zarząd zamierza sprzedać niepracujące 
kredyty o wartości około 2 mld PLN w 2015 roku, z czego 
450-460 mln PLN w 1Q’15, 600 mln PLN w 2Q’15 oraz około 
1 mld PLN w 2H’15. Zarząd zamierza rozpoznać zysk na 
transakcjach.  
Efektywny podatek: W 4Q’14 GNB zrobił korektę na 
podatku dochodowym w jednym ze swoich wehikułów 
leasingowych, co poskutkowało wzrostem efektywnej stopy 
podatkowej do 66%. Zarząd nie oczekuje dalszych korekt, 
zaś w całym 2015 roku oczekuje pozytywnego efektu 
podatkowego w wysokości około 50 mln PLN.  
Zdarzenia jednorazowe: Zarząd ocenia, iż utracenie 
kontroli w spółce Getin Leasing poskutkuje rewaluacją 
posiadanego udziału, a tym samym rozpoznaniem 
jednorazowego zysku w wysokości wysokich kilkudziesięciu 
milionów (pomiędzy 50-100 mln PLN) w 1Q’15.  

Współczynniki wypłacalności: Getin Noble Bank szacuje, 
że osłabienie kursu PLN do CHF do obecnego poziomu ma 
negatywny wpływ na wskaźnik CET 1 w wysokości około 30 
p.b. (z 9,7% do 9,4%). Jednocześnie, KNF rozważa 
wprowadzenie wyższej wagi ryzyka od kredytów 
denominowanych w walucie obcej, których LTV znajduje się 
powyżej 100%. Negatywny efekt tego rozporządzenia byłby 
zmitygowany w części poprzez zaliczenie zysku netto z 2H’14 
roku. Dodatkowo, pozytywny wpływ na wskaźniki 
wypłacalności w 2015 roku będzie miała sprzedaż kredytów 
niepracujących oraz Getin Leasing. 
 
Sąd odrzuca pozew zbiorowy 
Warszawski Sąd Okręgowy oddalił pozew zbiorowy, jaki 
przeciw Getin Noble Bank złożyła grupa kilkudziesięciu 
posiadaczy kredytów we frankach szwajcarskich. Pozew 
kwestionował dowolność, jaką bank stosował przy ustalaniu 
kursu indeksacji, zarówno przy wypłacie kredytu, jak i przy 
ustalaniu raty spłaty. Odrzucenie pozwu nastąpiło ponieważ 
bank udowodnił, iż grupa pozywających klientów nie ma 
jednorodnych umów. Uważamy, iż wiadomość jest pozytywna 
dla GNB, ale kwestia pozwu zbiorowego może nadal nie być 
ostatecznie rozwiązana.  
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Wynik odsedkowy 1 488,3 1 242,2 -16,5% 1 163,9 -6,3% 1 086,1 -6,7% Liczba akcji (mln) 130,7

Marża odsetkowa 3,5% 2,8% 2,4% 2,1% MC (cena bieżąca) 14 130,8

WNDB 2 780,0 2 600,5 -6,5% 2 423,8 -6,8% 2 349,3 -3,1% Free float 25,0%

Wynik operacyjny* 1 297,1 1 183,3 -8,8% 1 149,9 -2,8% 1 048,5 -8,8%

Zysk brutto 1 239,0 1 219,5 -1,6% 1 167,7 -4,2% 1 017,5 -12,9%

Zysk netto 970,1 972,7 0,3% 947,3 -2,6% 824,9 -12,9%

ROE 14,0% 15,3% 12,9% 11,3% Zmiana ceny: 1m 2,3%

P/E 14,6 14,5 14,9 17,1 Zmiana ceny: 6m -9,1%

P/BV 1,9 1,9 1,9 2,0 Zmiana ceny: 12m -6,2%

DPS 2,8 5,8 7,2 7,4 Min (52 tyg.) 102,7

Dyield (%) 2,6 5,4 6,6 6,8 Max (52 tyg.) 127,2

108,15 PLN
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26

95,35 PLN

Podstawowe dane (mln PLN)

Analityk: Michał Konarski

Handlowy Redukuj

Podtrzymujemy naszą negatywną rekomendację 
redukuj dla Banku Handlowego oraz 9-miesięczną cenę 
docelową na poziomie 95,35 PLN/akcję. Przez ostatnie 
12 miesięcy (do końca marca) kurs Banku Handlowego 
spadł o 4,5% (w PLN) wobec spadku indeksu WIG 
Banki o 12,5%. Uważamy, iż bank powinien być 
notowany z premią do sektora ze względu na 
konserwatywny bilans, wysokie wskaźniki 
wypłacalności oraz ponadprzeciętną dywidendę. 
Niemniej jednak, najwyższa wrażliwość na cięcia stóp 
procentowych będzie negatywnie wpływała na wyniki 
banku w 2015 roku, szczególnie po kolejnym spadku 
stóp procentowych w marcu (-50 p.b.). Pomimo 
spadku średnich oczekiwań rynkowych (w przeciągu 
ostatnich 12 miesięcy) dla Banku Handlowego o 11% 
dla zysku netto w 2015 oraz o 6,0% dla 2016 roku, 
uważamy iż prognozy rynkowe nadal są zbyt wysokie. 
Nasze prognozy znajdują się 5% poniżej średnich 
oczekiwań rynkowych na 2015 oraz 11% na 2016 rok.   
 

Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy 
Zarząd Banku Handlowego zarekomenduje wypłatę 99,9% 
jednostkowego zysku netto w formie dywidendy. Przekłada 
się to na 7,43 PLN na akcję oraz wskaźnik dividend yield na 
poziomie 6,9%. Zarząd Banku zaproponował termin ustalenia 
prawa do dywidendy na dzień 6 lipca 2015 roku oraz termin 
wypłaty dywidendy na dzień 24 lipca 2015 roku. Uważamy, iż 
wiadomość jest zgodna z oczekiwaniami.  

* przed kosztami rezerw 
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Wynik odsedkowy 2 048,9 2 042,6 -0,3% 2 330,2 14,1% 2 413,0 3,6% Liczba akcji (mln) 130,1

Marża odsetkowa 2,8% 2,5% 2,5% 2,3% MC (cena bieżąca) 17 771,7

WNDB 3 209,4 3 290,4 2,5% 3 532,5 7,4% 3 673,6 4,0% Free float 25,0%

Wynik operacyjny* 1 343,2 1 422,0 5,9% 1 602,8 12,7% 1 647,2 2,8%

Zysk brutto 1 016,1 1 154,8 13,7% 1 335,1 15,6% 1 326,0 -0,7%

Zysk netto 832,3 961,5 15,5% 1 040,7 8,2% 1 073,7 3,2%

ROE 11,4% 11,5% 10,9% 10,8% Zmiana ceny: 1m -1,1%

P/E 21,4 18,5 17,1 16,6 Zmiana ceny: 6m -4,1%

P/BV 2,2 2,1 1,7 1,9 Zmiana ceny: 12m 2,4%

DPS 0,0 0,0 4,4 4,0 Min (52 tyg.) 121,1

Dyield (%) 0,0 0,0 3,2 2,9 Max (52 tyg.) 150,5

ING BSK Trzymaj

Analityk: Michał Konarski
136,60 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26
135,20 PLN

Podstawowe dane (mln PLN)

Podtrzymujemy naszą neutralną rekomendację dla ING 
BSK z 9-miesięczną cenę docelową na poziomie  
135,20 PLN/akcję. Przez ostatnie 12 miesięcy (do 
końca marca) kurs akcji ING BSK wzrósł o 3,2% (w 
PLN) zachowując się znacznie lepiej od indeksu WIG 
Banki (-12,5%). Uważamy, iż sentyment odzwierciedla 
konserwatywny bilans, wysokie wskaźniki 
wypłacalności, niską wrażliwość wyniku odsetkowego 
na zmiany stóp procentowych oraz niską ekspozycję 
banku na kredyty denominowane w CHF. Niemniej 
jednak, pomimo licznych przewag konkurencyjnych 
uważamy, iż bank jest już adekwatnie wyceniony.   
 
ING chce zdobywać udział rynkowy w segmencie 
korporacji 
W wywiadzie dla PAP, Wiceprezes ING Banku Michał 
Bolesławski zdradził, iż bank powinien poprawić udział 
rynkowy w segmencie korporacyjnym w roku obecnym. Od 
początku roku bank widzi popyt w leasingu oraz faktoringu. 

Celem banku na 2015 roku jest utrzymanie pozycji lidera w 
faktoringu oraz poprawa 8. pozycji w leasingu. Pan 
Bolesławski zdradził również, że styczeń-luty 2015 roku były 
lepsze pod względem akwizycji klientów niż analogiczny 
okres rok temu. Ponadto, w marcu bank widzi wzrastające 
zapotrzebowanie na kredyty inwestycyjne po słabym 
początku roku. Bank ING w Polsce jest świetnie 
spozycjonowany (z niskim wskaźnikiem kredytów do 
depozytów oraz wysokim wskaźnikiem CET1) do prowadzenia 
intensywnej akcji kredytowej. 
 
ING zarekomendował wypłatę dywidendy w 
wysokości 4 PLN/akcję 
Zarząd ING BSK zaproponował na WZA wypłatę dywidendy w 
wysokości 4 PLN/akcję. Zatwierdzona dywidenda przelicza się 
na 50% zysku netto oraz na wskaźnik dividend yield na 
poziomie 2,9%. Dzień dywidendy ustalono na 20 kwietnia 
2015 r., natomiast terminem wypłaty dywidendy jest dzień 5 
maja 2015 r.  

* przed kosztami rezerw 
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Wynik odsedkowy 1 161,2 1 220,1 5,1% 1 454,1 19,2% 1 382,1 -5,0% Liczba akcji (mln) 1 213,1

Marża odsetkowa 2,2% 2,2% 2,5% 2,1% MC (cena bieżąca) 8 055,1

WNDB 2 008,2 2 080,1 3,6% 2 308,4 11,0% 2 254,5 -2,3% Free float 50,0%

Wynik operacyjny* 832,0 916,8 10,2% 1 104,2 20,4% 995,1 -9,9%

Zysk brutto 593,8 682,7 15,0% 838,7 22,8% 705,8 -15,8%

Zysk netto 472,2 535,8 13,5% 650,9 21,5% 571,7 -12,2%

ROE 10,0% 10,5% 11,7% 9,7% Zmiana ceny: 1m -5,8%

P/E 17,1 15,0 12,4 14,1 Zmiana ceny: 6m -20,4%

P/BV 1,7 1,5 1,4 1,3 Zmiana ceny: 12m -26,2%

DPS 0,0 0,0 0,2 0,3 Min (52 tyg.) 6,6

Dyield (%) 0,0 0,0 3,3 4,0 Max (52 tyg.) 9,4

Analityk: Michał Konarski

Millennium Kupuj

6,64 PLN
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-02

8,36 PLN

Podstawowe dane (mln PLN)

Podwyższamy naszą pozytywną rekomendację 
akumuluj do kupuj dla Banku Millennium 
pozostawiając 9-miesięczną cenę docelową na 
poziomie 8,36 PLN/akcję. Cena akcji przez ostatnie 12 
miesięcy (do końca marca) spadła o 25,7% (w PLN) 
zachowując się znacznie gorzej niż indeks WIG Banki 
(-12,5%). Notowania banku od początku roku 
odzwierciedlają obawy inwestorów o osłabienie PLN 
wobec CHF ze względu na znaczącą ekspozycję banku 
na kredyty hipoteczne denominowane w walucie obcej 
(66% kredytów hipotecznych oraz 29% sumy 
bilansowej) oraz obawy o wypłatę dywidendy, którą 
KNF w chwili obecnej wstrzymał. Ponadto, na kurs 
akcji wpływ miało uplasowanie przez ABB 15% udziału 
w banku przez spółkę matkę – Millennium BCP. 
Uważamy, iż gwałtowny wzrost sumy aktywów 
spowodowany głównie przez deprecjację PLN zostanie 
odzwierciedlony w dynamicznym wzroście depozytów, 
co z kolei odbije się na marży odsetkowej w 2015 
roku. Jednocześnie nie oczekujemy, aby gwałtowne 
osłabienie waluty miało znaczący wpływ na jakość 
aktywów. Dodatkowo, wzrost aktywów ważonych 
ryzykiem, a przez to osłabienie wskaźników 
wypłacalności całej Grupy, mogą raz jeszcze odnowić 
spekulacje odnośnie sprzedaży Banku Millennium 
przez spółkę matkę. Znaczącą przecenę walorów 
banku od początku roku do końca marca (-19,9% w 
PLN) oceniamy jako okazję inwestycyjną. 
 

Millennium BCP sprzedał 15,41% udział w Banku 
Millennium 
Millennium BCP sprzedał 15,41% udział w Banku Millennium 
z czego 2,6% udział nabył zgodnie z zapowiedziami EBOiR. 
Po transakcji BCP jest nadal kontrolującym akcjonariuszem 
Banku Millennium z udziałem na poziomie 50,1%. Cena akcji 
została ustalona na poziomie 6,65 PLN na akcję co implikuje 
9,8% dyskonta do zamknięcia z dnia sprzedaży. Uważamy, iż 
tak głębokie dyskonto wynikało z próby uchwycenia przez 
rynek skutków zatrzymania dywidendy przez KNF oraz strat 
jakie bank może ponieść w przypadku rozwiązań jakie 
proponuje KNF lub ZBP odnośnie ekspozycji w CHF. 
Jednocześnie, sprzedaż udziału przez BCP powinno odsunąć 
od banku Millennium na jakiś czas spekulacje odnośnie 
całkowitego wyjścia grupy BCP z Polski. Na naszych 
prognozach, w których nie uwzględniamy strat wynikających 
z rozwiązań ZBP lub KNF, Bank Millennium na 2015 oraz 
2016 wskaźniku P/E notowany jest z odpowiednio 17% oraz 
21% dyskontem do średniej. Nasza 9-miesięczna cena 
docelowa implikuje 26% potencjał wzrostu. 

* przed kosztami rezerw 
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Wynik odsedkowy 4 862,0 4 505,6 -7,3% 4 461,3 -1,0% 4 402,2 -1,3% Liczba akcji (mln) 262,5

Marża odsetkowa 3,3% 2,9% 2,7% 2,5% MC (cena bieżąca) 48 137,0

WNDB 7 790,2 7 475,6 -4,0% 7 284,9 -2,6% 7 136,2 -2,0% Free float 49,9%

Wynik operacyjny* 4 248,7 4 031,9 -5,1% 3 856,1 -4,4% 3 622,3 -6,1%

Zysk brutto 3 619,4 3 432,9 -5,2% 3 296,5 -4,0% 3 160,5 -4,1%

Zysk netto 2 906,0 2 784,8 -4,2% 2 714,7 -2,5% 2 562,5 -5,6%

ROE 13,1% 12,0% 11,4% 10,9% Zmiana ceny: 1m -2,1%

P/E 16,6 17,3 17,7 18,8 Zmiana ceny: 6m -2,3%

P/BV 2,1 2,1 2,0 2,1 Zmiana ceny: 12m -6,2%

DPS 5,4 8,4 10,0 10,0 Min (52 tyg.) 166,0

Dyield (%) 2,9 4,6 5,4 5,5 Max (52 tyg.) 199,8

2015-01-26

Podstawowe dane (mln PLN)

Analityk: Michał Konarski
166,96 PLN

Redukuj

183,40 PLN
Data ostatniej aktualizacji:

Pekao

Podtrzymujemy naszą negatywną rekomendację 
redukuj dla Banku Pekao oraz 9-miesięczną cenę 
docelową na poziomie 166,96 PLN/akcję. Kurs akcji 
Banku Pekao spadł o 6,5% przez 12 miesięcy (do 
końca marca, w PLN) wobec spadku indeksu WIG 
Banki o 12,5%. Pomimo niskiej wrażliwości banku na 
cięcia stóp procentowych podczas ostatniego cyklu, 
średnie oczekiwania rynkowe na lata 2015 oraz 2016 
zostały obniżone odpowiednio aż o 20,0% i 21,8%. 
Obrazuje to obawy rynku odnośnie wrażliwości banku 
na coraz niższą opłatę interchange, stopę lombardową 
oraz rosnące koszty BFG w 2015 roku. Jednocześnie 
uważamy, iż dywidenda banku nie powinna być 
zagrożona w kolejnych latach, a jego ekspozycja na 
kredyty hipoteczne denominowane w CHF jest 
relatywnie bardzo niska. Uważamy, iż bank zasługuje 
na premię do sektora dzięki swojemu 
konserwatywnemu bilansowi popartemu przez wysoki 
wskaźnik wypłacalności. Ponadto, bank może 
skorzystać w obecnym roku z akwizycji na 
obiecującym runku M&A. 
 
 

* przed kosztami rezerw 



18 
      

Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Wynik odsedkowy 8 089,3 6 722,0 -16,9% 7 522,9 11,9% 7 053,7 -6,2% Liczba akcji (mln) 1 250,0

Marża odsetkowa 4,2% 3,4% 3,4% 2,7% MC (cena bieżąca) 42 337,5

WNDB 12 007,4 10 706,9 -10,8% 11 494,8 7,4% 11 053,8 -3,8% Free float 68,6%

Wynik operacyjny* 6 939,1 6 047,4 -12,9% 5 901,4 -2,4% 5 377,8 -8,9%

Zysk brutto 4 613,9 3 959,9 -14,2% 4 002,8 1,1% 3 281,7 -18,0%

Zysk netto 3 738,6 3 233,8 -13,5% 3 254,1 0,6% 2 716,3 -16,5%

ROE 15,9% 13,0% 12,3% 9,6% Zmiana ceny: 1m 4,1%

P/E 11,3 13,1 13,0 15,6 Zmiana ceny: 6m -12,0%

P/BV 1,7 1,7 1,5 1,5 Zmiana ceny: 12m -20,1%

DPS 1,3 1,8 0,8 1,0 Min (52 tyg.) 32,2

Dyield (%) 3,7 5,3 2,2 3,0 Max (52 tyg.) 42,9

PKO BP Kupuj

38,59 PLN

Podstawowe dane (mln PLN)

Analityk: Michał Konarski
33,87 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26

Podtrzymujemy naszą rekomendację kupuj dla banku 
PKO BP oraz cenę docelową na poziomie 38,59 PLN na 
akcję. Kurs PKO BP spadł o 20,0% w przeciągu  
12 miesięcy (do marca, w PLN) zachowując się 
znacznie gorzej od indeksu WIG Banki (-12,5%) oraz 
Banku Pekao (-6,5%). Uważamy, iż kurs akcji 
odzwierciedla obawy inwestorów spowodowane 
nagłym osłabieniem się PLN do CHF, oczekiwaną 
podażą akcji przez Skarb Państwa (6%), brakiem 
dywidendy w związku z rekomendacją KNF, presją na 
wyniki spowodowaną kolejnymi obniżkami stóp 
procentowych, niższymi opłatami interchange oraz 
wyższymi kosztami BFG. Uważamy, iż średnie 
oczekiwania rynku są nadal zbyt wysokie na 2015 rok 
(o 13%), ale obecna wycena pozostaje na atrakcyjnym 
poziomie. Ze względu na relatywnie niski wskaźnik 
wypłacalności PKO BP uważamy, iż bank powinien być 
notowany z dyskontem, aczkolwiek jego obecny 
poziom jest zbyt wysoki. Ponadto oczekujemy, iż 
dynamika zysków PKO BP na tle sektora będzie jedną z 
najwyższych w 2016 roku i będzie wspierana przez 
synergie kosztowe po fuzji z Nordeą.   
 
Podsumowanie wyników za 4Q’14 
Wynik netto PKO BP w 4Q’14 wyniósł 722,6 mln PLN,  
-17,3 Q/Q oraz -23,0% R/R, lekko powyżej średnich 
oczekiwań rynkowych na poziomie 697,3 mln PLN oraz 
naszych prognoz na poziomie 683,8 mln PLN. Wyniki w 4Q’14 
zostały wsparte przez niższe niż oczekiwano saldo rezerw 
oraz niższe od oczekiwań koszty operacyjne. Pozytywnie w 
wynikach postrzegamy niższą od oczekiwań presję na wynik 
odsetkowy, który znalazł się lekko powyżej średnich 
oczekiwań rynku oraz zapowiedzi Zarządu po wynikach za 
3Q’14. Chociaż wyniki znajdują się jedynie lekko powyżej 
średnich oczekiwań rynkowych to pozytywnie oceniamy 
kompozycję wyników.  
Wynik odsetkowy w 4Q’14 wyniósł 1 865,4 mln PLN, -5,7% 
Q/Q, ale +8,8% R/R, lekko powyżej średnich oczekiwań 
rynkowych. Marża odsetkowa (do średnich aktywów) spadła 
o 23 p.b. do poziomu 3,03%. Po wynikach za 3Q’14 Zarząd 
banku oceniał spadek marży w 4Q’14 na 30 p.b.  
Kredyty brutto w 4Q’14 wzrosły o 0,8% Q/Q. Wzrost 
napędzany był przez kredyty korporacyjne (+3,8% Q/Q) przy 
jednoczesnym spadku kredytów detalicznych (-0,7% Q/Q). 
Kredyty konsumpcyjne wzrosły w kwartale o 0,5%. 
Depozyty w 4Q’14 wzrosły o 1,9% dzięki depozytom 
detalicznym (+3,7% Q/Q) oraz przy jednoczesnym spadku 
depozytów korporacyjnych (-2,9% Q/Q). Wskaźnik kredytów 
do depozytów wyniósł 102,9% wobec 104,2% w 3Q’14.  
Wynik prowizyjny wyniósł 717,7 mln PLN, -1,2% Q/Q oraz 
-11,9% R/R, poniżej średnich oczekiwań rynkowych. Wzrost 
wyniku prowizyjnego na rachunkach (+3,7% Q/Q) nie 

zniwelował spadku na kredytach i ubezpieczeniach (-8,3%  
Q/Q), kartach (-1,4% Q/Q) oraz funduszach inwestycyjnych 
(-2,0% Q/Q).  
Koszty operacyjne wzrosły o 7,6% Q/Q do poziomu 1 439 
mln PLN, lekko poniżej średnich oczekiwań rynkowych. Na 
wzrost kosztów wpływ miał wzrost rzeczowych kosztów 
(+18,6% Q/Q), świadczeń pracowniczych (+2,3% Q/Q) oraz 
amortyzacji (+1,3% Q/Q). Wskaźnik kosztów do dochodów 
wzrósł do 54% w 4Q’14 z 48% w 3Q’14.  
Saldo rezerw w 4Q’14 zanotowało poprawę o 4,8% Q/Q 
oraz 33,8% R/R, znacznie poniżej średnich oczekiwań 
rynkowych. Koszt ryzyka w 4Q’14 (do średnich kredytów 
brutto) spadł do poziomu 97 p.b. w 4Q’14 z 102 p.b. w 
3Q’14. Spadek kosztu ryzyka wyraźny był w segmencie 
kredytów mieszkaniowych (-46,8% Q/Q) przy jednoczesnym 
wzroście w segmencie kredytów konsumenckich (+50,0%  
Q/Q) oraz kredytów gospodarczych (+54,7% Q/Q). Wskaźnik 
niepracujących kredytów zanotował dalszy spadek z poziomu 
7,1% w 3Q’14 do 6,9% w 4Q’14. 
 
Główne zagadnienia po konferencji wynikowej 
Wynik odsetkowy: Bank oczekuje dalszej presji na marży. 
Zarząd ocenia ,iż wrażliwość banku po przejęciu Nordei 
spadła i wynosi obecnie 33% (poprzednio około 50%) spadku 
rynkowej stopy procentowej. Po ostatnim cięciu stóp 
procentowych presja na marżę powinna wynieść około  
15-20 p.b. Niemniej jednak, bank będzie dalej odczuwał 
cięcia stóp procentowych z 4Q’14 w 1Q’15 oraz w 2Q’15. 
Biorąc pod uwagę ww. efekty marża odsetkowa powinna 
ustabilizować się na poziomie 3% (3,3% w 4Q’14). 
Wynik prowizyjny: Bank nie oczekuje poprawy wyniku 
prowizyjnego w 2015 roku. Negatywny wpływ na wynik 
będzie miała w dalszym ciągu obniżka interchange (około 
100 mln PLN) oraz nowa rekomendacja U. Bank chce 
zrównoważyć negatywny efekt poprzez wyższe wolumeny 
kredytowe oraz wzrost AUM w TFI. 
Kredyty: Bank oczekuje wzrostu sprzedaży kredytów w 2015 
roku. Bank zamierza sprzedać 23,5 mld PLN kredytów 
detalicznych (21 mld PLN w 2014) w obecnym roku oraz  
10 mld PLN kredytów segmentu MŚP (ok. 9 mld PLN z 
odnowieniami w 2014). W działalności korporacyjnej bank 
chce zwiększyć sprzedaż z obecnych 17 mld PLN do  
21 mld PLN. W całym roku bank oczekuje, iż wzrost kredytów 
wyniesie około 5-6%. 
Koszt ryzyka: PKO BP przedstawi aktualizację swoich celów 
strategicznych wraz z nową strategią (obecnie CoR <120 
p.b.). W 2015 roku bank nie zakłada istotnej poprawy w 
koszcie ryzyka (1,9 mld PLN). Bank oczekuje wzrostu CoR w 
segmencie kredytów konsumenckich oraz poprawy w 
segmencie kredytów korporacyjnych oraz MŚP. 
CHF: Spłacalność kredytów CHF w lutym poprawiła się 
względem stycznia. Obecnie około 20-30% kredytów CHF 

* przed kosztami rezerw 
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jest z LtV powyżej 100%. Zawężenie spreadów w ramach 6-
paka może poskutkować spadkiem wyniku odsetkowego o 
około kilkanaście milionów. 
Dywidenda: Zarząd nie podjął jeszcze decyzji odnośnie 
dywidendy. Rekomendacja zostanie przedstawiona przed 
WZA zaplanowanym na czerwiec. Niemniej jednak bank 
zasugerował, iż współczynniki wypłacalności wskazują, że 
dywidenda nie powinna być zagrożona (bank do tej pory 
zaliczył 40% zysku z 1H’14 na poczet dywidendy). Przy 
wypłacie 40% zysku jednostkowego, DPS PKO BP wyniósłby 
1,0 PLN na akcję, a wskaźnik dividend yield 3%. 
Zyski jednorazowe: Zarząd oczekuje, iż joint-venture w 
ubezpieczeniach jest mało prawdopodobne w roku obecnym. 
Bank chce oszacować skutki wprowadzenia rekomendacji U 
przed podjęciem decyzji o sprzedaży udziałów w 
ubezpieczycielu. 
Koszty: Bank podtrzymał swoje oczekiwania odnośnie 
synergii oraz kosztów integracji – w 2015 r. 140 mln PLN 
kosztów integracji oraz 139 mln PLN synergii kosztowych, w 
2016 r. bank nie oczekuje kosztów integracji oraz  
237 mln PLN synergii kosztowych, zaś w 2017 r. 278 mln PLN 
synergii kosztowych.  
Uważamy, iż niższa wrażliwość banku na ruchy stóp 
procentowych to pozytywna wiadomość szczególnie w świetle 
obniżek, które miały miejsce w marcu. Jednocześnie 
podtrzymujemy naszą opinię, iż konsensus obecnie jest nadal 
na zbyt wysokim poziomie (3,2 mld PLN według BB) 
szczególnie biorąc pod uwagę brak zdarzeń jednorazowych w 
obecnym roku. 
 
PKO BP wycofa się z Pocztowego i otworzy mu 
drogę po kapitał z giełdy 
Według PB, PKO BP wycofa się z akcjonariatu Banku 
Pocztowego. Powinno to umożliwić Bankowi Pocztowemu 
wejście na giełdę oraz podniesienie kapitału. Gazeta 
spekuluje, że porozumienie w tej sprawie zostanie podpisane 
w przeciągu najbliższych dni. Ponadto gazeta spekuluje, iż 
wyjście PKO BP z akcjonariatu nastąpi poprzez sprzedaż 
udziału Poczcie Polskiej lub poprzez sprzedaż na giełdzie. 
Uważamy, iż decyzja jest pozytywna. Poczta Polska przez 
lata nie wyrażała zgody na przejęcie Banku Pocztowego przez 
PKO BP. Jednocześnie PKO BP blokowało podniesienie 
kapitału przez Bank Pocztowy przez co bank nie mógł się 
rozwijać w wysokim tempie.  
 

PKO BP zmienia politykę dywidendową 
Według oficjalnego komunikatu, PKO BP zmienia swoją 
politykę dywidendową. Według nowych zasad PKO BP będzie 
wypłacać dywidendę jeżeli łączny współczynnik wypłacalności 
przekroczy 12,5%, a współczynnik Tier 1 12%. PKO BP 
poinformowało także, iż KNF polecił wstrzymanie wypłaty 
dywidendy przez bank do czasu ustalenia przez nadzorcę 
dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku. Kryteria dla 
wskaźnika wypłacalności CET 1 zostały znacząco zaostrzone 
w nowej polityce dywidendowej z poprzedniego poziomu 9%. 
Na koniec 2014 roku łączny współczynnik wypłacalności 
wyniósł 13%, a CET 1 11,7%. Szacujemy, iż wskaźniki 
wypłacalności zostaną dodatkowo dotknięte przez osłabienie 
PLN do CHF co poskutkuje spadkiem wskaźnika CET 1 o 
kolejne 16 p.b. Ponadto, po 1H’14 bank zaliczył do kapitałów 
jedynie 60% zysku netto, zaś pozostałą część pozostawił do 
wypłaty dla akcjonariuszy. Uważamy, iż dywidenda nadal 
może zostać wypłacona jeżeli bank zaliczy pozostałą część 
zysku netto z 2014 roku. Niemniej jednak, jeżeli PKO BP nie 
zdecyduje się na rekomendację do wypłaty dywidendy 
wiadomość taką postrzegalibyśmy jedynie jako lekko 
negatywną ponieważ pozwoliłoby to znacząco wzmocnić 
pozycję kapitałową spółki, która po akwizycji Nordei jest 
jedną z najsłabszych pośród analizowanych przez nas 
banków. Obecnie oczekujemy wypłaty dywidendy na 
poziomie 1 PLN/akcję, co przekłada się na 40% poziom 
wypłaty oraz na 3% dividend yield.  
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Podtrzymujemy naszą rekomendację redukuj dla 
Komercni Banka wraz z 9-miesięczną ceną docelową 
na poziomie 4 549 CZK na akcję. Chociaż kurs akcji 
spadł (w USD) o 9,7% przez 12 miesięcy (do marca) 
Komercni Banka zachowywał się znacznie lepiej od 
indeksu WIG Banki (-30,3%, w USD) oraz indeksu 
MSCI EME Financials (-34,1%). Uważamy, iż Komercni 
Banka oferuje z jednej strony jedną z najwyższych 
dywidend w sektorze, ale z drugiej strony będzie 
musiało się zmagać z wymagającym środowiskiem 
operacyjnym, które negatywnie będzie oddziaływać 
również w 2016 roku (np. cięcie opłat interchange). Ze 
względu na wyższą dywidendę uważamy, iż 
historyczne dyskonto z jakim Komercni Banka było 
notowane do banków polskich powinno się zawęzić, 
zaś obecną 11% premię (na 12M forward P/E) 
uważamy za nieuzasadnioną.   
 
 

* przed kosztami rezerw 

Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln CZK) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Wynik odsedkowy 21 969,0 21 207,0 -3,5% 21 423,0 1,0% 21 642,1 1,0% Liczba akcji (mln) 37,8

Marża odsetkowa 2,9% 2,6% 2,4% 2,4% MC (cena bieżąca) 209 063,5

WNDB 32 663,0 30 894,0 -5,4% 30 676,0 -0,7% 30 669,5 0,0% Free float 39,6%

Wynik operacyjny* 19 179,0 17 746,0 -7,5% 17 642,0 -0,6% 17 600,7 -0,2%

Zysk brutto 16 940,0 16 940,0 0,0% 16 031,0 -5,4% 15 752,3 -1,7%

Zysk netto 13 954,0 12 528,0 -10,2% 12 985,0 3,6% 12 467,7 -4,0%

ROE 15,8% 13,1% 13,7% 12,9% Zmiana ceny: 1m 3,8%

P/E 15,0 16,7 16,1 16,8 Zmiana ceny: 6m 9,6%

P/BV 2,1 2,2 2,2 2,2 Zmiana ceny: 12m 15,1%

DPS 160,0 230,0 230,0 310,0 Min (52 tyg.) 4 420,0

Dyield (%) 2,9 4,2 4,2 5,6 Max (52 tyg.) 5 667,0

Komercni Banka Redukuj

Analityk: Michał Konarski
5 535 CZK

Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-11
4 549 CZK

Podstawowe dane (mln CZK)
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln EUR) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Wynik odsedkowy 5 235,3 4 673,5 -10,7% 4 495,2 -3,8% 4 406,4 -2,0% Liczba akcji (mln) 429,8

Marża odsetkowa 2,5% 2,3% 2,3% 2,2% MC (cena bieżąca) 10 070,2

WNDB 7 229,5 6 812,0 -5,8% 6 697,3 -1,7% 6 549,2 -2,2% Free float 69,5%

Wynik operacyjny* 2 781,2 2 148,7 -22,7% 1 356,0 -36,9% 2 547,8 87,9%

Zysk brutto 801,2 374,3 -53,3% -803,2 1 341,1

Zysk netto 342,4 245,8 -28,2% -1 442,0 793,8

ROE 3,2% 2,2% 7,8% Zmiana ceny: 1m 1,5%

P/E 27,0 41,0 12,7 Zmiana ceny: 6m 32,0%

P/BV 0,8 0,9 1,0 1,0 Zmiana ceny: 12m -8,5%

DPS 0,0 0,4 0,2 0,0 Min (52 tyg.) 17,0

Dyield (%) 0,0 1,7 0,8 0,0 Max (52 tyg.) 26,3

Erste Bank Akumuluj

Analityk: Michał Konarski
23,43 EUR

Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-06
25,43 EUR

Podstawowe dane (mln EUR)

Podtrzymujemy naszą pozytywną rekomendację 
akumuluj dla Erste Banku oraz 9-miesięczną ceną 
docelową na poziomie 25,43 EUR na akcję. Od 
początku roku do marca kurs Erste Banku wzrósł o 5% 
(w USD). Poprawa sentymentu do Erste Banku 
obrazuje oczekiwania rynku odnośnie poprawy 
rentowności banku w 2015 roku. W 2015 roku 
oczekujemy, iż Erste Bank osiągnie zysk netto na 
poziomie 794 mln EUR, a tym samym wskaźnik ROTE 
na poziomie 9% (Zarząd oczekuje wskaźnika pomiędzy 
8-10%). Ponadto, zgodnie z zapowiedziami Zarządu, 
oczekujemy znaczącej poprawy wyników w Rumunii 
(BCR) w kolejnych latach, która będzie kluczowa dla 
wzrostu zyskowności całej Grupy. Uważamy, iż z uwagi 
na najniższą ekspozycję banku na Ukrainę oraz 
(pośrednio) Rosję, Erste Bank powinien być notowany 
z premią do RBI oraz OTP Banku. 

* przed kosztami rezerw 
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln EUR) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Wynik odsedkowy 3 472,2 3 728,9 7,4% 3 788,9 1,6% 3 513,1 -7,3% Liczba akcji (mln) 292,4

Marża odsetkowa 2,5% 2,8% 3,0% 2,8% MC (cena bieżąca) 3 976,9

WNDB 5 304,3 5 324,1 0,4% 4 762,4 -10,5% 4 837,6 1,6% Free float 21,5%

Wynik operacyjny* 2 046,2 1 984,6 -3,0% 1 738,9 -12,4% 1 922,9 10,6%

Zysk brutto 1 037,4 835,4 -19,5% 23,0 -97,3% 451,8 1866,9%

Zysk netto 752,0 358,1 -52,4% -598,5 349,5

ROE 10,1% 4,8% 4,1% Zmiana ceny: 1m 3,8%

P/E 3,5 7,4 11,4 Zmiana ceny: 6m -19,0%

P/BV 0,3 0,4 0,5 0,4 Zmiana ceny: 12m -45,5%

DPS 1,1 1,2 1,0 0,0 Min (52 tyg.) 9,0

Dyield (%) 7,7 8,6 7,5 0,0 Max (52 tyg.) 26,7

Podstawowe dane (mln EUR)

RBI Kupuj

Analityk: Michał Konarski
13,60 EUR

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26
18,27 EUR

Podtrzymujemy naszą rekomendację kupuj dla 
Raiffeisen Bank International (RBI) z ceną docelową 
na poziomie 18,27 EUR na akcję. Kurs akcji RBI przez 
ostatnie 12 miesięcy (do marca, w USD) spadł aż o 
46,2% i zachowywał się najgorzej pośród 
analizowanych przez nas banków oraz względem 
indeksu MSCI EME Financials (-34,1%). Odzwierciedla 
to negatywny sentyment inwestorów spowodowany 
stratami na Węgrzech, w Polsce czy też znaczną 
ekspozycją banku na Rosję oraz Ukrainę. Dodatkowo, 
znaczące osłabienie się RUB do EUR spowodowały 
spadek współczynników wypłacalności, a przez to 
powrót spekulacji rynkowych odnośnie podniesienia 
kapitału w banku. Bank na 2015 rok zapowiedział 
restrukturyzację Grupy i wyjście z mało rentownych 
rynków. Według Zarządu restrukturyzacja spowoduje 
kolejną stratę netto w roku obecnym. Nie oczekujemy 
również podniesienia kapitału. Uważamy, iż obecna 
wycena jest zbyt niska, zaś sam bank na wskaźniku  
P/BV 0,4x notowany jest ze zbyt dużym dyskontem 
nawet do banków operujących głównie w Rosji (np. 
Sberbank czy VTB). Niemniej jednak uważamy, iż 
negatywny sentyment będzie się utrzymywał do 
momentu poprawy sytuacji w Rosji lub wzmocnienia 
bazy kapitałowej (np. sprzedaży aktywów w Polsce).   
 

RBI rozważa współpracę z EBOiR i oczekuje 
zysku netto w Rosji 
Według Bloomberga, RBI rozważa współpracę z EBOiR na 
Ukrainie. Jednocześnie Zarząd stwierdził, iż nie prowadzi 
rozmów z nikim innym na temat sprzedaży ukraińskiego 
biznesu. Dodatkowo Zarząd oczekuje wzrostu rezerw w Rosji, 
pomimo których bank powinien pozostać dochodowy. Zarząd 
uważa, iż nawet w przypadku potrojenia salda rezerw w Rosji 
oddział ten pozostanie dochodowy. Ponadto, Zarząd nie 
oczekuje aby Karyntia (kraj związkowy w południowej 
Austrii) miał zbankrutować na gwarancjach Hety (Hypo Alpe 
Adria). W przeszłości RBI szukał nabywcy na biznes na 
Ukrainie, a obecnie według nowego planu strategicznego 
planuje zmniejszenie operacji (-30% RWA). Jednocześnie, 
tak jak i Zarząd, nie oczekujemy aby operacje RBI w Rosji 
miały przynieść w roku obecnym stratę, a jedynie spadek 
zysku o 14%.  
 

RBI potwierdza cele na 2015 rok 
Na konferencji dla analityków po wynikach za 2014 rok, RBI 
potwierdził cele na rok 2015. Jednocześnie, pomimo 
zaksięgowania straty związanej z restrukturyzacją grupy 
(550 mln EUR) bank uważa, że osiągnięcie pozytywnego 
wyniku w roku obecnym jest nadal możliwe. Ponadto, bank w 
2015 roku zakłada obniżenie salda rezerw (włączając koszty 
restrukturyzacyjne), spadek marży odsetkowej lekko poniżej 
3% oraz dalszy organiczny spadek kosztów 
administracyjnych (bez kosztów restrukturyzacyjnych). 
Ponadto bank zdradził, iż w przeciwieństwie do zeszłego roku 
nie oczekuje w Polsce zysku ze sprzedaży portfela kredytów 
niepracujących (1 mld PLN hipotek wystawionych na 
sprzedaż). Uważamy, iż widmo kolejnego roku strat jest 
negatywne. Niemniej jednak, obecny poziom wyceny (2015 
P/B 0,4x) jest nadal na zbyt niskim poziomie nawet 
uwzględniając stratę w roku obecnym.  

* przed kosztami rezerw 
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mld HUF) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Wynik odsedkowy 647,8 653,8 0,9% 635,3 -2,8% 551,0 -13,3% Liczba akcji (mln) 251,7

Marża odsetkowa 6,4% 6,4% 6,0% 5,2% MC (cena bieżąca) 1 334,2

WNDB 1 488,6 1 528,4 2,7% 828,6 -45,8% 1 317,1 59,0% Free float 100,0%

Wynik operacyjny* 445,9 457,4 2,6% 417,1 -8,8% 375,7 -9,9%

Zysk brutto 192,2 184,9 -3,8% 142,3 -23,0% 160,5 12,8%

Zysk netto 121,7 64,2 -47,2% -102,0 110,0

ROE 8,3% 4,3% 8,0% Zmiana ceny: 1m 24,4%

P/E 11,0 20,8 12,1 Zmiana ceny: 6m 31,5%

P/BV 0,9 0,9 1,1 0,9 Zmiana ceny: 12m 22,3%

DPS 101,7 121,7 156,0 147,0 Min (52 tyg.) 3 479,0

Dyield (%) 1,9 2,3 2,9 2,8 Max (52 tyg.) 5 440,0

OTP BANK Trzymaj

Analityk: Michał Konarski
5 301 HUF

Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-06
4 048 HUF

Podstawowe dane (mld HUF)

Podtrzymujemy naszą rekomendację trzymaj dla OTP 
Banku. Od początku roku do marca kurs akcji OTP 
Banku wzrósł o 28,7% (w USD), powyżej węgierskiego 
indeksu BUX (+9,5%) oraz indeksu MSCI EME 
Financials (-11,0%). Pozytywny sentyment 
inwestorów odzwierciedla rządowy plan złagodzenia 
podatku na Węgrzech, który w konsekwencji może 
podnieść prognozy zysku OTP Banku w kolejnych 
latach. Ponadto, podatek bankowy w 2015 roku 
powinien zostać obniżony ze względu na straty jakie 
bank poniósł na Ukrainie w 2014 roku. Niemniej 
jednak uważamy, iż ze względu na niepewną sytuację 
w sektorze bankowym w Rosji oraz na Ukrainie 
dyskonto do sektora jest nadal uzasadnione.   
 
Wyniki za 4Q’14 
OTP Bank w 4Q’14 zaraportował zysk netto na poziomie 
10,96 mld HUF, -67,9% Q/Q, znacząco powyżej średnich 
oczekiwań rynkowych, które wskazywały na stratę w 
kwartale (-2,8 mld HUF), jak i naszych prognoz  
(-3,6 mld HUF). Kolejne jednorazowe odpisy na Ukrainę  
(-18,4 mld HUF) zostały w kwartale zrównoważone przez 
pozytywny wpływ odwrócenia odpisów na rekompensaty 
(jednostronne zmiany w umowach, +12,5 mld HUF) czy 
rozpoznanie goodwillu (+6,6 mld HUF). Wynik odsetkowy 
oraz prowizyjny znalazły się w 4Q’14 powyżej średnich 
oczekiwań rynkowych, a wynik na działalności podstawowej 
zanotował płaską dynamikę (+0,5% Q/Q). Marża odsetkowa 
(bez zdarzeń jednorazowych, metodologia OTP) spadła z 
5,94% w 3Q’14 do 5,63% w 4Q’14. Znaczący spadek marży 
bank zanotował w Rosji (z 19,42% w 3Q’14 do 17,23% w 
4Q’14) oraz w Bułgarii (z 5,47% do 5,18%). Koszty 
operacyjne wzrosły sezonowo o 5,2% Q/Q, lekko powyżej 
średnich oczekiwań rynkowych. Jakość aktywów zanotowała 
poprawę ze wskaźnikiem NPL (+90D) na poziomie 19,3% 
wobec 21,8% w 3Q’14 oraz 19,8% w 4Q’13. Znacząca 
poprawa jakości była widoczna na Węgrzech (z 18,4% w 
3Q’14 do 17,5% w 4Q’14) oraz na Ukrainie (z 25,2% do 
14,7%), Bułgarii (z 20,3% do 15,0%), Rumunii (z 18,7% do 
17,8%) oraz Serbii (z 49,8% do 43,8%). Saldo rezerw w OTP 
Banku wzrosło o 18,6% w 4Q’14, lekko poniżej średnich 
oczekiwań rynkowych.  

W rozbiciu regionalnym pogorszenie wyników widoczne było 
prawie we wszystkich krajach oprócz Rosji, gdzie strata 
zawęziła się z 5,7 mld HUF w 3Q’14 do 1,81 mld HUF w 
4Q’14. Znaczący spadek wyników widoczny był na Węgrzech 
(-15% Q/Q), w Bułgarii (-52% Q/Q), czy na Ukrainie (strata 
wzrosła z 10,86 mld HUF w 3Q’14 do 21,13 mld HUF w 
4Q’14). Niższy wynik na Ukrainie oraz w Bułgarii wynikał z 
wyższego salda rezerw, które wzrosło o odpowiednio 72%  
Q/Q oraz 155% Q/Q.  
 
OTP Bank oczekuje straty na Ukrainie i w Rosji 
oraz poprawy kosztu ryzyka na Węgrzech 
Zarząd OTP Banku zapowiedział, iż bank najprawdopodobniej 
poniesie stratę w Rosji oraz na Ukrainie w roku 2015. Zarząd 
podał również, iż jeżeli OTP Bank musiałby odpisać całą 
Ukrainę, wpływ na CET1 wyniósłby około 1,4-1,5 pp. Na 
Węgrzech Zarząd OTP Banku oczekuje dalszej poprawy 
kosztu ryzyka z około 80 p.b. w 2014 oraz straty przychodów 
(powtarzalnej) na poziomie 12 mld HUF spowodowanej 
rekompensatami oraz przewalutowaniem kredytów FX do 
HUF. Zarząd oczekuje, iż wskaźniki dochodowości mogą się 
poprawić w DSK (operacje w Bułgarii). Strata w Rosji oraz na 
Ukrainie w 2015 roku była już wcześniej zapowiadana przez 
Zarząd i znajduje się obecnie w naszych prognozach. W 
całym 2015 roku oczekujemy, iż OTP Bank wypracuje zysk 
netto na poziomie 110 mld HUF, lekko poniżej średnich 
oczekiwań rynkowych na poziomie 114 mld HUF (według 
Bloomberga).  
 
OTP przegrał wyścig po Nova KBM 
Według Portfolio.hu, OTP Bank nie wygrał przetargu na 
Słoweński bank Nova KBM. Słowenia sprzedała bank do 
funduszu inwestycyjnego Apollo za około 200 mln EUR. 
Implikowany wskaźnik P/B transakcji to 0,33x. Nova KBM 
przyniosła w ubiegłym roku zysk netto na poziomie  
23,3 mln EUR (w 2013 roku strata w wysokości  
685 mln EUR), co przekłada się na wskaźnik ROE na 
poziomie 4%. Ponadto, Nova KBM nie przeszła badań ECB, 
których wyniki zostały ujawnione w roku poprzednim.  

* przed kosztami rezerw 
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Ubezpieczyciele 

Podtrzymujemy naszą neutralną rekomendację 
trzymaj dla PZU. Uważamy, iż niskie rentowności 
obligacji będą w dalszym ciągu wspierać sentyment w 
oczekiwaniu na dobre wyniki z działalności lokacyjnej 
również w 1Q’15. Ponadto, Spółka zaprezentowała 
nową strategię, która ma na celu uniezależnienie 
Spółki od zmiennych zysków z tytułu działalności 
lokacyjnej poprzez wzrost zysku z działalności 
podstawowej oraz działalności w segmencie służby 
zdrowia. Uważamy, iż kolejne cięcia stóp 
procentowych oraz zatwierdzenie przez parlament 
ustawy dotyczącej kapitałów Tier 2, będą pozytywnie 
wpływać na sentyment do Spółki.   
 
Mocny wzrost składki przypisanej brutto 
PZU zaraportowało zysk netto za 4Q 2014 w wysokości  
403,9 mln PLN, -52,1% Q/Q oraz -23,5% R/R, zgodnie ze 
średnimi oczekiwaniami rynkowymi (399,9 mln PLN), ale 
poniżej naszej prognozy (369 mln PLN). Spadek wyniku w 
kwartale to wina niższych przychodów z tytułu prowizji  
(-76,6% Q/Q), na skutek zaksięgowania jednorazowych 
operacji w 3Q’14 oraz niższego wyniku na działalności 
lokacyjnej (-29,2% Q/Q). Jednocześnie, składka przypisana 
brutto wzrosła w 4Q’14 o 12,7% Q/Q oraz 9,8% R/R. 
Składka przypisana brutto wzrosła do poziomu  
4 456 mln PLN w 4Q’14, +12,7% Q/Q oraz +9,8% R/R, 
powyżej oczekiwań rynku. Składka przypisana brutto w 
segmencie majątkowym wyniosła 2 493 mln PLN w 4Q’14 
(+16,4 R/R oraz 23,7% Q/Q), zaś w segmencie na życie  
1 983 mln PLN (+2,4% R/R oraz +1,4% Q/Q). 
Odszkodowania netto wzrosły w 4Q’14 do poziomu  
3 130 mln PLN, +4,5% Q/Q oraz +6,1% R/R, powyżej 
średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 3 050 mln PLN. 

Koszty operacyjne w kwartale wzrosły o 17,3% Q/Q oraz 
5,6% R/R powyżej średnich oczekiwań rynkowych. Wynik na 
działalności lokacyjnej wyniósł w 4Q’14 570 mln PLN, -29,2% 
Q/Q oraz -12,8% R/R, powyżej średnich oczekiwań 
rynkowych na poziomie 451,7 mln PLN. 
 
PZU chce wypłacić do 100% zysku netto 
Prezes PZU potwierdził, iż Grupa chce wypłacić do 100% 
jednostkowego zysku netto (DPS na poziomie 30,5 PLN) w 
2015. Poza tym, Zarząd nadal oczekuje pozytywnej zmiany w 
prawie ubezpieczeniowym pozwalające na wypłatę dywidendy 
z kapitału nadwyżkowego (1,3 mld PLN) w latach 2015 oraz 
2016. Dodatkowo, Prezes PZU w dalszym ciągu widzi presje 
na ceny w segmencie majątkowym. Zarząd potwierdził cele z 
nowej strategii 2.0.  
 
PZU będzie monitorować sprzedaż Raiffeisena w 
Polsce 
Według PAP, PZU będzie monitorować transakcję sprzedaży 
RBI z powody jej znaczącej wielkości. Uważamy, iż PZU nie 
będzie aktywnie uczestniczył w procesie zakupu aktywów RBI 
w Polsce. Przedstawiciele PZU już wcześniej zaznaczyli, że 
ewentualny zakup aktywów bankowych traktowaliby jak 
inwestycje finansową a nie strategiczną na co z kolei może 
nie zgodzić się KNF w przypadku tak dużego banku jakim jest 
Raiffeisen w Polsce. Ponadto, KNF wyraził opinię, że 
najlepszym kupcem na aktywa RBI w Polsce byłby inwestor 
zagraniczny, który jeszcze nie jest obecny na naszym rynku. 
Uważamy, iż RBI oczekuje ceny powyżej Bv oraz goodwillu 
jaki nadal pozostał po transakcji zakupu aktywów (tj. 1,5 mld 
EUR lub 1,1x P/BV). 

Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Składka brutto: 16 243,1 16 480,0 0,0 16 884,6 0,0 18 438,4 0,1 Liczba akcji (mln) 86,4

majątkowa 8 789,2 8 274,0 -0,1 8 999,2 0,1 9 471,8 0,1 MC (cena bieżąca) 42 571,7

życiowa 7 454,0 7 745,0 0,0 7 745,0 0,0 7 885,5 0,0 Free float 64,8%

Wynik techniczny 19 916,4 18 726,2 -6,0% 19 513,7 4,2% 20 911,0 7,2%

Zysk brutto 4 038,7 4 159,9 3,0% 3 691,7 -11,3% 3 457,9 -6,3%

Zysk netto 3 255,2 3 295,0 1,2% 2 967,7 -9,9% 2 769,5 -6,7%

ROE 24,1% 25,1% 23,5% 21,4% Zmiana ceny: 1m 1,2%

P/E 13,1 12,9 14,3 15,4 Zmiana ceny: 6m 7,0%

P/BV 3,0 3,5 3,2 3,3 Zmiana ceny: 12m 15,1%

DPS 22,4 29,7 58,6 30,5 Min (52 tyg.) 414,7

Dyield (%) 4,5 6,0 11,9 6,2 Max (52 tyg.) 511,0

Analityk: Michał Konarski

Trzymaj

493,00 PLN
Data ostatniej aktualizacji:

Podstawowe dane (mln PLN)

2013-11-06
425,00 PLN

PZU
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Usługi finansowe 

Podtrzymujemy naszą rekomendację akumuluj dla 
Kruka oraz pozostawiamy bez zmian 9-miesięczną 
cenę docelową na poziomie 143,10 PLN/akcję. W 
przeciągu ostatnich 12 miesięcy (do marca) kurs akcji 
Kruka wzrósł o 64,1% wobec wzrostu indeksu WIG na 
poziomie 3,3%. Kruk pozostaje liderem na rynku 
wierzytelności w Polsce i Rumunii, a nabycie portfela 
wierzytelności hipotecznych w 1Q’14 i 4Q’14 oraz 
wejście na rynek niemiecki otwiera przed Spółką nowe 
perspektywy rozwoju. Oczekujemy, iż dynamika zysku 
netto Kruka w kolejnych trzech latach znacząco 
przewyższy dynamikę spółek porównywalnych, jak 
również polskich banków. 
 
Wyniki powyżej konsensusu rocznego 
Kruk zaraportował w 4Q’14 zysk netto na poziomie  
25,7 mln PLN, -1,2% Q/Q, ale +45,8% R/R. Wynik roczny na 
poziomie 151,8 mln PLN znalazł się powyżej średnich 
oczekiwań rynkowych na poziomie 139,6 mln PLN, ale 
poniżej naszych oczekiwań na poziomie 155 mln PLN. W 
4Q’14 marża pośrednia wzrosła o 17,3% Q/Q. Wzrost 
widoczny był zarówno po stronie nabytych pakietów 
wierzytelności (+17,5% Q/Q), jak i inkasa (+5,0% Q/Q). 
Niemniej jednak, Kruk w 4Q’14 zanotował zysk z rewaluacji 
portfeli nabytych w wysokości 2,6 mln PLN (wobec  
-13 mln PLN w 3Q’14). W 4Q’14 Kruk zanotował wzrost 
kosztów operacyjnych o 31,8% Q/Q, lekko poniżej naszych 
oczekiwań. Efektywna stopa podatkowa wyniosła w 4Q’14 
9,3%. W 4Q’14 nakłady na nowe portfele wyniosły  
215 mln PLN (42 mln PLN w 3Q’14), zaś nominalna wartość 
portfeli nabytych w 4Q’14 wyniosła 1 578 mln PLN. 
 

Główne zagadnienia po konferencji wynikowej 
Zysk netto: Kruk w swojej strategii założył, iż do końca 
2019 roku chciałby znaleźć się w TOP 3 firm windykacyjnych 
w regionie pod względem zysku netto. Zarząd zdradził, iż 
firma #1 w 2014 miała zysk netto w wysokości 470 mln PLN. 
Z kolei Prezes uważa, iż aby znaleźć się w TOP 3 Kruk musi 
co najmniej podwoić zysk netto. 
Ekspansja zagraniczna: Według Zarządu, Niemcy są 
gotowe operacyjnie. Kruk przewiduje, że jeszcze w 2015 roku 
operacyjnie gotowe będą Włochy lub Hiszpania. W 2015 Kruk 
prognozuje ,iż budżet na Niemcy wyniesie 100 mln PLN. 
Wierzytelności hipoteczne: Kruk planuje dokonać 
pierwszego zakupu wierzytelności hipotecznych w Rumunii w 
roku obecnym. Wierzytelność taka może być denominowana 
również w EUR. Kruk planuje także zakup wierzytelności 
hipotecznych w Czechach oraz na Słowacji. 
Rynek: Kruk oczekuje, iż rynek inkasa w Polsce spadnie w 
2015 roku. Spadek rynku jest wynikiem szybszego 
przekazania przez podmiot wierzytelności do sprzedaży niż 
miało to miejsce w przeszłości. Ponadto Kruk uważa, że 
rynek wierzytelności w 2015 będzie niższy niż w 2014  
(13,4 mld PLN). 
Zmiana kwalifikacji zakupionych portfeli na metodę 
zamortyzowanego zysku pozwoli uodpornić spółkę na 
negatywny efekt w przypadku podwyższenia stóp 
procentowych. Zmiana ta ma niewielki efekt na wyniki spółki. 
Efektywny podatek dochodowy powinien wzrosną do 
wysokiego jednocyfrowego w 2016 roku. W kolejnych latach 
należy oczekiwać dalszego wzrostu efektywnej stawki 
podatkowej, która jednak nie powinna przekroczyć 19%. 
Dywidenda: Wypłata dywidendy jest skutkiem wysokiego 
zysku netto w 2014 roku. Jednocześnie, jeżeli Kruk będzie 
miał w kolejnych latach wysokie nakłady na portfele 
wierzytelności to dywidenda w danym roku może zostać 
pominięta. 
Nowy segment: Zarząd zamierza rozwijać nową działalność. 
Szczegóły nie są jeszcze znane, ale Zarząd wskazał, iż obecni 
konkurenci posiadają np. banki depozytowe, które ułatwiają 
zdobywanie finansowania. 

Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody ogółem 343,0 405,6 18,3% 487,9 20,3% 553,3 13,4% Liczba akcji (mln) 17,0

Zakupy wierzytelności 303,0 355,7 17,4% 442,4 24,4% 502,7 13,6% MC (cena bieżąca) 2 370,9

Inkaso 32,9 39,9 21,4% 31,7 -20,5% 35,5 11,8% Free float 87,0%

Marża pośrednia 194,1 222,9 14,8% 293,9 31,9% 337,6 14,8%

Zysk brutto 85,1 98,5 15,7% 152,8 55,2% 179,7 17,6%

Zysk netto 81,2 97,8 20,4% 151,8 55,3% 174,3 14,8%

ROE 29,2% 26,7% 30,3% 26,2% Zmiana ceny: 1m 6,7%

P/E 29,1 24,3 15,6 13,6 Zmiana ceny: 6m 34,2%

P/BV 7,4 5,7 4,1 3,2 Zmiana ceny: 12m 62,1%

DPS 0,0 0,0 0,0 1,5 Min (52 tyg.) 80,2

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 1,1 Max (52 tyg.) 139,8

Podstawowe dane (mln PLN)

2015-03-06
143,10 PLN

Data ostatniej aktualizacji:

Kruk Akumuluj

Analityk: Michał Konarski
139,80 PLN



26 
      

Podtrzymujemy pozytywną rekomendację kupuj dla 
Prime Car Management (Grupa Masterlease) z  
9-miesięczną ceną docelową na poziomie 65,00 PLN na 
akcję. Od debiutu na GPW kurs akcji PCM wzrósł o 
18,0% zachowując się znacznie lepiej od szerokiego 
indeksu WIG (+6,1%) czy sWIG80 (+1,9%). Po 
znaczącym wzroście wyników finansowych Grupy 
przez ostatnie 3 lata, oczekujemy spowolnienia ze 
względu na rosnącą presję na marżę oraz coraz 
mniejszy potencjał do cięcia kosztów. Wyłączając 
zdarzenia jednorazowe w 2014 roku, prognozujemy 
średnioroczny wzrost zysku netto na poziomie 3,5% w 
przeciągu kolejnych 5 lat, który wspierany będzie 
głównie przez wzrost floty pojazdów w segmencie 
CFM. W 2015 roku Grupa oczekuje, iż dostawy nowych 
samochodów do klientów wzrosną o 10,6% R/R wobec 
stabilnych dostaw w 2014 roku. Wzrost floty w 2015 
roku może być dodatkowo wsparty przez potencjalne 
przejęcia, które Zarząd szacuje na 500-1000 
samochodów. Nasze prognozy znajdują się 4% poniżej 
średnich oczekiwań rynkowych na 2015 oraz 6% 
poniżej na 2016 rok. Niemniej jednak, relatywnie niski 
poziom zadłużenia (dług do kapitałów własnych na 
poziomie 1,2x przy kowenantach na poziomie 3,5x) 
powinien pozwolić Grupie na jednoczesny wzrost floty 
oraz wysoką wypłatę dywidendy. Wraz z zakończeniem 
negocjacji z kredytodawcami Grupy oczekujemy 
zgodnie z zapowiedziami Zarządu, iż proponowana 
dywidenda wzrośnie w 2015 roku z 75% do 100% i 
pozostanie na tym poziomie przez kolejnych 7 lat. 
Prognozowana przez nas dywidenda powinna się 
przełożyć na wskaźnik dividend yield w przedziale  
8-9% w kolejnych 5 latach. Uważamy, iż pomimo 
niskiego zadłużenia firmy oraz licznych przewag 
konkurencyjnych takich jak sieć oddziałów czy 
doświadczona kadra menadżerska, priorytetem Grupy 
Masterlease pozostanie zwrot z kapitałów własnych, a 
nie udział w rynku. Na wskaźniku 2015P P/E 12,1x 
oraz 2016P P/E 11,8x Grupa Masterlease notowana 
jest z odpowiednio 18% oraz 9% dyskontem do grupy 
porównawczej (leasing pojazdów + wypożyczalnie 
sprzętu i pojazdów). Uważamy, iż dyskonto do spółek 
porównywalnych nie jest zasadne ze względu na 
ponadprzeciętną dywidendę.   
 

Wyniki za 4Q’14 
Grupa Masterlease (PCM) w 4Q’14 osiągnęła zysk netto na 
poziomie 9,6 mln PLN, co oznacza spadek 11,7% Q/Q oraz 
22,2% R/R. W całym 2014 roku Grupa Masterlease osiągnęła 
wynik netto na poziomie 62,6 mln PLN, zgodnie ze średnimi 
oczekiwaniami rynkowymi na poziomie 64,1 mln PLN. W 
4Q’14 flota samochodów wzrosła o 1% Q/Q oraz 3,4% R/R. 
Wzrost floty widoczny był w segmencie semi-FSL (+329 
samochodów) wobec odpływu w segmentach FSL (-117 
samochodów) oraz w leasingu finansowym (-40 
samochodów). Na 2015 rok Grupa Masterlease planuje 
dostawy na poziomie 9 270 samochodów wobec 
zrealizowanych 8 385 w 2014 roku. W 4Q’14 suma aktywów 
wzrosła o 6,0% Q/Q, głównie dzięki wzrostowi należności z 
tytułu leasingu finansowego (+7,2% Q/Q) i rzeczowych 
aktywów trwałych (+2,4% Q/Q). Niemniej jednak, wzrost 
sumy bilansowej nie przełożył się na wzrost przychodów z 
tytułu leasingu oraz opłat dodatkowych (-1,7% Q/Q) ani 
przychodów odsetkowych (-1,9% Q/Q). Dodatkowo, Grupa 
Masterlease zanotowała lekki spadek zysku netto na 
remarketingu (z 3,3 mln PLN w 3Q’14 do 3,1 mln PLN w 
4Q’14) oraz wzrost kosztów serwisów i napraw (+3,5% Q/Q). 
Negatywny wpływ tych pozycji został w części 
zneutralizowany przez wzrastający wynik z tytułu prowizji i 
opłat (+2,7% Q/Q) oraz spadające koszty amortyzacji  
(-3,7% Q/Q) i odsetkowe (-5,6% Q/Q). Wyniki oceniamy 
lekko negatywnie. Rosnący bilans oraz spadające przychody 
wskazują na narastającą presję na marżę zarówno w 
segmencie leasingu z usługami, jak i finansowego. 
Jednocześnie, pozytywnie odbieramy plany Grupy na 
dostawy w 2015 roku. 
 
Zarząd proponuje dywidendę 
Zarząd PCM rekomenduje 42,99 mln PLN na dywidendę. 
Dniem dywidendy ma być 15 kwietnia 2015 roku, a jej 
wypłaty 22 kwietnia 2015 roku. Oczekujemy, iż dywidenda 
nadal zostanie podwyższona po tym jak banki kredytujące 
Grupę Masterlease zniosły limity dotyczące wskaźnika 
wypłaty (poprzednio na poziomie 75%).  

Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody ogółem 539,5 557,0 3,3% 552,1 -0,9% 555,9 0,7% Liczba akcji (mln) 11,9

Koszty ogółem -496,5 -497,9 0,3% -476,2 -4,4% -490,6 3,0% MC (cena bieżąca) 618,7

Należności leasingowe 361,5 380,1 5,1% 453,0 19,2% 527,7 16,5% Free float 40,0%

Zysk brutto 43,0 59,1 37,5% 75,8 28,2% 65,3 -13,8%

Zysk netto 33,0 44,0 33,1% 62,6 42,4% 51,3 -18,2%

ROE 8,1% 9,9% 13,0% 10,4% Zmiana ceny: 1m 1,9%
P/E 18,7 14,1 9,9 12,1 Zmiana ceny: 6m 1,9%

P/BV 1,5 1,3 1,2 1,3 Zmiana ceny: 12m 18,1%

DPS 0,3 0,4 2,2 5,3 Min (52 tyg.) 40,1

Dyield (%) 0,5 0,7 4,2 10,1 Max (52 tyg.) 56,0

Prime Car Management Kupuj

Analityk: Michał Konarski
51,95 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-26
65,00 PLN

Podstawowe dane (mln PLN)
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Marże rafineryjne wciąż wysokie, słabiej na 
petrochemii 
Marże rafineryjne w marcu kontynuowały wzrosty i średnia 
przekroczyła 9 USD (6,8 USD/Bbl w lutym), czemu sprzyjała 
korekta notowań surowca. W rozbiciu na poszczególne 
produkty głównymi źródłami tych rekordowych rentowności 
są benzyna i ciężki olej opałowy. Dodatkowo marżę 
przerobową poprawiał wyższy dyferencjał Ural/Brent (2 USD 
vs. 1,2 USD w lutym), który był pochodną obaw o zniesienie 
sankcji irańskich i związane z tym zwiększenie podaży 
ciężkich gatunków ropy. Z punktu widzenia Orlenu i Lotosu 
warto jeszcze zwrócić uwagę na utrzymujący się wysoki kurs 
USD/PLN (średnia 3,8), który zwiększa rentowność przerobu 
denominowaną w PLN. W obszarze petrochemicznym po 
słabym lutym obserwowaliśmy wyraźne odbicie modelowych 
marż, zarówno na olefinach jak i poliolefinach. Wygląda więc 
na to, że okresowe turbulencje na tym rynku, które 
łączyliśmy z fluktuacją cen ropy i wysokimi crackami na 
nafcie, właśnie się kończą. W obszarze detalicznym w 
związku z osłabieniem polskiej waluty do dolara wciąż 
obserwowaliśmy presję i ostatecznie cały kwartał zamknął się 
średnią marżą paliwową niższą o około 8 groszy na litrze.  
 
Szara strefa w odwrocie? 
Według najświeższych szacunków Polskiej Organizacji 
Przemysłu i Handlu Naftowego konsumpcja benzyny w 
pierwszych 2 miesiącach tego roku wzrosła o 4%, a diesla o 
6%. Może to oznaczać, że intensyfikacja wysiłków organów 
ścigania (w 2014 roku wykryto wyłudzenia na 450 mln PLN, a 
ich skalę szacuje się na kilka mld PLN) w połączeniu ze 

zmianą prawa wpłynęły na ograniczenie zjawiska szarej 
strefy. Pomagają tez zapewne niższe ceny paliw. Nie bez 
znaczenia dla dynamiki popytu może być także pogoda, 
aczkolwiek baza odniesienia jeśli chodzi o warunki w 1Q jest 
r/r zbliżona. Jeśli kolejne miesiące potwierdzą te tendencje to 
będzie to dobra informacja dla Orlenu i Lotosu. 
 
Dalszy wzrost zapasów ropy w USA 
Zapasy ropy w USA w marcu wzrosły o kolejne 27 mln 
baryłek (+6%), co przy zbliżonym poziomie wykorzystania 
mocy przerobowych w rafineriach wynikało głównie z nieco 
wyższego średniego dziennego importu oraz dalszych 
wzrostów lokalnego wydobycia. Rosnąca produkcja z 
amerykańskich złóż potwierdza, że spadająca liczba 
aktywnych wiertni z dużym opóźnieniem przełoży się na 
wydobycie z uwagi na duży zapas przygotowanych do 
szczelinowania odwiertów i wyższą efektywność samego 
procesu szczelinowania. W efekcie zapasy ropy w USA 
znajdują się obecnie na rekordowych poziomach (24% 
powyżej poziomów ubiegłorocznych). Sprzyja to wysokości 
dyskonta Brent/WTI, aczkolwiek w ostatnich tygodniach ze 
względu na obawy o zniesienie sankcji na Iran słabiej 
wyglądały notowania Brent i w efekcie wspomniany spread 
zawęził się do 7 USD (12 USD na koniec lutego). Zapasy 
benzyny spadły w marcu o 10,9 mln baryłek (-5%), co było 
pochodną wyższego poziomu konsumpcji, ale nadal znajdują 
się wyraźnie powyżej poziomów ubiegłorocznych. W 
przypadku średnich destylatów zanotowaliśmy tymczasem 
wzrost rezerw z uwagi na obniżenie popytu. 

Paliwa, chemia 
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Wykorzystanie mocy w rafineriach w USA 
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 4 378,0 3 501,0 -20,0% 3 243,9 -7,3% 3 133,8 -3,4% Liczba akcji (mln) 52,7

EBITDA 38,5 356,3 826,6% 524,8 47,3% 574,9 9,5% MC (cena bieżąca) 2 872,1

marża EBITDA 0,9% 10,2% 16,2% 18,3% EV (cena bieżąca) 4 007,9

EBIT -198,2 139,7 320,3 129,2% 364,1 13,7% Free float

Zysk netto -430,6 49,4 167,1 237,9% 170,1 1,8%

P/E 58,1 17,2 16,9 Zmiana ceny: 1m 5,4%

P/CE 10,8 7,7 7,5 Zmiana ceny: 6m 37,7%

P/BV 3,2 3,2 3,0 2,6 Zmiana ceny: 12m 63,2%

EV/EBITDA 106,2 11,4 7,6 7,0 Min (52 tyg.) 30,7

Dyield (%) 0,0 0,0 2,1 0,0 Max (52 tyg.) 54,7

Podstawowe dane (mln PLN)

Ciech Redukuj

Analityk: Kamil Kliszcz
54,50 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-06
46,90 PLN

Notowania Ciechu mimo słabych wyników 4Q (wzrost 
kosztów ogólnych, gorsza marża brutto ze sprzedaży w 
sodzie mimo zrealizowanej wyższej ceny jednostkowej) 
utrzymują się blisko średnioterminowego maksimum. 
Zarząd na konferencji wynikowej uspokoił inwestorów, że 
końcówka roku była zainfekowana przez przestoje 
remontowe i w 2015 roku Spółka będzie kontynuować 
trend poprawy rentowności, a dzięki zwiększonym mocom 
wytwórczym i podwyżkom cen sody zbliży się do 
długoterminowych celów EBITDA, które zakładają  
60 mln PLN średniorocznie. Naszym zdaniem oczekiwania 
rynkowe są już bardzo wygórowane, a ostatnie 
umocnienie złotego względem euro oraz spotowe spadki 
cen sody mogą wpłynąć negatywnie na tegoroczne 
rezultaty. W cenach jest również refinansowanie obligacji 
korporacyjnych po niższych kosztach. W tym kontekście 
utrzymujemy negatywną rekomendację.  
 
Oczyszczone wyniki 4Q poniżej oczekiwań 
Raportowany strumień EBITDA w 4Q był znacznie lepszy od 
naszych prognoz i rynkowego konsensusu, ale zadecydowały 
o tym zdarzenia jednorazowe. Saldo na pozostałej 
działalności operacyjnej wyniosło +49,5 mln PLN, z czego 
większość stanowiło odwrócenie odpisów aktywów trwałych 
(w tym +35 mln PLN w rumuńskiej Govorze). Po 
oczyszczeniu wynik operacyjny powiększony o amortyzację 
wyniósłby 96 mln PLN i byłby wyraźnie gorszy od oczekiwań. 
Źródłem tego negatywnego zaskoczenia jest segment 
sodowy, gdzie skorygowana EBITDA wyniosła 95 mln PLN i 
była gorsza nie tylko od pozostałych kwartałów tego roku, ale 
również w ujęciu r/r. Słabsza marża brutto ze sprzedaży to 
prawdopodobnie efekt sygnalizowanych przez Spółkę awarii 
oraz okresowo wyższych cen gazu w Niemczech. Dodatkowo 
zaksięgowane zostały wyższe koszty ogólnego zarządu  

(+4 mln PLN). W segmencie organicznym EBITDA była bliska 
prognozom (7,5 mln PLN vs. 8,6 mln PLN), podobnie jak w 
obszarze krzemianowym (8,3 mln PLN vs. 7 mln PLN). Nie 
zaskoczyły również koszty ogólne oraz saldo na działalności 
finansowej. Ciech rozpoznał w tym kwartale aktywo 
podatkowe na 58 mln PLN, co wzmocniło raportowany wynik 
netto. Mocną stroną raportu są przepływy z działalności 
operacyjnej w kwocie +146 mln PLN, ale w dużym stopniu są 
one pochodną zmian w kapitale obrotowym, a w 
szczególności spadku należności (dodatkowa umowa 
faktoringowa w Organice Sarzyna z limitem 115 mln PLN). 
Przy nakładach inwestycyjnych rzędu 109 mln PLN i 
wypłaconej dywidendzie Spółka utrzymała dług netto na 
poziomie 1,15 mld PLN.  
  
Zarząd optymistyczny na rok 2015 
Zarząd na konferencji wynikowej formułował optymistyczne 
oczekiwania, co do wyników tego roku, a wśród głównych 
czynników wzrostu wymieniane były przeprowadzone 
kilkuprocentowe podwyżki cen sody, zwiększony o 120 tys. 
ton potencjał wytwórczy na tym produkcie oraz obniżki cen 
surowców energetycznych. Gorzej może wyglądać sytuacja w 
segmencie organicznym, gdzie wciąż obserwujemy presję w 
obszarze żywic. Słabsze rezultaty wypracowane w 4Q Spółka 
tłumaczyła dodatkowymi kosztami remontów w obszarze 
sodowym oraz wzrostem cen paliwa piecowego w Rumunii 
(konieczność zastąpienia antracytu koksem). Jeśli chodzi o 
kwestę faktoringu to Spółka wykorzystała na koniec grudnia 
około 180 mln PLN w ramach całkowitego limitu  
240 mln PLN. Podsumowując, przekroczenie granicy  
600 mln PLN EBITDA w tym roku wydaje się bardzo 
prawdopodobne, aczkolwiek nawet w takim scenariuszu 
implikowany wskaźnik EV/EBITDA wynosi 6,7x (P/E w 
okolicach 13x), co w naszej opinii nie jest już atrakcyjne.   
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 33 111,0 28 597,3 -13,6% 28 501,9 -0,3% 20 129,2 -29,4% Liczba akcji (mln) 184,9

EBITDA 979,2 802,6 -18,0% -584,1 1 419,3 MC (cena bieżąca) 5 008,2

marża EBITDA 3,0% 2,8% -2,0% 7,1% EV (cena bieżąca) 10 308,5

EBIT 312,8 146,5 -53,2% -1 393,0 610,5 Free float 46,8%

Zysk netto 927,8 39,4 -95,8% -1 466,4 331,6

P/E 3,8 89,3 15,1 Zmiana ceny: 1m 6,6%

P/CE 2,2 5,1 4,4 Zmiana ceny: 6m 10,4%

P/BV 0,4 0,4 0,6 0,6 Zmiana ceny: 12m -21,1%

EV/EBITDA 10,0 11,5 7,6 Min (52 tyg.) 23,1

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Max (52 tyg.) 35,6

Lotos Trzymaj

Analityk: Kamil Kliszcz
27,09 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-08
26,80 PLN

Podstawowe dane (mln PLN)

Wyniki za 4Q okazały się lepsze od oczekiwań rynkowych, 
ale w kontekście wysokich modelowych marż 
rafineryjnych trudno uznać je za pozytywny katalizator dla 
kursu. Rynek obecnie jest bardzo sceptyczny w kwestii 
zdolności Lotosu do pełnego spieniężenia bardzo 
korzystnego otoczenia makro. Naszym zdaniem sentyment 
do Spółki powinny poprawić jednak wyniki kolejnych 
kwartałów, kiedy nie powinny już wystąpić negatywne 
zjawiska infekujące rentowność (ujemne różnice kursowe 
operacyjne, wyższy udział eksportu). Lotos powinien też 
skorzystać na potencjalnym osłabieniu dolara poprzez 
spadek wartości długu (na poziomie operacyjnym Spółka 
zabezpieczyła ekspozycję dolarową po kursie około 3,4). 
Dodatkowym argumentem jest także zredukowanie premii 
w wycenie do Orlenu na poziomie EV/EBITDA LIFO. 
Wkrótce przedstawimy aktualizację naszych prognoz i 
wyceny.   
 
Oczyszczone wyniki powyżej konsensusu  
EBITDA LIFO Lotosu za 4Q po oczyszczeniu o zdarzenia 
jednorazowe (efekt LIFO, operacyjne różnice kursowe i 
odpisy) wyniósłby 368 mln PLN wobec zakładanych przez nas 
281 mln PLN. Odniesienie do konsensusu jest dość trudne z 
uwagi na problem z korektą o one-offy, aczkolwiek wydaje 
się że pozytywne odchylenie od prognoz rynkowych jest 
jeszcze większe. Jeśli chodzi o rozbicie segmentowe to 
głównym źródłem zaskoczenia jest obszar rafineryjny, gdzie 
bez detalu EBITDA LIFO oczyszczona wyniosła 226 mln PLN 
vs. zakładane 150 mln PLN. Jeśli chodzi o zdarzenia 
jednorazowe obniżające wynik raportowany to efekt LIFO 
łącznie z odpisami zapasów wyniósł -863 mln PLN 
(zakładaliśmy -800 mln PLN), operacyjne różnice kursowe  
-33 mln PLN (prognoza -40 mln PLN) oraz odpisy w Lotos 
Asfalt -16 mln PLN (nie uwzględnione w prognozach). 
Prawdopodobnie zbyt konserwatywnie podeszliśmy do 
szacowania negatywnego efektu fluktuacji na kursie USD/PLN 
w grudniu (przypominamy, że w 3Q ten efekt istotnie obniżył 
zyski Lotosu poniżej benchmarku i nie jest on uwzględniany 
w pozycji operacyjne różnice kursowe). W segmencie 
detalicznym EBITDA oczyszczona o odpis na stacje paliw  
(-15,8 mln PLN) wyniosła 20 mln PLN i była nieco niższa od 
prognoz (25 mln PLN).  

W segmencie wydobywczym pojawiły się negatywne 
zdarzenia jednorazowe w kwocie -168 mln PLN (Heimdal  
-59 mln PLN  i Litwa -103 mln PLN), ale po oczyszczeniu 
EBITDA wyniosłaby 117,8 mln PLN i byłaby zbliżona do 
oczekiwań (106 mln PLN). Na działalności finansowej saldo 
wyniosło -402 mln PLN wobec oczekiwanych -385 mln PLN. 
Odchylenie to kwestia nieco wyższych strat na transakcjach 
zabezpieczających. Przepływy pieniężne z działalności 
operacyjnej wyniosły 450 mln PLN (spadek zapasów większy 
niż efekt LIFO), co przy capex rzędu 200 mln PLN pozwoliło 
zneutralizować częściowo wzrost długu z tytułu zmiany kursu 
USD/PLN. Po uwzględnieniu środków z emisji zadłużenie 
netto spadło jednak do 5,3 mld PLN. Negatywnym aspektem 
raportu za 4Q jest informacja o pozycjach zabezpieczających, 
według której Lotos zawarł kontrakty forward na sprzedaż 
400 mln USD po średnim kursie 3,4, co oznacza że nie będzie 
w pełni beneficjentem aktualnego osłabienia polskiej waluty 
względem dolara.  
 
Publikacja strategii we wrześniu 
Prezes Paweł Olechnowicz zapowiedział, że Spółka zamierza 
we wrześniu opublikować strategię do roku 2020. Do tego 
czasu Grupa zdecyduje czy chce rozwijać się w obszarze 
petrochemii. Zarząd ocenia, że projekt petrochemiczny 
wstępnie ogłoszony przez Lotos i Azoty byłby bardzo 
kosztowny i musiałby być odpowiednio konstruowany na 
poziomie państwa, ze stosownym wsparciem dla 
przedsięwzięcia. Lotos cały czas podtrzymuje 
zainteresowanie kupnem aktywów na szelfie norweskim, co 
pomogłoby uruchomić tzw. tarczę podatkową i uzyskać zwrot 
pozostałej części kapitału zainwestowanego w projekt Yme. 
Przedstawiciele spółki podtrzymują, że produkcja testowa ze 
złoża B8 na Bałtyku zostanie uruchomiona jeszcze w tym 
roku. Lotos zmodyfikował plany dotyczące modernizacji 
platformy, która ma być wykorzystywana na złożu B8 ze 
względu na sytuację na rynku ropy. Po zmianach projekt 
będzie tańszy o ok. 200 mln PLN. W związku ze zmianami 
projektu, Lotos uruchomił nowy przetarg, uwzględniający 
zmodyfikowany zakres prac. Prezes Zbigniew Paszkowicz 
ocenia, że rozstrzygnięcie przetargu możliwe jest w kwietniu. 
Zmodyfikowana platforma, według założeń spółki, miałaby 
wrócić na złoże w połowie 2016 r. 
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mld HUF) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 5 521,3 5 401,1 -2,2% 4 869,4 -9,8% 3 457,1 -29,0% Liczba akcji (mln) 104,5

EBITDA 524,9 520,4 -0,9% 409,0 -21,4% 483,5 18,2% MC (cena bieżąca) 17 491,3

marża EBITDA 9,5% 9,6% 8,4% 14,0% EV (cena bieżąca) 31 256,6

EBIT 205,3 -18,7 40,9 194,4 375,4% Free float 31,3%

Zysk netto 151,5 21,6 -85,7% 4,8 -77,8% 91,1 1798,0%

P/E 8,5 59,6 268,3 14,1 Zmiana ceny: 1m 3,3%

P/CE 2,7 2,3 3,5 3,4 Zmiana ceny: 6m 2,6%

P/BV 0,8 0,8 0,8 0,8 Zmiana ceny: 12m -6,2%

EV/EBITDA 5,0 4,2 5,6 4,9 Min (52 tyg.) 142,0

Dyield (%) 3,0 3,0 4,7 3,6 Max (52 tyg.) 189,5

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-08
174,00 PLN

Podstawowe dane (mln PLN)

MOL Akumuluj

167,35 PLN
Analityk: Kamil Kliszcz

Akcje MOL wciąż naszym zdaniem nie zdyskontowały 
bardzo korzystnego otoczenia makro w obszarze przerobu 
ropy, a rynek większą uwagę przykłada do zmian cen ropy 
i doniesień o braku płatności na złożach w Kurdystanie. 
Tymczasem udział segmentu wydobywczego w EBITDA 
spadnie w tym roku wyraźnie poniżej 50%, a produkcja 
iracka stanowiła w naszych prognozach tylko 10% 
wolumenów ogółem na ten rok. Spółka jest natomiast 
wyceniana na wskaźnikach P/E i EV/EBITDA na 
poziomach charakterystycznych dla spółek wydobywczych 
z 30% dyskontem do rafinerii (Tupras, Orlen, Neste). 
Naszym zdaniem konsensus przeszacowuje wpływ spadku 
cen ropy na wyniki w najbliższych latach (50% udział gazu 
w produkcji węglowodorów), a nie bierze pod uwagę 
znacznej dźwigni w obszarze „downstream” i ogłoszonego 
programu redukcji kosztów. Podtrzymujemy naszą 
pozytywną rekomendację.  
 
Propozycja 50 mld HUF na dywidendę 
Zarząd MOL-a zaproponował wypłatę 50 mld HUF w formie 
dywidendy z ubiegłorocznego zysku netto. W naszych 
prognozach zakładaliśmy 47 mld HUF. W ubiegłym roku 
wypłata sięgnęła 60 mld HUF, ale 13 mld HUF stanowiła w 
tym dywidenda specjalna związana z dezinwestycjami. 
Implikowany yield wynosi 4%.  
 

Obniżenie podatków wydobywczych w Wielkiej 
Brytanii 
Minister Skarbu Wielkiej Brytanii ogłosił w Parlamencie 
zmiany w opodatkowaniu sektora E&P na Morzu Północnym. 
Podatek specjalny PRT ma spaść z 50% do 35% a podatek 
dodatkowy SCT z 30% do 20%. Dla MOL-a w kontekście 
zakupionych w ostatnich miesiącach aktywów w UK (10-15% 
udziału w wydobyciu Grupy w najbliższych latach) istotne 
znaczenie ma ta druga stawka. Zmiana opodatkowania ma 
na celu dostosowanie stawek do nowych cen ropy.  
 
MOL szuka kolejnych celów akwizycji w detalu 
MOL chce dalej rozwijać swój segment detaliczny. Na 
wszystkich kluczowych rynkach, na których działa zamierza 
być co najmniej numerem trzy. Do tego celu zbliża się już 
m.in. na rynku rumuńskim, gdzie aktualnie z udziałem 15% 
zajmuje 4 miejsce. Dzięki ostatniej akwizycji 42 stacji ENI 
(łącznie tamtejsza sieć MOL będzie liczyć 200 obiektów) oraz 
inwestycjom organicznym do roku 2017 koncern chce 
zwiększyć udział na rumuńskim rynku stacji benzynowych do 
20% i wskoczyć na 3 pozycję za OMV i KMG, wyprzedzając 
Lukoil. Celem finansowym Grupy w zakresie podsegmentu 
detalicznego jest wzrost EBITDA z obecnych 205 mln USD do 
300 mln USD w 2017 roku, co oprócz zwiększenia skali 
będzie możliwe dzięki naciskowi na wzrost sprzedaży 
pozapaliwowej (Spółka oczekuje w tej kategorii 
dwucyfrowych wzrostów).  
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 28 730,0 32 044,0 11,5% 34 304,0 7,1% 34 874,7 1,7% Liczba akcji (mln) 5 900,0

EBITDA 4 609,0 5 612,0 21,8% 6 345,0 13,1% 6 323,4 -0,3% MC (cena bieżąca) 33 335,0

marża EBITDA 16,0% 17,5% 18,5% 18,1% EV (cena bieżąca) 36 220,0

EBIT 2 540,0 3 149,0 24,0% 3 843,0 22,0% 3 631,1 -5,5% Free float 27,6%

Zysk netto 2 242,0 1 918,0 -14,5% 2 823,0 47,2% 2 734,4 -3,1%

P/E 14,9 17,4 11,8 12,2 Zmiana ceny: 1m 14,6%

P/CE 7,7 7,6 6,3 6,1 Zmiana ceny: 6m 11,9%

P/BV 1,2 1,2 1,1 1,0 Zmiana ceny: 12m 28,1%

EV/EBITDA 9,0 6,8 5,7 5,7 Min (52 tyg.) 4,2

Dyield (%) 0,0 2,3 2,7 2,8 Max (52 tyg.) 5,7

Podstawowe dane (mln PLN)

PGNiG Trzymaj

Analityk: Kamil Kliszcz
5,65 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-30
5,24 PLN

Od czasu naszej poprzedniej negatywnej rekomendacji 
kurs PGNiG wzrósł o 20% i niestety musimy przyznać, że 
było to fundamentalnie uzasadnione. Bardzo dobre wyniki 
4Q oraz znacznie wolniejsze tempo zmian na polskim 
rynku gazu skłoniły nas bowiem do podwyższenia prognoz 
oraz wyceny. Przeprowadzona przez nas szczegółowa 
analiza danych rynkowych Gaz-Systemu wskazuje 
bowiem, że część pozytywnych tendencji widocznych w 
segmencie obrotu w końcówce 2014 roku powtórzy się 
również w tym roku i w tym kontekście spodziewamy się 
wyraźnego przekroczenia prognozy Zarządu, która zakłada 
5,8 mld PLN EBITDA (nasza prognoza 6,3 mld PLN). Mocny 
bilans, atrakcyjna stopa dywidendy (szczególnie od 
przyszłego roku), podwyższone założenia kursu USD/PLN 
(kluczowe dla długoterminowych prognoz dla segmentu 
wydobywczego) oraz wzrost wskaźników wyceny dla 
grupy porównawczej (dostosowane konsensusy w 
spółkach wydobywczych) to kolejne argumenty za zmianą 
naszego nastawienia inwestycyjnego do PGNiG. Biorąc te 
elementy pod uwagę podwyższyliśmy w ostatnim raporcie 
(30 marca) naszą cenę docelową do 5,24 PLN oraz 
zmieniliśmy rekomendację do trzymaj. 
 
Wyniki znacznie powyżej oczekiwań, głównie na 
obrocie 
Wyniki PGNiG za 4Q okazały się znacząco lepsze od naszych 
oczekiwań i rynkowego konsensusu. EBITDA sięgnęła  
1,36 mld PLN mimo zdarzeń jednorazowych, które 
ostatecznie wyniosły -0,62 mld PLN (mniej więcej tyle ile 
zapowiadano w komunikacie). Dodatkowo trzeba uwzględnić 
fakt, że PGNiG nie zawiązało w 4Q standardowych rezerw na 
nagrody roczne, które zostały zawieszone w związku z 
wypowiedzeniem przez Zarząd układu zbiorowego pracy. 
Obniżyło to koszty o około 140 mln PLN. Oczyszczony o te 
elementy wynik EBIDA wyniósłby więc 1,84 mld PLN i był 
wyższy od naszych szacunków aż o 0,7 mld PLN! Głównym 
źródłem zaskoczenia jest segment obrotu gdzie zamiast 
prognozowanej straty EBIT rzędu -242 mln PLN Spółka 
wygenerowała zysk na poziomie 417 mln PLN. Było to 
możliwe dzięki znacznie niższym kosztom jednostkowym 
zakupu gazu, co jest tym większym zaskoczeniem w 
kontekście osłabienia PLN względem USD oraz wzrostu cen 
gazu na giełdzie niemieckiej w porównaniu do 3Q’14.  

W obszarze wydobywczym pozytywne odchylenie  
(-27 mln PLN EBIT vs. zakładane -206 mln PLN) to obok 
wspomnianego braku rezerw na nagrody roczne (około  
75 mln PLN) efekt niższej amortyzacji (35 mln PLN) oraz 
niższych kosztów związanych z usługami obcymi 
(prawdopodobnie kwestia opłat operatorskich na Skarv). W 
dystrybucji EBIT wyniósł 300 mln PLN vs. prognozowane  
249 mln PLN, a różnica w całości wynika z braku rezerwy na 
nagrody. Na działalności finansowej saldo wyniosło  
-131 mln PLN vs. zakładane -167 mln PLN przy 
prawdopodobnie niższych różnicach kursowych. Dodatkowo 
wynik netto został wzmocniony odwróceniem odpisów na 
EuRoPolGaz w kwocie 129 mln PLN oraz bardzo niską 
efektywną stopą podatkową (9%). Pozytywną stroną raportu 
za 4Q są też przepływy z działalności operacyjnej  
(2,55 mld PLN), które z nawiązką pokryły nakłady 
inwestycyjne (1,8 mld PLN).  
 
Propozycja dywidendy 
Zarząd zaproponował dywidendę 16 groszy na akcję (30% 
zysku Grupy za rok 2014). Dzień dywidendy zaplanowano na 
15 lipca, a wypłatę na 4 sierpnia. Spółka wyjaśniła też, że 
zaprezentowana w grudniu polityka dywidendowa (50% 
skonsolidowanego zysku netto) jest podtrzymana, ale 
uwzględnia roczne opóźnienie (czas na zebranie dywidend 
przez spółkę dominującą). W efekcie dywidenda tegoroczna 
odnosi się do skonsolidowanego zysku netto z roku 2013.  
 
Bez ograniczeń dostaw z Gazpromu  
PGNiG i Gaz-System poinformowały, że 6 marca Gazprom 
potwierdził, że dostawy gazu do Polski z kierunku 
wschodniego będą realizowane zgodnie ze składanymi 
zamówieniami. Przypominamy, że od września ubiegłego 
roku dostawy gazu z kierunku wschodniego nie były 
realizowane zgodnie ze składanymi przez PGNiG 
zamówieniami.  Redukcje dostaw wahały się od 6 do 46% na 
dobę. Redukcje z kierunku wschodniego uzupełniane były 
zwiększeniem dostaw importowych z kierunku zachodniego 
oraz południowego, wydobyciem krajowym i poborem gazu z 
podziemnych magazynów gazu. Informacja ta oznacza, że w 
marcu wzrośnie średni koszt koszyka gazu pozyskiwanego 
przez PGNiG. Niemniej jednak jeszcze w całym 1Q’2015 
Spółka będzie korzystała na zastąpieniu droższego gazu 
rosyjskiego zakupami spot na rynku niemieckim. 
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Kurs Orlenu zbliża się do historycznych maksimów, co 
znajduje odzwierciedlenie w rekordowych marżach 
rafineryjnych (szczególnie w przeliczeniu na PLN), które 
dodatkowo sprzęgły się z korzystnym otoczeniem w 
segmencie petrochemicznych i detalicznym. Rośnie 
prawdopodobieństwo, że ceny ropy pozostaną na 
obecnych poziomach przez najbliższe miesiące (wsparcie 
dla popytu na paliwa i niższe koszty własne przerobu), co 
może przełożyć się na podwyższenie naszej tegorocznej 
prognozy EBITDA LIFO, która i tak znacząco przekracza 
rynkowy konsensus. W takim otoczeniu rynek może 
nabrać przekonania, że wyniki ostatnich kwartałów nie są 
jednorazowe, a wskaźniki wyceny liczone na bieżących 
zyskach nie wskazują na przewartościowanie koncernu. 
Naszym zdaniem nie jest to więc jeszcze moment na 
realizację zysków. 
 
Propozycja dywidendy 1,65 PLN/akcję 
Zarząd zaproponował wypłatę 705 mln PLN dywidendy za rok 
2014 (1,65 PLN/akcję). Wypłata nastąpi z kapitału 
zapasowego z uwagi na księgową stratę zrealizowaną w 
ubiegłym roku. Dzień dywidendy ustalono na 16 czerwca a 
wypłatę zaplanowano na 8 lipca. W naszych prognozach 
zakładaliśmy dywidendę rzędu 1,88 PLN/akcję, a rynkowy 
konsensus zakładał 1,62 PLN. Implikowany yield wynosi 
2,8%.  
 
Oczekiwania na rok 2015 
W opublikowanym raporcie rocznym Zarząd przedstawił 
swoje oczekiwania makro na bieżący rok. Według Spółki, 
ceny ropy ustabilizują się na obecnych poziomach, po czym 
ruszą do góry wraz z postępującym ożywieniem 
gospodarczym. Wzrost konsumpcji paliw i produktów 
petrochemicznych ma pozwolić na utrzymanie modelowej 
marży downstream na porównywalnych poziomach rok do 
roku, mimo wzrostu cen ropy. W 2015 roku, zgodnie ze 
strategią, Orlen wyda na inwestycje 3,8 mld PLN, z czego  
2,5 mld PLN zostanie zaalokowane w projekty rozwojowe. 

Spółka poinformowała, że w ramach działalności 
inwestycyjnej w obszarze downstream planowana jest 
kontynuacja budowy instalacji Odazotowania i Odpylania oraz 
instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni w Płocku, 
budowa instalacji Metatezy w Płocku, budowa nowej instalacji 
PE3 w Unipetrolu, zakończenie budowy CCGT we Włocławku 
oraz rozpoczęcie budowy CCGT w Płocku. W segmencie 
detalicznym planowana jest budowa łącznie ponad 30 stacji 
paliw w Polsce, Niemczech i w Czechach oraz rebranding 
kilkudziesięciu stacji Bliska w Polsce. W obszarze wydobycia 
nastąpić ma realizacja kolejnych projektów poszukiwawczych 
gazu łupkowego w Polsce oraz optymalizacja nakładów na 
prace wydobywcze w Kanadzie uwzględniające aktualne 
notowania ropy i gazu. Spółka zapowiada, że zakres postojów 
remontowych w 2015 roku będzie mniejszy w porównaniu do 
roku poprzedniego. Korzystnie przedstawiają się też skutki 
zmian legislacyjnych. Zarząd zwraca uwagę, że dzięki nowej 
ustawie o zapasach obowiązkowych spółka będzie w stanie 
uwolnić część kapitału pracującego, co wpłynie pozytywnie 
na jej przepływy operacyjne. Spółka oczekuje również, że 
nowe regulacje, czyli konieczność złożenia depozytów i 
uzyskania koncesji na prowadzenie działalności związanej z 
handlem paliwami, spowodują, iż szara strefa będzie w 
Polsce systematycznie malała. 
 
Zgoda urzędu antymonopolowego na transakcję z 
ENI 
Unipetrol uzyskał prawomocną decyzję czeskiego urzędu 
antymonopolowego na sfinalizowanie transakcji zakupu od 
ENI 32,4% udziałów w Ceskiej Rafinerskiej. Po zamknięciu 
transakcji stanie się więc jedynym udziałowcem tej spółki. 
Pełna kontrola nad tym podmiotem pozwoli na optymalne 
zarządzanie produkcją czeskich rafinerii w kontekście potrzeb 
części petrochemicznej. W kontekście obecnych wysokich 
marż rafineryjnych dodatkowy potencjał 2,8 mln ton 
rocznego przerobu będzie oznaczał wzrost strumienia EBITDA 
(szacujemy, że przy marży 7 USD/Bbl w skali roku może to 
być około 0,4 mld PLN).  

Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 120 101,6 113 853,0 -5,2% 106 832,0 -6,2% 81 323,0 -23,9% Liczba akcji (mln) 427,7

EBITDA 4 284,5 2 503,0 -41,6% -2 720,0 5 678,6 MC (cena bieżąca) 25 085,1

marża EBITDA 3,6% 2,2% -2,5% 7,0% EV (cena bieżąca) 36 620,1

EBIT 2 024,4 333,0 -83,6% -4 711,0 3 692,3 Free float 72,5%

Zysk netto 2 344,8 176,0 -92,5% -5 811,0 2 635,8

P/E 10,7 142,5 9,5 Zmiana ceny: 1m 5,7%

P/CE 5,4 10,7 5,4 Zmiana ceny: 6m 43,0%

P/BV 0,9 1,0 1,3 1,1 Zmiana ceny: 12m 37,1%

EV/EBITDA 7,9 13,5 6,2 Min (52 tyg.) 36,9

Dyield (%) 0,0 2,6 2,5 2,8 Max (52 tyg.) 59,3

Podstawowe dane (mln PLN)

PKN Orlen Trzymaj

Analityk: Kamil Kliszcz
58,65 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-06
55,50 PLN



      
 33 

Polwax przedstawił ciekawą strategię rozwoju na 
najbliższe 5 lat, aczkolwiek główny projekt inwestycyjny 
który ma podwoić zyski EBITDA Spółki będzie gotowy 
dopiero w 2020 roku, tak więc trudno dyskontować jego 
efekty już teraz. Wyniki za 4Q były rozczarowujące, ale 
wyjaśnienia Zarządu dotyczące znacznych przesunięć 
pomiędzy kwartałami wydają się przekonujące. Mocnym 
punktem raportu kwartalnego były jednak przepływy 
pieniężne i znacznie niższy niż zakładaliśmy poziom długu 
netto. Notowania powinny być też wspierane przez 
ogłoszoną wysoką dywidendę z ubiegłorocznego zysku. 
Podtrzymujemy rekomendację kupuj.   
 
Dywidenda 1,22 PLN/akcję 
Zarząd Polwax zarekomendował wypłatę 12,3 mln PLN  
(1,22 PLN/akcję) z ubiegłorocznego zysku w formie 
dywidendy. Zarekomendowana wielkość stanowi 54,89% 
zysku netto Spółki za rok 2014, na co Spółka otrzymała 
zgodę ING Banku Śląskiego. Ograniczenia dotyczące wypłaty 
dywidendy wynikają z postanowień umów kredytowych 
zawartych przez Spółkę. Dzień dywidendy ustalono na  
22 maja, a termin wypłaty na 8 czerwca. My zakładaliśmy 
wypłatę 1,05 PLN/akcję. Mocny cash flow i bilans na koniec 
roku uzasadnia jednak wyższą dywidendę. Implikowany yield 
to 6,3%.  
 

Wyniki zgodne z wcześniejszymi szacunkami, 
mocny cash flow 
Polwax opublikował wstępne dane finansowe kilka tygodni 
wcześniej, tak więc zarówno poziom przychodów jak i zysku 
EBITDA czy netto nie stanowi zaskoczenia. Tak jak pisaliśmy 
w naszym komentarzu z 25 lutego ostatni kwartał 2014 był 
wyraźnie gorszy w ujęciu r/r, co Zarząd tłumaczy 
przesunięciem marży i przychodów do 3Q’14. Przychody 
spadły r/r o 6%, przy czym w kategorii wyrobów dla 
przemysłu ta dynamika wyniosła -9%. Jeśli chodzi o produkty 
z segmentu zniczowo-świecowego to przy nieznacznym 
zmniejszeniu wolumenów zanotowaliśmy spadek średniej 
ceny jednostkowej, co może też częściowo tłumaczyć 
wyraźnie gorszą rentowność brutto ze sprzedaży (15% vs. 
19% rok wcześniej). Na poziomie kosztów sprzedaży i 
zarządu nie pojawiły się istotne odchylenia r/r, a saldo na 
pozostałej działalności operacyjnej było neutralne (rok temu 
pojawiły się odpisy na -1,3 mln PLN). Przychody finansowe 
netto sięgnęły 0,7 mln PLN (odsetki od należności z 
Jeronimo) i były nieco wyższe r/r (0,6 mln PLN  w 4Q’13). 
Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły +14,3 mln PLN 
vs -10,3 mln PLN, a poprawa r/r to efekt korzystnych zmian 
w kapitale obrotowym. Uruchomiony faktoring należności na 
15 mln PLN pozwolił uniknąć sezonowego zamrożenia 
gotówki u klientów, co Zarząd częściowo wykorzystał na 
dodatkowy zakup zapasów surowca. Przy nakładach 
inwestycyjnych 0,9 mln PLN Spółka obniżyła dług netto do 
38,7 mln PLN (w naszych prognozach rocznych nie 
uwzględnialiśmy faktoringu i zadłużenie netto szacowaliśmy 
na 51,5 mln PLN). Podsumowując, wyniki za 4Q choć słabe 
(poza cash flow), to w kontekście wyjaśnień Zarządu 
dotyczących znacznej fluktuacji marży na przestrzeni roku, 
nie wpływają na nasze oczekiwania na rok 2015.  

Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 260,5 241,1 -7,4% 258,2 7,1% 257,2 -0,4% Liczba akcji (mln) 10,0

EBITDA 30,2 27,5 -8,8% 30,8 11,8% 32,7 6,2% MC (cena bieżąca) 193,9

marża EBITDA 11,6% 11,4% 11,9% 12,7% EV (cena bieżąca) 232,6

EBIT 27,2 24,9 -8,7% 27,7 11,4% 29,9 8,0% Free float 51,3%

Zysk netto 19,4 20,0 2,9% 22,4 12,2% 23,6 5,2%

P/E 10,0 9,7 8,7 8,4 Zmiana ceny: 1m 2,4%

P/CE 8,7 8,6 7,6 7,5 Zmiana ceny: 6m 29,3%

P/BV 5,2 3,7 3,0 2,6 Zmiana ceny: 12m 29,3%

EV/EBITDA 8,1 9,4 7,6 7,3 Min (52 tyg.) 14,9

Dyield (%) 0,0 2,1 5,2 6,3 Max (52 tyg.) 19,6

Polwax Kupuj

Analityk: Kamil Kliszcz
19,39 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-06
24,20 PLN

Podstawowe dane (mln PLN)
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Dynamicznie spadające ceny ropy naftowej 
przekładają się na zmniejszenie dysproporcji między 
cenami kauczuków naturalnych i syntetycznych, co 
zwiększa zainteresowanie zakupami kauczuków 
syntetycznych.  
W długim terminie rosnąca globalna sprzedaż opon 
(średniorocznie przez kolejne 5 lat 4,8%) będzie 
pozytywnie wpływać na wolumen sprzedaży 
kauczuków (zarówno naturalnych, jak i 
syntetycznych). Zwiększenie rozmiaru opon na 
przestrzeni ostatnich 10 lat z 14-17” do 15-19” 
obecnie (wzrost wagi opony o 20-35%) oraz dalszy 
wzrost udziału aut typu pick-up i SUV (opony cięższe o 
30-40% od standardowych) prowadzić będą do 
większego globalnego użycia kauczuków. 
Podtrzymujemy rekomendację kupuj dla akcji Grupy 
Synthos. 
 
Wyniki 4Q'14 
W 4Q’14 łączne przychody ze sprzedaży Grupy Synthos 
wyniosły 1043,5 mln PLN i były o 15,9% niższe od naszych 
prognoz oraz konsensusu. Przychody jednocześnie pokrywały 
się z wcześniej podanymi przez Zarząd szacunkami za rok 
obrotowy 2014. Obroty w segmencie kauczuków i lateksów 
wyniosły w 4Q’14 488,1 mln PLN i były o 44,3% niższe od 
naszych oczekiwań oraz 27,0% r/r niższe. Jeśli ceny 
sprzedawanych produktów pokrywałyby się z cenami 
rynkowymi, to szacowany przez nas wolumen sprzedaży 
kauczuków w 4Q’14 wyniósłby między 55-60 tys. ton  
(-46,7% vs. nasze szacunki oraz -28,5% r/r). W segmencie 
produktów styrenopochodnych sprzedaż 4Q’14 wniosła  
424,8 mln PLN i nie odbiegała znacząco od naszych 
oczekiwań (-3,9% vs. nasze szacunki oraz -2,1% r/r). 
Wyraźnie niższa od oczekiwań sprzedaż miała miejsce w 
segmencie energetyki 96,7 mln PLN (-45,9% vs. nasze 
szacunki oraz -43,1% vs. nasze oczekiwania). 
 
Na poziomie EBITDA największe odchylenie od zakładanych 
prognoz miało miejsce w segmencie styrenopochodnych  
(-40,3% vs. nasze oczekiwania oraz -75,4% r/r). Zgodnie z 

założeniami segment znacząco zmniejszył marżowość, ale 
spadek był wyższy niż zakładaliśmy (rentowność EBITDA 
segmentu 3,6% vs. oczekiwane 5,9% oraz 14% w 4Q’13). 
Segment kauczuków w 4Q’14 zaraportował EBITDA na 
poziomie 79,3 mln PLN (-29,2% vs. oczekiwania oraz 
+126,1% r/r). Jeśli nasze szacunki wolumenów są zgodne z 
rzeczywistością, to EBITDA na tonę sprzedawanych 
kauczuków wyniosła w 4Q’14 1,39 tys. PLN vs. oczekiwania 
1,40 tys. PLN/t oraz 0,33 tys. PLN/t w 4Q’13. Wynik EBITDA 
okazał się wyższy w segmencie Energetyka (+10,2% vs. 
nasze oczekiwania, oraz -2,2% r/r). 
 
Saldo na działalności finansowej wyniosło w 4Q’14  
-31,4 mln PLN vs. oczekiwane -76,7 mln PLN. Spółka 
prawdopodobnie w niższym stopniu zaksięgowała przez 
rachunek wyników stratę na sprzedaży akcji Rovese oraz nie 
rozpoznała kosztów emisji obligacji. 
 
Przepływ gotówki z działalności operacyjnej wyniósł w 
4Q’14 190,5 mln PLN vs. 154,5 mln PLN w 4Q’13. Dług netto 
na koniec 2014 roku wyniósł 707,5 mln PLN wobec 
naszych oczekiwań na poziomie 761,4 mln PLN (+0,04 PLN 
do wyceny) oraz wcześniejszych szacunków Zarządu na 
poziomie 732,2 mln PLN. Wskaźnik długu netto do EBITDA 
sięgnął na koniec roku 2014 1,11x. W związku z dobrą 
sytuacją płynnościową w Grupie Zarząd Synthos przy okazji 
wyników kwartalnych zarekomendował wypłatę dywidendy z 
zysku za 2014 roku w kwocie 0,25 PLN na akcję. 
 
Naszym zdaniem wyniki nie są tak złe jak mogłoby się to 
wydawać z przedstawionych wcześniej szacunków Zarządu za 
2014 rok. Segment kauczuków i lateksów mimo zawirowań 
na rynku surowców w 4Q’14 zdołał poprawić wynik na 
poziomie EBITDA, natomiast większe niż zakładaliśmy 
załamanie rentowności miało miejsce w produktach 
styrenopochodnych. Wysoki pozytywny przepływ z 
działalności operacyjnej w całym 2014 roku (96% 
wygenerowanej EBITDA w 2014 roku) pozwala Synthos na 
wypłatę wysokiej dywidendy z zysku za 2014 rok.  
 
 

Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 6 206,5 5 359,3 -13,7% 4 618,8 -13,8% 4 768,8 3,2% Liczba akcji (mln) 1 323,3

EBITDA 932,1 605,3 -35,1% 635,8 5,0% 753,3 18,5% MC (cena bieżąca) 5 756,1

marża EBITDA 15,0% 11,3% 13,8% 15,8% EV (cena bieżąca) 6 458,9

EBIT 776,1 453,0 -41,6% 479,6 5,9% 593,9 23,8% Free float

Zysk netto 586,3 416,9 -28,9% 355,2 -14,8% 443,2 24,8%

P/E 9,8 13,8 16,2 13,0 Zmiana ceny: 1m -0,9%

P/CE 7,8 10,1 11,3 9,6 Zmiana ceny: 6m -3,3%

P/BV 2,0 2,5 2,6 2,3 Zmiana ceny: 12m -13,5%

EV/EBITDA 6,1 10,5 10,2 8,9 Min (52 tyg.) 3,9

Dyield (%) 11,5 17,5 7,1 3,1 Max (52 tyg.) 5,2

Podstawowe dane (mln PLN)

Synthos Kupuj

Analityk: Jakub Szkopek
4,35 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26
5,20 PLN
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Popyt na energię w lutym +2% r/r 
Zużycie energii w Polsce wzrosło w lutym w ujęciu r/r o 2%, 
tak więc YTD po dwóch miesiącach dynamika wynosi +0,6%. 
Głównym źródłem wyższego popytu była prawdopodobnie 
niższa temperatura (-2 stopnie r/r). Produkcja energii 
wzrosła o 4,4% (pierwszy wzrost od wielu miesięcy) czemu 
dodatkowo sprzyjał eksport netto na poziomie 0,2 TWh 
(drugi miesiąc z rzędu saldo wymiany transgranicznej było 
ujemne podczas gdy w całym ubiegłym roku notowaliśmy 
import netto). Jest to zapewne konsekwencja bardzo niskich 
cen spot na TGE bo relacje cenowe na kontraktach nie 
zachęcają do eksportu. W rozbiciu na poszczególne źródła 
wzrost produkcji zanotowaliśmy zarówno na elektrowniach 
węglowych (brunatny +4,6%, kamienny +1,95%) jak i 
gazowych (+96%). Po bardzo mocnym styczniu znacznie 
słabiej wypadła generacja wiatrowa (-6,9%), co jest 
konsekwencją pogorszenia warunków wietrznych. Dane 
lutowe wskazują, że nawet przy niższej podaży energii 
wiatrowej trudno o lepsze ceny, co sugeruje że głównym 
źródłem negatywnych trendów na TGE jest prawdopodobnie 
przekontraktowanie uczestników rynku.  
 
Analizy opłacalności konsolidacji sektora w czerwcu 
Rzecznik prasowy MSP poinformowała, że analizy dotyczące 
opłacalności łączenia spółek energetycznych zakończą się do 
końca czerwca. Resort chce zacząć proces od łączenia 
kapitałowego i jest przekonany że ma to ekonomiczne 
uzasadnienie, ale chce pokazać twarde liczby, które rozwieją 
wątpliwości. Ogłoszenie konfiguracji połączeń wydaje się 
coraz mniej prawdopodobne w okresie przedwyborczym.  
 
URE wycofuje się ze wsparcia AMI 
Prezes URE zawiesił stosowanie swojego stanowiska z 2013 
roku, które zakładało dodatkowe wsparcie dla inwestycji w 
inteligentne sieci dystrybucji energii. Wszystkie projekty 
zaakceptowane do tej pory przez Regulatora jako spełniające 
warunki tego wsparcia utrzymają jednak podwyższony WACC 
w modelu zwrotu z WRA. Regulator tłumaczy swoją decyzję 
toczącym się procesem legislacyjnym regulującym ramy 
prawne i techniczne instalowania zdalnych liczników. URE 
będzie też analizować wyniki programów pilotażowych AMI 
realizowanych przez operatorów i na ich podstawie 

przygotuje nowe optymalne zasady wsparcia. Ta decyzja 
uderza przede wszystkim Energę, która najbardziej 
zaangażowała się w inwestycje AMI i były one uwzględniane 
przez analityków w średnioterminowych prognozach. W 
naszym modelu zakładaliśmy dojście do 1,5 mld PLN WRA w 
AMI do 2022 roku, co przy podwyższonym WACC dokładało 
100 mln PLN dodatkowego strumienia EBITDA.  
 
Rezerwa stabilizacyjna jednak w 2021 roku 
Kraje członkowskie UE wypracowały wstępne porozumienie w 
sprawie rezerwy stabilizującej rynek CO2. Wbrew ostatniemu 
głosowaniu na komisji środowiska nie udało się przeforsować 
wcześniejszego uruchomienia tego mechanizmu i Parlament 
Europejski będzie głosował nad pierwotną propozycją czyli 
rokiem 2021. Ustalono jedynie, że uprawnienia z 
backloadingu nie zostaną uwolnione w latach 2019-20. 
Początkowo rynek zareagował na te ustalenia negatywnie, 
ale ostatecznie reakcja okazała się dość stonowana. Niemniej 
jednak to porozumienie oddala perspektywę wzrostu cen 
uprawnień, co ostatnio wspierało kurs CEZ.  
 
Stabilizacja cen na TGE na 170 PLN/MWh 
W marcu pozytywne tendencje na niemieckim rynku energii 
wyhamowały i roczny kontrakt oscylował wokół 32 EUR/MWh. 
Nieco gorzej zachowywały się ceny uprawnień emisyjnych 
(efekt prawdopodobnego późniejszego wejścia w życie 
rezerwy stabilizacyjnej) i spadały kontrakty na węgiel, 
szczególnie w przeliczeniu na EUR. Na polskim rynku 
kontrakty na 2016 rok ustabilizowały się na 170 PLN/MW, tak 
więc spread transgraniczny wzrósł do 38 PLN/MWh. 
Dotychczasowy obrót na kontrakcie bazowym na przyszły rok 
sięga 37 TWh (32 TWh rok temu o tej samej porze roku) i 
ważona cena wynosi 175 PLN/MWh. Na rynku spot wciąż nie 
odnotowaliśmy poprawy, a notowania nawet jeszcze trochę 
się obniżyły zarówno jeśli chodzi o nominalne ceny za energię 
jak i różnicę pomiędzy szczytem a podstawą. Na rynku 
zielonych certyfikatów wciąż utrzymywały się negatywne 
tendencje i nie zmieniła tego uchwalona ustawa o OZE, która 
nie zapewnia szybkiego oczyszczenia rynku z nadpodaży. 
Ceny świadectw pochodzenia wynoszą obecnie zaledwie 
136PLN/MWh.  

Energetyka 

Cena energii (EUR/MWh) i cena CO2 (EUR/t) 
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln CZK) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 215 095,0 217 273,0 1,0% 200 657,0 -7,6% 210 528,1 4,9% Liczba akcji (mln) 538,0

EBITDA 84 779,0 73 699,0 -13,1% 64 250,0 -12,8% 64 250,1 0,0% MC (cena bieżąca) 50 764,7

marża EBITDA 39,4% 33,9% 32,0% 30,5% EV (cena bieżąca) 77 445,5

EBIT 57 083,0 45 755,0 -19,8% 35 709,0 -22,0% 35 709,3 0,0% Free float 29,5%

Zysk netto 41 429,0 35 885,0 -13,4% 22 403,0 -37,6% 24 161,5 7,8%

P/E 8,3 9,6 15,4 14,3 Zmiana ceny: 1m -0,7%

P/CE 5,0 5,4 6,8 6,5 Zmiana ceny: 6m -3,2%

P/BV 1,4 1,3 1,3 1,3 Zmiana ceny: 12m 10,2%

EV/EBITDA 6,2 7,1 8,2 8,1 Min (52 tyg.) 82,0

Dyield (%) 7,0 6,2 6,2 5,2 Max (52 tyg.) 100,6

CEZ Redukuj

Analityk: Kamil Kliszcz
94,36 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26
84,00 PLN

Podstawowe dane (mln PLN)

Rynek energii w regionie pozostaje w stagnacji, co jest 
pochodną ciągle niskich cen węgla i braku istotnych zmian 
notowań CO2. Uprawnienia emisyjne otrzymały co prawda 
wsparcia w Parlamencie Europejskim w postaci planów 
przyspieszonego wprowadzenia mechanizmu rezerwy 
stabilizacyjnej, ale wydaje się, że nawet jego aktywacja w 
2018 roku nie jest w stanie odwrócić negatywnego 
sentymentu na tym rynku. Nasze prognozy na ten rok 
odbiegają od ogłoszonej prognozy Zarządu (9% na 
poziomie EBITDA) i prawdopodobnie będziemy je 
rewidować w górę (efekt wyższych oszczędności 
kosztowych). Zwracamy jednocześnie uwagę, że Spółce 
trudno będzie zneutralizować dalszy spadek średniej ceny 
sprzedaży w kolejnych latach. Dodatkowym ryzykiem jest 
ponownie pojawiający się ostatnio w czeskiej prasie temat 
ogłoszenia kolejnego przetargu na blok jądrowy w 
Temelinie. Nie wierzymy w znacząco wyższą od oczekiwań 
dywidendę z ubiegłorocznego zysku. 
 
Oczyszczona EBITDA bez zaskoczeń 
Raportowane wyniki kwartalne CEZ okazały się gorsze od 
naszych oczekiwań i rynkowego konsensusu, na co duży 
wpływ miały odpisy aktywów na kwotę -2,7 mld CZK (z tego 
2 mld CZK na farmy wiatrowe w Rumunii). EBITDA 
oczyszczona o te niegotówkowe zdarzenia wyniosłaby  
17,8 mld CZK i byłaby zbieżna z prognozami. Spółka 
wykonała więc swoje roczne cele zarówno na poziomie 
skorygowanego strumienia EBITDA jak i zysku netto. W 
segmencie wytwarzania EBITDA wyniosła łącznie  

6,3 mld CZK, co po uwzględnieniu alokowanego do tego 
segmentu odpisu na 2,6 mld CZK było poziomem tylko 
nieznacznie niższym od naszych oczekiwań na poziomie  
9,5 mld CZK. Odchylenie to efekt wyższych kosztów 
związanych z zezwoleniami na emisję CO2. W segmencie 
dystrybucji łączna EBITDA była z kolei nieco wyższa niż 
oczekiwaliśmy (8,7 mld CZK vs. 8 mld CZK) z uwagi na efekt 
porozumienia podpisanego w Bułgarii z tamtejszą państwową 
spółką NEK na +0,7 mld CZK. W pozostałych obszarach 
odchylenia były pomijalne. Na działalności finansowej saldo 
okazało się bardziej ujemne niż prognozowaliśmy  
(-3,8 mld CZK vs. -2,4 mld CZK) głównie za sprawą 
aktualizacji wartości akcji MOL-a oraz strat konsolidowanych 
ze spółek tureckich. Przepływy operacyjne wyniosły w tym 
kwartale niecałe 12 mld CZK, co zostało zrównoważone przez 
nakłady inwestycyjne i łącznie z kosztami odsetkowymi  na 
niewielki wzrost długu netto do 164 mld CZK (2,5x EBITDA). 
 
Prognoza na 2015 powyżej konsensusu 
Pozytywnym aspektem raportu za 4Q okazały się projekcje 
Zarządu na ten rok, które zakładają 70 mld CZK EBITDA i  
27 mld CZK, które plasują się odpowiednio 7% i11% powyżej 
rynkowego konsensusu. Prognoza EBITDA jest wyższa od 
naszych szacunków o 9% (5,5 mld CZK). Źródłem tego 
odchylenia są zaplanowane na ten rok oszczędności kosztowe 
na poziomie 1,8 mld CZK oraz wyższe o 11% wolumeny 
produkcji (Zarząd szacuje wpływ tego elementu na  
4 mld CZK). Szczególnie istotny jest planowany wzrost 
wytwarzania w elektrowniach atomowych o ponad 1 TWh.  
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 10 091,4 9 150,5 -9,3% 9 855,4 7,7% 9 917,4 0,6% Liczba akcji (mln) 441,4

EBITDA 1 574,6 1 658,8 5,3% 1 914,9 15,4% 1 801,1 -5,9% MC (cena bieżąca) 7 208,8

marża EBITDA 15,6% 18,1% 19,4% 18,2% EV (cena bieżąca) 8 177,4

EBIT 824,9 897,0 8,7% 1 186,5 32,3% 1 090,8 -8,1% Free float 48,5%

Zysk netto 699,7 715,4 2,2% 908,3 27,0% 788,6 -13,2%

P/E 10,3 10,1 7,9 9,1 Zmiana ceny: 1m -1,0%

P/CE 5,0 4,9 4,4 4,8 Zmiana ceny: 6m 2,4%

P/BV 0,7 0,6 0,6 0,6 Zmiana ceny: 12m 2,1%

EV/EBITDA 3,7 3,7 4,3 5,6 Min (52 tyg.) 14,4

Dyield (%) 2,9 2,2 3,5 2,9 Max (52 tyg.) 18,1

Podstawowe dane (mln PLN)

Enea Akumuluj

Analityk: Kamil Kliszcz
16,33 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26
18,00 PLN

W marcu kurs Enei odrobił straty z lutego, czemu pomogły 
na pewno bardzo dobre wyniki 4Q. Spółka nie ma co 
prawda profilu dywidendowego charakterystycznego dla 
sektora użyteczności publicznej (yield 2,9%), ale 
uważamy że może pozytywnie zaskoczyć tegorocznymi 
wynikami (coraz bardziej widoczne efekty programu 
oszczędnościowego, wzrost cen energii, potencjalnie 
niższe koszty paliwa). Wycena rynkowa nie jest zbyt 
wymagająca, szczególnie jeśli przeprowadzimy analizę 
metodą sumy części i weźmiemy pod uwagę fakt, że już w 
2017 roku uruchomiony zostanie nowy blok w 
Kozienicach, a poziom długu netto mimo poniesionych już 
nakładów jest znacznie niższy niż pierwotnie oczekiwano.  
Pozytywnym wyróżnikiem na tle sektora jest brak 
zaangażowania w ratowanie górnictwa i możliwość 
wykorzystania obecnej „promocji” cenowej na polskim 
rynku węgla. Podtrzymujemy pozytywną rekomendację. 
 
Zarząd rekomenduje dywidendę 0,47 PLN/akcję 
Zarząd Enei będzie rekomendował wypłatę 207,5 mln PLN z 
ubiegłorocznego zysku w formie dywidendy, co implikuje 
0,47 PLN/akcję. W naszych prognozach zakładaliśmy wypłatę 
na poziomie nieco wyższym (0,51 PLN/akcję).  
 
Wyniki operacyjne wyraźnie powyżej oczekiwań  
Wyniki za 4Q na poziomie EBITDA okazały się znacznie 
lepsze od oczekiwań rynkowych i naszych prognoz, 
aczkolwiek zwracamy uwagę że w konsensusie uwzględnione 
były szacunki dotyczące rezerw aktuarialnych (my 
zakładaliśmy około -50 mln PLN), których ostatecznie w 
rachunku wyników nie było (rozliczenie prawie w całości 
przez kapitały podobnie jak w Enerdze, tylko 15 mln PLN 
obciążyło wyniki). Skala odchylenia EBITDA po oczyszczeniu 

wyniosła więc około 90-100 mln PLN. Raportowane rezultaty 
były jeszcze obciążone odpisem na biogazownie  
(-30 mln PLN), ale był on wcześniej komunikowany przez 
Zarząd. Największe zaskoczenie pojawiło się w segmencie 
wytwarzania, gdzie EBITDA sięgnęła 155 mln PLN vs. 
zakładane 60 mln PLN, co było pochodną wyższej o 20% 
produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych (wykorzystanie 
bardzo wysokich cen spotowych i bilansujących) i poprawy 
wyniku w obszarze ciepła (+23 mln PLN) oraz przychodom ze 
sprzedaży CO2 na 28 mln PLN (konieczny komentarz Zarządu 
do tej kwestii). W dystrybucji EBITDA również była wyższa od 
oczekiwań (264 mln PLN vs. 180 mln PLN) i obok braku 
rezerw aktuarialnych wpłynęło na to również znacznie 
mniejsze koszty strat sieciowych oraz niższe koszty 
wynagrodzeń. W obrocie EBITDA zbliżona do oczekiwań  
(18,8 mln PLN vs. 14,5 mln PLN prognoza). Osłabieniem 
wyników na poziomie skonsolidowanym były wysokie 
wyłączenia konsolidacyjne (-32 mln PLN), co również jest 
trudne w interpretacji bez komentarza Zarządu. Saldo na 
działalności finansowej było znacznie gorsze niż zakładaliśmy 
(-71 mln PLN vs. -5 mln PLN), co obok kosztów rezygnacji z 
transzy obligacji (-25 mln PLN), który częściowo staraliśmy 
się uwzględnić, było wynikiem wysokich „kosztów zwijania 
dyskonta” od zobowiązań pracowniczych, który były wyższe 
r/r o 30 mln PLN. Dodatkowym obciążeniem zysku netto była 
wysoka efektywna stopa podatkowa (41%) i w efekcie 
raportowany zysk netto był bliski prognoz (wpłynęła na to 
również wyższa o 40 mln PLN amortyzacja). Przepływy 
pieniężne z operacji wyniosły 462 mln PLN (+22% r/r), ale 
przy nakładach inwestycyjnych rzędu 1 mld PLN dług netto 
wzrósł do 0,9 mld PLN. Plany Capex na ten rok to  
3,5 mld PLN vs. zakładane przez nas 3,1 mld PLN (głównie 
wyższe nakłady na OZE).  
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 11 176,8 11 429,2 2,3% 10 590,6 -7,3% 10 627,5 0,3% Liczba akcji (mln) 414,1

EBITDA 1 629,2 1 965,5 20,6% 2 307,0 17,4% 2 315,0 0,3% MC (cena bieżąca) 10 215,0

marża EBITDA 14,6% 17,2% 21,8% 21,8% EV (cena bieżąca) 13 245,6

EBIT 906,0 1 194,8 31,9% 1 446,2 21,0% 1 405,0 -2,8% Free float 50,0%

Zysk netto 457,0 764,0 67,2% 982,1 28,6% 882,9 -10,1%

P/E 22,4 13,4 10,4 11,6 Zmiana ceny: 1m 9,9%

P/CE 8,7 6,7 5,5 5,7 Zmiana ceny: 6m 5,4%

P/BV 1,3 1,3 1,2 1,1 Zmiana ceny: 12m 37,9%

EV/EBITDA 7,2 6,7 5,7 6,2 Min (52 tyg.) 17,9

Dyield (%) 6,4 4,9 4,1 5,8 Max (52 tyg.) 25,4

Podstawowe dane (mln PLN)

Energa Trzymaj

Analityk: Kamil Kliszcz
24,67 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26
23,40 PLN

Kurs Energi powrócił na historyczne maksima, co było 
pochodną zapowiedzianej wysokiej dywidendy oraz 
odłożenia w czasie procesu konsolidacji sektora. 
Zwracamy jednak uwagę, że Spółka jest główną ofiarą 
bardzo niskich cen zielonych certyfikatów, spadku 
rentowności obligacji (uderzenie w wynik dystrybucji w 
2016 roku) oraz wycofania przez URE wysokiego wsparcia 
inwestycji w inteligentne sieci dystrybucyjne. W tym 
kontekście tegoroczna dywidenda nie jest naszym 
zdaniem powtarzalna. Nie wierzymy również, aby MSP 
zrezygnowało z przeprowadzenia fuzji w sektorze, 
szczególnie że wyniki analiz dla tego scenariusza 
(przedstawienie argumentacji uzasadniającej sens 
konsoldiacji) resort już zapowiedział na czerwiec. 
Podtrzymujemy neutralną rekomendację.    
 

Wyniki oczyszczone nieco lepsze  
Raportowane wyniki za 4Q okazały się bliskie naszych 
oczekiwań, aczkolwiek ich interpretację utrudniły nieco 
zdarzenia jednorazowe. W naszych prognozach zakładaliśmy, 
że w tym okresie pojawią się aktuarialne straty z tytułu 
rezerw pracowniczych (-30 mln PLN), ale okazało się że 
Spółka całość efektu spadku stopy dyskontowej zaksięgowała 
w kapitałach (bez wpływu na rachunek wyników). EBIT został 
jednak obciążony odpisem aktywów w kwocie -25 mln PLN 
(głównie farmy wiatrowe), odpisem wartości firmy 
Ekologiczne Materiały Grzewcze (EMG) na -13,7 mln PLN 
(zawieszenie działalności spółki, zaksięgowane w segmencie 
pozostałe) oraz rezerwami na restrukturyzację zatrudnienia 
na -17 mln PLN. Ujemne saldo zdarzeń jednorazowych było 
więc teoretycznie wyższe od naszych założeń o 25 mln PLN. 
Pozytywne zaskoczenie mimo wspomnianych odpisów 
pojawiło się w obszarze wytwarzania (EBIT 130 mln PLN vs. 
prognoza 102 mln PLN) i skoncentrowało się głównie w 
Elektrowni Ostrołęka, która zanotowała aż 113 mln PLN 
EBITDA (najlepszy kwartał w 2014 roku). Tak dobry wynik to 
efekt wysokich cen spotowych i na rynku bilansującym w 4Q 
(efekt niepowtarzalny) oraz sprzedaż zielonych certyfikatów z 
zapasów. Ten drugi element to jednak prawdopodobnie tylko 
kwestia przesunięcia pomiędzy segmentami (ceny 
transferowe), gdyż obszar obrotu zaraportował w tym okresie 
stratę operacyjną -25 mln PLN (oczekiwaliśmy 19 mln PLN 
zysku) i Zarząd głównie tłumaczy to właśnie stratami na 
sprzedaży świadectw pochodzenia po niskich cenach. W 
dystrybucji EBIT wyniósł 197 mln PLN vs. prognozowane  
164 mln PLN, a odchylenie to efekt wspomnianego braku 
zaksięgowania strat aktuarialnych. Saldo na działalności 
finansowej było korzystniejsze od naszych szacunków o 18 
mln PLN z uwagi na zaksięgowany zysk na zbyciu inwestycji. 
Dodatkowo zysk netto został wzmocniony niską stopą 
podatkową. Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 
0,86 mld PLN (pozytywne zaskoczenie to efekt zmian na 
kapitale obrotowym na poziomie zobowiązań handlowych), co 
przy nakładach inwestycyjnych rzędu 0,6 mld PLN pozwoliło 
na obniżenie długu netto do 3 mld PLN (1,3x EBITDA).  

Dywidenda 1,44 PLN/akcję 
Największym zaskoczeniem raportu za 4Q jest propozycja 
Zarządu odnośnie wypłaty w formie dywidendy 596 mln PLN, 
czyli 1,44 PLN/akcję wobec deklarowanych wstępnie przy IPO 
500 mln PLN. Wypłata ta implikuje yield rzędu 5,8%.  
 
Kluczowe kwestie z konferencji powynikowej 
Spółka zamierza utrzymać politykę dywidendową 
przedstawioną w prospekcie, tak więc nie należy patrzeć na 
zaproponowane 1,44 PLN/akcję jako nowy punkt odniesienia. 
Wyniki segmentu obrotu były obniżone przez sprzedaż po 
niskich cenach zapasów zielonych certyfikatów, które pod 
koniec roku otrzymała Elektrownia Ostrołęka. Chodzi o 
zaległe certyfikaty za 2013 rok. Całoroczna ich produkcja to 
około 0,6 TWh, ale nie podano jaki wolumen był rozliczony w 
4Q. Szacujemy, że negatywny wpływ sprzedaży tych 
świadectw poniżej kosztu zakupu (formuła cenowa z El. 
Ostrołęka) na wyniki segmentu obrotu mógł sięgnąć 20-30 
mln PLN (o tyle był jednocześnie sztucznie zawyżony wynik 
wytwarzania). Segment wytwarzania wygenerował w 4Q 
dodatkową marżę na rynku bilansującym i spotowym 
realizując średnią cenę na poziomie 223 PLN/MWh vs. 204 
PLN za 9M2014. Szacujemy ją na około 25 mln PLN. 
Jednocześnie z uwagi na skok kosztów bilansowania kłopoty z 
rentownością miał obrót (funkcja sprzedawcy z urzędu i 
konieczność odkupowania energii z OZE), który przy niższej 
generacji wiatrowej (te wolumeny OZE Spółka uwzględniała 
w swoim portfelu) musiał dokupować drogą energię z rynku. 
W tym roku należy oczekiwać spadku marży w El. Ostrołęka z 
uwagi na spadek cen spot i na rynku bilansującym oraz 
zaplanowany remont jednego bloku w okresie lipiec-
październik. Jednocześnie jednak w obszarze obrotu nie 
pojawią się wspomniane wyżej negatywne efekty z 
bilansowania i sprzedaży ze straty zielonych certyfikatów 
(zmiana formuły). Spółka dostrzega również pozytywne 
tendencje w marżach rynkowych, co naszym zdaniem wynika 
ze zmiany strategii PGE. Pojawia się dodatnia marża na 
klientach z grupy A i B. Spadki cen świadectw pochodzenia 
poprawiają też rentowność w taryfie G. Generalnie Zarząd 
oczekuje stabilizacji EBITDA w 2015 roku na poziomie z 2014 
2,3 mld PLN, co plasuje się blisko naszych oczekiwań i 
konsensusu rynkowego. Spółka zadeklarowała, że będzie 
również podejmować działania w celu neutralizowania 
negatywnych czynników zewnętrznych na wyniki roku 2016 
(spadek WACC, brak certyfikatów zielonych dla wodnych 
elektrowni). Naszym zdaniem będzie to trudne. Jeśli 
zaaplikujemy do modelu rentowność obligacji na poziomie 
2,5% to WACC spadnie z 7,2% do 5,6%, co implikowałoby 
ubytek marży rzędu 180 mln PLN.  
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 30 481,1 30 144,9 -1,1% 28 137,0 -6,7% 27 975,9 -0,6% Liczba akcji (mln) 1 869,8

EBITDA 7 310,1 8 017,8 9,7% 8 184,0 2,1% 7 326,0 -10,5% MC (cena bieżąca) 38 816,7

marża EBITDA 24,0% 26,6% 29,1% 26,2% EV (cena bieżąca) 38 896,9

EBIT 4 377,8 5 060,4 15,6% 5 096,0 0,7% 4 264,5 -16,3% Free float 38,1%

Zysk netto 3 616,3 4 118,5 13,9% 3 638,0 -11,7% 3 259,4 -10,4%

P/E 10,7 9,4 10,7 11,9 Zmiana ceny: 1m 2,0%

P/CE 5,9 5,5 5,8 6,1 Zmiana ceny: 6m 2,7%

P/BV 1,0 0,9 0,9 0,8 Zmiana ceny: 12m 4,6%

EV/EBITDA 5,0 4,4 4,8 6,1 Min (52 tyg.) 18,5

Dyield (%) 8,8 4,1 5,3 4,5 Max (52 tyg.) 22,5

Podstawowe dane (mln PLN)

PGE Trzymaj

Analityk: Kamil Kliszcz
20,76 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-05
20,10 PLN

W tym momencie nie widzimy na horyzoncie czynników, 
które mogłyby istotnie pozytywnie wpłynąć na notowania 
PGE. Obserwujemy spadek cen energii na TGE, a 
dodatkowo pojawia się ryzyko strukturalnych zmian na 
rynku CO2 w Europie. Wciąż uważamy też, że PGE ma 
bardzo dużą ekspozycję na ceny węgla (wysoki wskaźnik 
pionowej integracji produkcji przy elektrowni węglowej na 
szczycie merit order w  systemie energetycznym), które na 
razie szukają średnioterminowego minimum, a na 
krajowym rynku są infekowane przez wyprzedaż zapasów 
przez KW. W najbliższych tygodniach może też 
rozstrzygnąć się kwestia zaangażowania w ratowanie 
kopalń, co mimo wstępnych zapowiedzi może wpłynąć 
negatywnie na kurs PGE, szczególnie jeśli zrealizowałby 
się scenariusz zakupu mniejszościowych udziałów w SPV 
kontrolowanym przez Węglokoks. Oznaczałoby to bowiem 
wypływ gotówki bez korzyści dla wyników Spółki (nie 
oczekujemy, aby Nowa Kompania Węglowa generowała 
istotne zyski w przyszłości) i bez możliwości wyjścia z tej 
inwestycji. Spółka wyceniana jest obecnie przy dość 
wysokich wskaźnikach P/E i EV/EBITDA (relatywnie do 
polskich konkurentów), a stopa dywidendy już szczególnie 
nie zachęca. Utrzymujemy neutralną rekomendację. 
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 24 753,0 19 131,1 -22,7% 18 440,8 -3,6% 18 875,3 2,4% Liczba akcji (mln) 1 752,5

EBITDA 3 851,6 3 661,5 -4,9% 3 627,0 -0,9% 3 575,6 -1,4% MC (cena bieżąca) 7 798,8

marża EBITDA 15,6% 19,1% 19,7% 18,9% EV (cena bieżąca) 14 459,0

EBIT 2 165,1 1 934,1 -10,7% 1 830,1 -5,4% 1 675,0 -8,5% Free float 54,5%

Zysk netto 1 476,4 1 308,3 -11,4% 1 180,9 -9,7% 1 030,7 -12,7%

P/E 5,3 6,0 6,6 7,6 Zmiana ceny: 1m -6,1%

P/CE 2,5 2,6 2,6 2,7 Zmiana ceny: 6m -13,4%

P/BV 0,5 0,5 0,4 0,4 Zmiana ceny: 12m -16,0%

EV/EBITDA 3,3 3,7 4,0 4,9 Min (52 tyg.) 4,4

Dyield (%) 7,0 4,5 4,3 3,4 Max (52 tyg.) 5,6

Podstawowe dane (mln PLN)

Tauron Kupuj

Analityk: Kamil Kliszcz
4,45 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26
6,10 PLN

Tauron w marcu ponownie był jedną ze słabszych spółek w 
ramach sektora, co obok opóźnienia procesu konsolidacji 
może mieć związek z obawami inwestorów o zakup 
kopalni Brzeszcze. Zarząd zadeklarował co prawda 
jednoznacznie na ostatniej konferencji, że Spółka rozważa 
jedynie zakup aktywów kopalni od SRK (po wstępnej 
restrukturyzacji i bez bagażu zobowiązań), ale spekuluje 
się, że Tauron będzie zmuszony kupić całą spółkę węglową 
i wziąć na siebie ciężar jej uzdrowienia. W ten sposób 
może skonsumować środki, które zostaną uwolnione ze 
sprzedaży farm wiatrowych. Naszym zdaniem taki 
scenariusz jest mało prawdopodobny i w tym zakresie 
rynek zostanie zaskoczony pozytywnie. Dodatkowym 
wsparciem dla kursu powinny być oczekiwane przez nas 
lepsze od oczekiwań wyniki w segmencie obrotu (mniejsza 
presja konkurencyjna, spadek cen zielonych certyfikatów). 
Zwracamy uwagę, że jeśli potwierdzi się kwota za jaką 
sprzedawane są farmy wiatrowe to znacząco poprawi to 
wskaźniki wyceny EV/EBITDA Spółki (sprzedaż za 10x 
EBITDA). Podtrzymujemy pozytywną rekomendację.  
 
Oczyszczone wyniki bliskie oczekiwań 
Wyniki Tauronu za 4Q’2014 uwzględniają zapowiedziane 
wcześniej rezerwy aktuarialne i odpisy na -162 mln PLN (w 
naszych prognozach publikowanych przed komunikatem 
Spółki szacowaliśmy je na -100 mln PLN). Dodatkowo 
pojawiły się także rezerwy na program dobrowolnych odejść 
w kwocie -36 mln PLN, których nie braliśmy pod uwagę. 
Jednocześnie jednak Spółka rozpoznała księgowy zysk na 
wydzieleniu aktywów do JV Tameh (JV z Arcelor Mittal) w 
kwocie 39 mln PLN oraz rozwiązała rezerwy w segmencie 
ciepło na 15 mln PLN. Oczyszczona EBITDA wyniosłaby więc 
855 mln PLN vs. zakładane przez nas 817 mln PLN (po 
korekcie o wspomniane 100 mln PLN szacowanych rezerw). 
W rozbiciu segmentowym pozytywne odchylenie 
zanotowaliśmy w obszarze wydobywczym (EBITDA wyższa o 
22 mln PLN dzięki niższym kosztom) i ciepłowniczym (efekt 
wspomnianych zdarzeń jednorazowych). W wytwarzaniu 
EBITDA wyniosła 52 mln PLN vs. zakładane 71 mln PLN z 
uwagi na odpis aktywów w EC Stalowa Wola (około  
50 mln PLN w ramach wspomnianej kwoty 162 mln PLN).  

W dystrybucji wynik EBITDA oczyszczony o rezerwy 
aktuarialne wyniósłby 439 mln PLN i byłby niższy od prognoz 
o 60 mln PLN. Część z tej różnicy to efekt przesunięcia 
niektórych usług do segmentu obsługi klienta (wzrost wyniku 
tego segmentu r/r o 24 mln PLN). W obszarze sprzedaży nie 
odnotowaliśmy zaskoczeń. Saldo na działalności finansowej 
sięgnęło -98 mln LPN vs. prognozowane -80 mln PLN, a 
różnica to efekt rozliczenia transakcji IRS na -13 mln PLN 
oraz prowizji związanej z wykupem i emisją obligacji. Wysoka 
stopa podatkowa (29%) ostatecznie zaważyła na odchyleniu 
na zysku netto. Przepływy operacyjne wyniosły 677 mln PLN, 
co przy capex rzędu 1 mld PLN zaowocowało wzrostem długu 
netto do 6,6 mld PLN (1,8x EBITDA). Tauron wydzielił w 4Q 
jako aktywa przeznaczone do sprzedaży farmy wiatrowe na 
1,3 mld PLN. Spółka poinformowała również, że w ramach 
darmowych uprawnień na rok 2015 spodziewa się otrzymać 
około 6,2 mln ton darmowych uprawnień (niższy przydział to 
efekt niższych inwestycji w ramach KPI). Na bilansie ma 
jednak zakupione uprawnienia, których saldo po odliczeniu 
wolumenu do umorzenia za rok 2014 wynosi około  
12 mln ton. Pod względem przepływów pieniężnych mniejsze 
pokrycie produkcji darmowymi uprawnieniami będzie 
neutralne, ale w kosztach pojawi się około 120 mln PLN 
dodatkowej rezerwy na CO2 (w znacznej części będzie to 
jednak skompensowane wyższymi cenami energii).  
 
Zarząd proponuje 0,15 PLN dywidendy 
Zarząd podjął decyzję dotyczącą rekomendacji Zwyczajnemu 
Walnemu Zgromadzeniu Spółki wysokości wypłaty dywidendy 
dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 262,9 mln PLN z zysku 
netto osiągniętego w roku obrotowym 2014, co oznacza, że 
na jedną akcję przypada 0,15 PLN. Zaproponowany dzień 
dywidendy to 22 lipca, a wypłata ma nastąpić 12 sierpnia. 
Nasza prognoza wynosiła 0,17 PLN. Implikowany yield to 
3,4%.  
 
Wydłużenie rozmów w sprawie farm wiatrowych 
Według doniesień Parkietu Tauron wydłużył wyłączne 
rozmowy z funduszem Marguerite w sprawie odsprzedaży 
farm wiatrowych. Negocjacje dotyczą teraz terminu odkupu i 
jego warunków. Cena została już uzgodniona na 1,3 mld PLN.  
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Telekomunikacja 

Podtrzymujemy nasze neutralne podejście do Netii. Z 
jednej strony spodziewamy się spadku na linii EBITDA 
R/R w kolejnych  latach. Z drugiej strony dług netto/
EBITDA skorygowana LTM wyniósł na koniec 2014 
roku 0,2x, a Zarząd zdecydował się na podtrzymanie 
polityki dystrybucyjnej w Spółce. Przy założeniu 
dywidendy na poziomie 0,42 PLN na akcję DYield jest 
na poziomie 7,1%, co powinno wspierać pozytywny 
sentyment. Współpraca P4 i Netii jest dobrym krokiem 
strategicznym dla obu spółek, zwłaszcza po 
reaktywacji wzmożonej konkurencji na rynku B2B. 
Netia zamierza też zrealizować akwizycję TK Telekom, 
co powinno wzmocnić pozycję telekoma w tym 
segmencie.   
 
MCI sprzedaje udziały w Netii 
Spółka MCI Venture Projects, zależna od funduszu 
MCI.PrivateVentures FIZ, zobowiązała się do sprzedaży 7,8% 
akcji Netii na rzecz funduszu FIP 11 FIZAN (którego 
założycielem jest Zbigniew Jakubas) za 158,1 mln PLN. 
Realizacja umowy nastąpić ma 9 kwietnia 2015 r. MCI 
umotywował decyzję o sprzedaży posiadaniem zbyt małego 
pakietu udziałów w akcjonariacie i brakiem możliwości 
zakupu pakietu akcji od innych akcjonariuszy. Inwestycja w 
Netia ma IRR = 19%. 
 
Bez wezwania 
Zbigniew Jakubas nie planuje ogłoszenia wezwania na Netię. 
Pytanie o wezwanie powstało kiedy grupa poinformowała o 
transakcji zakupu udziałów w Netii kontrolowanych przez 
MCI. Jakubas po tej transakcji będzie pośrednio kontrolować 
34% akcji telekoma. 
 

Netia wchłonie swoją spółkę marketingową 
Netia Brand Management 
Netia połączy się ze swoją spółką zależną Netia Brand 
Management. Spółka przejmowana jest spółką zależną Netii 
zajmującą się działalnością marketingową. Połączenie Netia i 
Netia Brand Management związane jest z uproszczeniem 
struktury grupy kapitałowej oraz pozwoli na obniżenie 
kosztów.  
 
Zmiany w Zarządzie 
Rada nadzorcza Netii powierzyła Pawłowi Szymańskiemu 
stanowisko prezesa z dniem 1 kwietnia 2015 r. 
Dotychczasowy prezes Adam Sawicki przyspieszył swoją 
rezygnację. Adam Sawicki złożył rezygnację ze stanowiska 
prezesa ze skutkiem na koniec dnia 31 marca br. Pod koniec 
stycznia Netia informowała o rezygnacji Sawickiego ze 
skutkiem na koniec dnia 31 lipca 2015 r. Rada 
nadzorcza Netii powołała także Cezarego Chałupę na członka 
zarządu spółki ds. obszaru B2B oraz Tomasza Szopę na 
członka zarządu ds. obszaru B2C. Obaj objęli stanowiska  
1 kwietnia br.  
 
Wywiad z ustępującym prezesem 
Netia może pozwolić sobie na przejęcia firm za około  
1,5-2 mld PLN. Netia może być zainteresowana akwizycją 
Home.pl. Prezes zgadza się z opinią, że konkurencja cenowa 
przeniosła się do B2B. Połączenie Netii z Play wydaje się dla 
Sawickiego „ciekawą koncepcją”. 
 
Netia składa ofertę na TK Telekom i zastanawia 
się nad PKP Energetyka 
Według informacji Parkietu Netia złożyła wiążącą ofertę na 
zakup TK Telekom. Rozpoczęcie negocjacji z ewentualnymi 
podmiotami planuje się na przełom 1Q/2Q’15. Według źródeł 
Parkietu Netia może być też zainteresowana PKP Energetyka. 

Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 2 121,4 1 876,0 -11,6% 1 674,0 -10,8% 1 562,3 -6,7% Liczba akcji (mln) 347,9

EBITDA 461,5 532,8 15,4% 738,7 38,7% 421,8 -42,9% MC (cena bieżąca) 2 052,7

marża EBITDA 21,8% 28,4% 44,1% 27,0% EV (cena bieżąca) 2 284,1

EBIT -21,0 92,8 157,4 69,7% 41,6 -73,5% Free float

Zysk netto -87,7 46,3 174,8 277,7% 20,0 -88,6%

P/E 44,3 11,7 102,7 Zmiana ceny: 1m 1,0%

P/CE 5,7 4,2 2,7 5,1 Zmiana ceny: 6m 5,5%

P/BV 1,0 0,9 1,0 1,1 Zmiana ceny: 12m 15,7%

EV/EBITDA 5,8 4,4 3,1 5,3 Min (52 tyg.) 5,0

Dyield (%) 0,0 0,0 7,1 7,3 Max (52 tyg.) 6,0

Podstawowe dane (mln PLN)

Netia Trzymaj

Analityk: Paweł Szpigiel
5,90 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26
5,80 PLN
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 14 141,0 12 923,0 -8,6% 5 713,0 -55,8% 11 681,9 104,5% Liczba akcji (mln) 1 312,0

EBITDA 4 841,0 3 895,0 -19,5% 4 076,0 4,6% 3 575,0 -12,3% MC (cena bieżąca) 12 595,2

marża EBITDA 34,2% 30,1% 71,3% 30,6% EV (cena bieżąca) 16 858,6

EBIT 1 574,0 788,0 -49,9% 986,0 25,1% 721,4 -26,8% Free float

Zysk netto 855,0 296,0 -65,4% 535,0 80,7% 278,5 -47,9%

P/E 14,8 42,6 23,5 45,2 Zmiana ceny: 1m -1,5%

P/CE 3,1 3,7 3,5 4,0 Zmiana ceny: 6m -18,0%

P/BV 1,0 1,0 1,0 1,0 Zmiana ceny: 12m -5,9%

EV/EBITDA 3,7 4,4 4,1 4,8 Min (52 tyg.) 7,8

Dyield (%) 15,6 5,2 2,6 5,2 Max (52 tyg.) 11,9

Podstawowe dane (mln PLN)

Orange Polska Trzymaj

Analityk: Paweł Szpigiel
9,60 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26
8,40 PLN

Pomimo toczącej się aukcji LTE oraz przyszłych 
znacznych inwestycji w FTTx, które po deregulacji BSA 
na rynku 5. mogą przynieść Spółce dodatkowe 
przychody w kolejnych latach, Orange Polska 
zdecydowała się na podtrzymanie poziomu dywidendy 
na 0,50 PLN, co powinno wspierać pozytywny 
sentyment wokół walorów telekoma. Z drugiej strony 
W ostatnim czasie na horyzoncie pojawiło się 
zagrożenie ze strony T-Mobile, które może odebrać 
Orange dużych klientów B2B świadcząc usługi 
konwergentne (przed przejęciem przez T-Mobile spółki 
GTS tylko Orange Polska posiadało potrzebną 
infrastrukturę). Kolejnym podmiotem walczącym o 
klienta w tym segmencie rynku jest Netia, która w 
grudniu wygrała przetarg na świadczenie usług 
operatora sieci rozległej Poczty Polskiej i nawiązała 
strategiczne partnerstwo z Play. Podtrzymujemy 
neutralne podejście.  
 
Podsumowanie aukcji LTE 
Na koniec 1 kwietnia br. wartość ofert w aukcji częstotliwości 
radiowych 800/2600 MHz sięgnęły odpowiednio 2,253 mld 
PLN i 414,2 mln PLN, co implikuje średnią wartość oferty za 1 
pasmo na 5 licytowanych z zakresu 800 MHz w wysokości 
451 mln PLN (+80% vs. cena wywoławcza) oraz średnią 
wartość za 1 pasmo z 14 licytowanych z zakresu 2600 MHz w 
wysokości 29,6 mln PLN (+18% vs. cena wywoławcza).   
 

Orange Polska zakończyło licytację jednego 
bloku pasma częstotliwości 2600 MHz 
Orange Polska zdecydowało się zakończyć swój udział w 
licytacji jednego bloku pasma 2600 MHz. Zdaniem firmy, 
pozwoli to na właściwsze przeprowadzenie i szybsze 
zakończenie całej aukcji na częstotliwości 800 i 2600 MHz z 
korzyścią dla wszystkich jej uczestników. 
 
Akcjonariusze Orange zdecydują o wypłacie 
dywidendy 9 kwietnia 
Akcjonariusze Orange Polska zdecydują na zwyczajnym 
walnym zgromadzeniu zwołanym na 9 kwietnia br. o 
przeznaczeniu łącznie 656,18 mln PLN na dywidendę, co da 
wypłatę w wysokości 0,50 PLN na akcję.  
 
Wywiad dla PAP 
Orange oczekuje stabilnej sytuacji na rynkach B2C w telefonii 
mobilnej, natomiast jeżeli chodzi o rynek B2B nadal 
spodziewa się agresywnej konkurencji zarówno w telefonii 
mobilnej, jak i łączy data dla korporacji oraz jednostek 
administracji publicznej. Poziom konkurencji będzie duży, co 
wpłynie na obroty. Na top line operatora nie wpłynie w 
istotny sposób planowana na ten rok budowa sieci 
światłowodowej. Na ten cel ma trafić do 450 mln PLN, a sieć 
ma objąć do 650 tys. gospodarstw domowych zasięgiem 
Internetu o prędkości powyżej 100 Mb/s. Współpraca 
operatorów przy uruchomieniu wspólnej sieci LTE na paśmie 
800 Mhz może dać sporo synergii, ale nie wiadomo czy uda 
się ją wdrożyć w praktyce. Z analiz Orange wynika, że 
transfer danych w sieciach telekomunikacyjnych w ciągu 
najbliższych pięciu lat wzrośnie dziesięciokrotnie. 
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Media 

Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 1 138,6 1 073,9 -5,7% 1 102,4 2,7% 1 094,8 -0,7% Liczba akcji (mln) 50,9

EBITDA 80,7 103,4 28,2% 77,7 -24,8% 79,0 1,6% MC (cena bieżąca) 534,3

marża EBITDA 7,1% 9,6% 7,1% 7,2% EV (cena bieżąca) 579,0

EBIT -13,1 7,3 -18,3 -12,1 -34,0% Free float 81,4%

Zysk netto -9,0 0,6 -11,0 -17,9 62,4%

P/E 864,6 Zmiana ceny: 1m 3,1%

P/CE 6,3 5,5 6,3 7,3 Zmiana ceny: 6m 31,1%

P/BV 0,4 0,4 0,5 0,5 Zmiana ceny: 12m -5,1%

EV/EBITDA 6,9 5,3 7,4 7,7 Min (52 tyg.) 7,4

Dyield (%) 9,5 0,0 0,0 0,0 Max (52 tyg.) 11,2

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26
8,20 PLN

Podstawowe dane (mln PLN)

Agora Trzymaj

Analityk: Paweł Szpigiel
10,49 PLN

Agora korzysta z poprawy na rynku reklamy, 
przedstawiła też bardzo pozytywny wynik na 
subskrypcjach cyfrowych Wyborczej na koniec roku. Z 
drugiej strony baza ponad 50 tys. subskrybentów 
powinna już generować wyniki, mimo tego agora nie 
chciała podzielić się swoimi sukcesami na tym polu. 
Niemniej jednak spodziewamy się dobrych wyników 
Heliosa w 2015 r. w związku z dobrym repertuarem 
filmowym, m. in. nadchodzące kolejne przygody Bonda 
(„Spectre”), kolejna część Igrzysk Śmierci i 
Gwiezdnych Wojen, ekranizacja książki „50 twarzy 
Greya" oraz powrót starych franczyz: „Jurrassic Park", 
„Avengers", „Terminator" i „Mad Max".  
Sentyment powinien być wsparty skupem akcji 
własnych w wysokości 1,14 mln sztuk po cenie 12,0 
PLN, który Agora ogłosiła na początku kwietnia. 
Podtrzymujemy neutralne podejście.  

Agora skupi do 1,14 mln akcji własnych  
W ramach oferty spółka nabędzie nie więcej niż 1.138.380 
akcji, na które składa się 771.960 akcji na okaziciela 
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie oraz 366.420 akcji imiennych. Oferowana cena 
zakupu jednej akcji wynosi 12,00 PLN. Przyjmowanie ofert 
sprzedaży akcji od akcjonariuszy spółki rozpocznie się 7 
kwietnia, a zakończy w dniu 17 kwietnia 2015 r. Ogłoszona 
przez spółkę oferta skupu jest elementem uchwalonego w 
czerwcu 2014 r. Programu Nabywania Akcji Własnych, w 
ramach którego spółka może nabyć, w drodze jednej lub 
dwóch ofert, nie więcej niż 3.638.380 akcji, które 
stanowią nie więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego spółki. 
W sierpniu 2014 r. Agora ogłosiła ofertę skupu do 2.779.970 
akcji własnych po cenie 12 PLN za jedną nabywaną akcję.  
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 2 778,2 2 910,8 4,8% 7 409,9 154,6% 9 756,5 31,7% Liczba akcji (mln) 639,5

EBITDA 1 032,3 1 046,3 1,4% 2 738,3 161,7% 3 562,5 30,1% MC (cena bieżąca) 15 611,2

marża EBITDA 37,2% 35,9% 37,0% 36,5% EV (cena bieżąca) 27 844,4

EBIT 789,2 789,9 0,1% 1 442,4 82,6% 1 761,4 22,1% Free float 33,5%

Zysk netto 598,3 525,4 -12,2% 292,5 -44,3% 804,1 174,9%

P/E 14,2 16,2 53,4 19,4 Zmiana ceny: 1m 1,1%

P/CE 10,1 10,9 9,8 6,0 Zmiana ceny: 6m -8,6%

P/BV 3,4 2,8 1,7 1,6 Zmiana ceny: 12m 18,6%

EV/EBITDA 10,2 9,6 10,2 7,4 Min (52 tyg.) 19,8

Dyield (%) 0,0 0,0 1,1 0,0 Max (52 tyg.) 27,8

Cyfrowy Polsat Redukuj

Analityk: Paweł Szpigiel
24,41 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26
21,80 PLN

Podstawowe dane (mln PLN)

Podtrzymujemy negatywne podejście do Spółki. 
Wielkość FCF Eileme 2 w 4Q’14 jest naszym zdaniem 
niska, a zadłużenie netto/EBITDA Polkomtela 
utrzymuje się na poziomie 3,4x. Winy nie należy 
zrzucać tylko na duże koszty zakupu danych od 
Midasa, gdyż rozliczenia z Midasem odbywają się w 
oparciu o ustalony harmonogram (113 mln PLN netto 
w 4Q’14 razem płatności). Grupa poinformowała o 
renegocjacji umów z Midasem. Stawka od 2015 r. jest 
dwukrotnie niższa, co na pierwszy rzut oka wygląda 
bardzo pozytywnie (w krótkim terminie dużo większa 
rentowność na produkcie). Z drugiej strony 
zamówienie na dane jest dużo większe. Z punktu 
widzenia CF: grupa miała zapłacić Midasowi 476 mln 
PLN w 2015 r. oraz 516 mln PLN w 2016 r., po 
renegocjacji umów przy niskiej stawce 2,4 PLN za 1GB 
grupa zapłaci Midasowi 850 mln PLN w 2015 r. i 989 
mln PLN w 2016 r. Podtrzymujemy nasze negatywne 
podejście: Polkomtel jest wyceniony zbyt wysoko w 
Cyfrowym Polsacie patrząc na słaby FCF i wysokie 
zadłużenie. Renegocjacje umów z Midasem, pomimo 
istotnie niższej stawki za 1GB nie przekładają się na 
upside do naszej ceny docelowej: płatności 
wypływające z Cyfrowego w kierunku Midasa są 
znaczenie większe niż w poprzedniej umowie. Cyfrowy 
finansuje „Projekt 800” (tj. rozprowadzenie zasięgu 
800 MHz po Polsce po zdobyciu częstotliwości LTE), 
stad ścięcie guidance na CAPEX na 2015 r. Spadek 
CAPEXu przy zachowaniu FCF na stabilnym R/R 
poziomie (co jest naszym zdaniem dość ambitne) 
implikuje spadek ilości gotówki z operacji.  
 

Wyniki oglądalności za marzec’15 
W marcu’15 grupa kanałów TVN zachowała stabilną pozycję 
w oglądalności telewizyjnej w grupie (16-49; prime time). W 
dalszym ciągu widzimy trend osłabiania się wyników kanału 
głównego TVN (-0,87 p.p. R/R) na tle poprawiającej się 
sytuacji kanałów tematycznych (+0,78 p.p. R/R). Grupa 
Polsatu wypadła lepiej niż TVN jeśli chodzi o kanały 
tematyczne (+1,64 p.p. R/R), przy spadku oglądalności 
kanału głównego o 1,03 p.p. R/R. Cała grupa kanałów 
wypadła lepiej R/R o 0,61 p.p. Wynik Stopklatki na poziomie 
0,68 p.p. czyli +0,49 p.p. lepiej R/R, jednak 0,21 p.p. mniej 
niż w lutym’15.  
 

EuroRating nadał rating  
EuroRating nadał ocenę ratingową BB- dla Cyfrowego 
Polsatu. Na nadany spółce rating istotny wpływ ma wysokie 
zadłużenie Grupy, będące głównie efektem przejęcia w 2014 
roku spółki Polkomtel – operatora sieci telefonii komórkowej 
Plus. Do czynników ryzyka EuroRating zalicza w tym 
kontekście również fakt, iż znaczącą część zadłużenia grupy 
stanowią obligacje denominowane w EUR i USD, co sprawia, 
że spółka jest podatna na zmiany kursów walutowych. 

Zarząd Cyfrowego Polsatu rekomenduje 
niewypłacanie dywidendy z zysku z 2014 r. 
Zarząd Cyfrowego Polsatu podjął decyzję o rekomendowaniu 
walnemu zgromadzeniu spółki niewypłacania dywidendy i 
przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2014 w całości na 
kapitał zapasowy. 
 
Decyzja Polkomtela o zaprzestaniu udziału w 
aukcji dot. bloków z częstotliwości 800 MHz 
Polkomtel podjął decyzję o zaprzestaniu udziału w aktywnym 
licytowaniu bloków z częstotliwości 800 MHz, poprzez 
przejście w tzw. oferty pasywne. Polkomtel stoi niezmiennie 
na stanowisku, że najlepszym sposobem wykorzystania 
częstotliwości 800 MHz jest jedna sieć 30 MHz lub dwie 
równoważne sieci po 15 MHz. Według Polkomtela 
dotychczasowy przebieg aukcji wskazuje, że może dojść do 
rozwiązań negatywnych. Zamiast pozytywnego rozwiązania i 
stworzenia jednej lub dwóch równoważnych sieci, powstać 
może stan nierównowagi rynkowej i zaburzenia konkurencji. 
Polkomtel oświadczył jednocześnie, że jest gotowy do 
współpracy na partnerskich i niedyskryminujących zasadach 
ze wszystkimi podmiotami, które nabędą częstotliwości  
800 MHz. Zaprasza tym samym przyszłych posiadaczy pasma 
800 MHz, w tym w szczególności firmy P4, NetNet oraz Hubb 
Investments (grupa Emitel) do współpracy przy budowie sieci 
15 MHz – wraz z Grupą Midas. 
 
Wyniki za 4Q’14: EBITDA nieco poniżej naszych 
oczekiwań 
Cyfrowy zaraportował księgowe wyniki zgodne z naszymi 
oczekiwaniami: przychody ze sprzedaży wyniosły 2 521 mln 
PLN vs. 2 528 mln PLN oczekiwanych, EBITDA była na 
poziomie 837 mln PLN vs. 857 mln PLN nasze oczekiwania. 
Poziom amortyzacji w 4Q’14 był nieco niższy od naszych 
oczekiwań, podobnie jak koszt własny sprzedanego sprzętu. 
Grupa osiągnęła rekordowy obrót na sprzedaży sprzętu (160 
mln PLN vs. 141 mln PLN i 98 mln PLN pro forma w 4Q’13). 
Pozwoliło to na nadrobienie gorszych od naszych oczekiwań: 
(1) przychodów hurtowych oraz (2) nieco wyższych kosztów 
kontentu od naszych oczekiwań. Cyfrowy Polsat osiągnął 
bardzo dobre wyniki operacyjne: strategia Multiplay 
przyniosła dalsze efekty: liczba klientów smartDOM wyniosła 
569 tys. (vs. 382 tys. z 3Q’14), a oglądalność grupy kanałów 
Polsatu wyniosła w 4Q’14 24,5% vs. 23,1% rok wcześniej. 
Kolejny kwartał grupa zaraportowała wysokie koszty 
techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich na poziomie  
557 mln PLN vs. 553 mln PLN nasze oczekiwania, co jest 
wynikiem znacznego wzrostu zużycia danych (33 mln GB vs. 
11 mln GB w 4Q’14, przychody Midasa zanotowały rekordowy 
poziom 177 mln PLN). Estymujemy, że po eliminacji wpływu 
rozrachunków z Midasem (spółki poinformowały o 
renegocjacji stawki do 2,4 PLN netto za 1 GB z 4,9 PLN za  
1 GB). FCF grupy w 4Q’14 wyniósł 722 mln PLN, jednak 
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poziom ten został osiągnięty tylko dzięki zatrzymaniu 
wydatków inwestycyjnych. Wynik EBITDA Elieme2 
estymujemy na poziomie 534 mln PLN, tj. o ponad  
60 mln PLN mniej niż EBITDA Metelem konsolidowana do 
wyników grupy Cyfrowego Polsatu. Sądzimy, że różnica wiąże 
się z wpisaniem do bilansu w zobowiązania części kosztów 
prowizji dla sprzedawców. FCF Elieme2 wyniósł w kwartale 
310 mln PLN, co jest wynikiem słabym. W całym roku FCF 
Elieme2 wyniósł tylko 734 mln PLN. Dynamikę EBITDA grupy 
vs. proforma w 4Q’14 szacujemy na ok. -10% po 
oczyszczeniu o efekty: (1) sprzedaży sprzętu podbijającej 
wyniki księgowe, (2) rozliczeń z Midasem, które z kolei 
osłabiają wyniki księgowe oraz (3) przeksięgowywania 
prowizji dla sprzedawców. 
 
Konferencja po wynikach 4Q’14 
W 2015 r. Zarząd Cyfrowy Polsatu chciałby utrzymać FCF na 
poziomie z 2014 r. (czyli 1,173 mld PLN). W prognozie FCF 
uwzględnia się mniejszy niż wcześniej zapowiadano poziom 
CAPEXu (teraz ma wynosić ok. 750-800 mln PLN bez 

nakładów na UMTS). Tempo oddłużania się spółki zależy od 
wyników aukcji LTE, ale grupa utrzymuje cel poziomu dług 
netto/EBITDA = 2,5x na koniec 2016 r. Synergie kosztowe 
pojawią się na istotnym poziomie dopiero od 2H’16. Cyfrowy 
Polsat planuje przekroczyć w tym roku 1 mln usług 
pakietowych smartDom (obecnie przekroczył poziom 600 tys. 
użytkowników). Cyfrowy Polsat zwrócił uwagę, że poziom 
CFO proforma w 2013 r. był bardzo duży, co wiązało się z 
relatywnie małymi podatkami w Polkomtelu oraz zwrotem 
podatku z tytułu ulgi technologicznej. 
 
Renegocjacja umowy z Midasem 
Grupa poinformowała o renegocjacji umów z Midasem. Nowa 
stawka w ramach usług transmisji danych wynosić będzie 
2,40 PLN netto za 1 GB. Z drugiej strony zamówienie na 
dane jest dużo większe. Z punktu widzenia CF: grupa miała 
zapłacić Midasowi 476 mln PLN w 2015 r. oraz 516 mln PLN 
w 2016 r., po renegocjacji umów przy niskiej stawce 2,4 PLN 
za 1 GB grupa zapłaci Midasowi 850 mln PLN w 2015 r. i  
989 mln PLN w 2016 r. 
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 1 584,3 1 554,6 -1,9% 1 593,8 2,5% 1 692,8 6,2% Liczba akcji (mln) 337,2

EBITDA 456,0 372,4 -18,3% 548,8 47,4% 599,5 9,2% MC (cena bieżąca) 5 766,5

marża EBITDA 28,8% 24,0% 34,4% 35,4% EV (cena bieżąca) 7 827,7

EBIT 374,3 297,2 -20,6% 477,3 60,6% 530,7 11,2% Free float 46,2%

Zysk netto 485,9 -197,8 189,4 388,9 105,4%

P/E 12,1 30,5 14,8 Zmiana ceny: 1m -6,4%

P/CE 10,4 22,1 12,6 Zmiana ceny: 6m 11,4%

P/BV 4,3 6,2 5,9 5,3 Zmiana ceny: 12m 0,8%

EV/EBITDA 17,1 21,7 14,3 12,7 Min (52 tyg.) 13,3

Dyield (%) 0,6 3,7 0,0 0,0 Max (52 tyg.) 18,9

Podstawowe dane (mln PLN)

TVN Akumuluj

Analityk: Paweł Szpigiel
17,10 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26
19,00 PLN

Widomość o zakupie pakietu  w matce TVN spotkała 
się z chłodnym przyjęciem rynku, patrząc na 
notowania mediowej grupy. Implikowana cena płacona 
za TVN to ok. 20,0 PLN, jednak nie ogłoszono do tej 
pory żadnego wezwania na akcję. Naszym zdaniem 
obecny poziom ceny za walory TVN jest atrakcyjny. 
Widzimy podobieństwo w strategii Scripps Networks i 
TVN, zwłaszcza w zakresie kontentu własnego i online. 
Scripps ma dobrą pozycję bilansową, co może 
przynieść istotne korzyści na refinansowaniu obligacji 
PTH i TVN. Zwracamy także uwagę na umocnienie się 
kursów europejskich spółek mediowych. 
Podtrzymujemy pozytywne podejście.  
 
Wyniki oglądalności za marzec’15 
W marcu’15 grupa kanałów TVN zachowała stabilną pozycję 
w oglądalności telewizyjnej w grupie (16-49; prime time). W 
dalszym ciągu widzimy trend osłabiania się wyników kanału 
głównego TVN (-0,87 p.p. R/R) na tle poprawiającej się 
sytuacji kanałów tematycznych (+0,78 p.p. R/R). Grupa 
Polsatu wypadła lepiej niż TVN jeśli chodzi o kanały 
tematyczne (+1,64 p.p. R/R), przy spadku oglądalności 
kanału głównego o 1,03 p.p. R/R. Cała grupa kanałów 
wypadła lepiej R/R o 0,61 p.p. Wynik Stopklatki na poziomie 
0,68 p.p. czyli +0,49 p.p. lepiej R/R, jednak 0,21 p.p. mniej 
niż w lutym’15.  
 
Dwa nowe kanały 
Od 16 kwietnia w portfolio grupy znajdą się dwa nowe 
kanały: TVN Meteo Active dla widzów zainteresowanych 
aktywnym i zdrowym stylem życia (powstanie z 
przekształcenia TVN Meteo) oraz TVN Fabuła z bogatą ofertą 
filmowo-serialową. TVN Fabuła będzie emitować seriale oraz 
filmy z portfolio TVN, w tym zarówno produkcje własne, jak i 
zakupione od zewnętrznych dystrybutorów.  

S&P może podnieść ratingi TVN po wybraniu 
nowego inwestora w ciągu 3 miesięcy 
Standard&Poor's umieścił długoterminowy rating 
korporacyjny TVN na poziomie B+ oraz długoterminowy 
rating Polish Television Holding B.V. (PTH) na liście 
obserwacyjnej z pozytywnymi implikacjami. S&P planuje 
podjąć decyzje w sprawie tych ratingów w ciągu trzech 
miesięcy. Umieszczenie ratingów na liście obserwacyjnej 
następuje po ogłoszeniu przez amerykańskiego operatora TV 
kablowej Scripps Networks Interactive.  
 
Scripps Networks zostanie większościowym 
akcjonariuszem TVN 
Scripps Networks Interactive zapłaci 584 mln EUR za 100% 
udziałów w N-Vision, będzie posiadała bezpośrednio i 
pośrednio, poprzez Polish Television Holding, w przybliżeniu 
52,7% udziału w kapitale TVN S.A. Scripps Networks 
Interactive przejmie zobowiązania wynikające z obligacji 
wyemitowanych zarówno przez Polish Television Holding, jak 
i TVN o wartości nominalnej odpowiednio 300 i 540 mln EUR. 
Z komunikatu wynika, że implikowana cena płacona za TVN 
to 19,50 PLN (zakładając 4,15 PLN EUR/PLN). 
 
Moody's podwyższył perspektywę 
ratingu TVN do stabilnej 
Agencja ratingowa Moody's Investors Service zmieniła 
perspektywę ratingu TVN do stabilnej z negatywnej. Agencja 
potwierdziła rating B1 (CFR) spółki. Potwierdzono również 
ocenę Ba3-PD prawdopodobieństwa defaultu oraz B1 dla 
obligacji 2018 i 2020 wyemitowanych przez TVN Finance 
Corporation III AB.  
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IT 

Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 5 529,1 5 898,1 6,7% 6 231,9 5,7% 6 443,6 3,4% Liczba akcji (mln) 83,0

EBITDA 888,9 875,0 -1,6% 905,1 3,4% 918,3 1,5% MC (cena bieżąca) 4 870,4

marża EBITDA 16,1% 14,8% 14,5% 14,3% EV (cena bieżąca) 6 981,1

EBIT 649,9 610,5 -6,1% 636,7 4,3% 656,2 3,1% Free float 65,4%

Zysk netto 370,1 393,9 6,4% 358,4 -9,0% 345,6 -3,6%

P/E 13,2 12,4 13,6 14,1 Zmiana ceny: 1m 8,2%

P/CE 8,0 7,4 7,8 8,0 Zmiana ceny: 6m 26,7%

P/BV 0,7 0,7 0,6 0,6 Zmiana ceny: 12m 26,9%

EV/EBITDA 7,4 8,0 7,7 7,5 Min (52 tyg.) 39,3

Dyield (%) 3,5 4,1 4,4 4,8 Max (52 tyg.) 59,5

Podstawowe dane (mln PLN)

Asseco Poland Trzymaj

Analityk: Paweł Szpigiel
58,68 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-02
59,00 PLN

Ze względu na umocnienie się kursu Asseco Poland 
obniżamy rekomendację dla Spółki do trzymaj z 
akumuluj, bez zmian w cenie docelowej. Asseco 
proponuje inwestorom relatywnie solidny backlog oraz 
dobrą sytuację gotówkową, która powinna przełożyć 
się na DivYield = 4,9%. Szansą w nadchodzących 
kwartałach dla Asseco Poland będą duże kontrakty w 
public IT dofinansowane środkami unijnymi. Jednak 
nie spodziewamy się wpływu tego czynnika na wyniki 
finansowe w 2015 r. Wyniki za 4Q’14 nie były 
zaskakujące, po korekcie o odpis na projekt ŚKUP. Na 
konferencji wynikowej CEO Asseco Poland mówił o 
koncentracji na małych przejęciach i wypłacie 
dywidendy w przyszłych latach, co obieramy 
pozytywnie. 
 

Sygnity wniosło o uchylenie zgody na przejęcie  
Sygnity wniosło do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów pismo o uchylenie decyzji wyrażającej zgodę 
na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu 
przez Asseco Poland kontroli nad Sygnity.  
 

Wyniki 4Q’14 poniżej oczekiwań przez większe 
odpisy dot. projektu ŚKUP  
Asseco zaraportowało wyniki za 4Q’14 słabsze od naszych 
oczekiwań: EBITDA wyniosła 245,6 mln PLN vs. 254,2 mln 
PLN nasze oczekiwania.  Jedną z przyczyn niższych wyników 
było zapewne zaksięgowanie odpisu dot. projektu ŚKUP, 
którego nie zakładaliśmy w naszych prognozach. Wielkość 
odpisu była na poziomie 18 mln PLN. Rozbicie wyników było 
nieco zaskakujące ze względu na relatywnie słabe wyniki 
spółki matki (EBIT na poziomie 52,7 mln PLN vs. 70,7 mln 
PLN nasze oczekiwania, co może w dużej części wyjaśnić 
wspomnianym odpisem) oraz niższą od naszych oczekiwań 
kontrybucję Formula Systems. Z drugiej strony wyniki 
pozostałych segmentów były dobre: pozytywne zaskoczenie 
przyniósł zwłaszcza rosyjski R-Style Softlab, dobre wyniki 
mia ł  także segment  zachodnioeuropejsk i  i 
środkowoeuropejski. Zwracamy uwagę na dość duży udział 
akcjonariuszy mniejszościowych w zysku netto i relatywnie 
slaby CFO: w 4Q’14 grupa wygenerowała 288 mln PLN 
gotówki z działalności operacyjnej vs. 377 mln rok wcześniej 
(686 mln PLN dla całego roku i 752 mln PLN rok wcześniej), 
co częściowo może wynikać z odpływu gotówki na 
zobowiązaniach i należnościach w spółce matce Asseco. 
Portfel zamówień grupy Asseco ma wartość 4,43 mld PLN. 
Przed rokiem w marcu portfel zamówień grupy Asseco miał 
wartość 3,9 mld PLN, co implikuje dynamikę +14% R/R. 
Asseco Poland ma dobrą sytuację bilansową. Łączne 
zadłużenie grupy na koniec 4Q’14 wyniosło 727 mln PLN, co 
implikuje gotówkę netto na poziomie 600 mln, czyli 0,7x 
EBITDA.   

Kluczowe kwestie z konferencji powynikowej 
Wyniki Asseco za 4Q’14 były obarczone odpisem na ŚKUP w 
wysokości 18 mln PLN. Stąd po oczyszczeniu wyników EBIT 
dla kluczowego rynku polskiego wyniósłby 70,7 mln PLN (vs. 
70,7 mln PLN nasze estymacje, czyli w zgodnie z 
oczekiwaniami). Portfel zamówień w oprogramowaniu i 
usługach własnych na 2015 r.  jest 17% wyższy R/R.  Za 
wysoką dynamikę backlogu odpowiada głównie Formula 
Systems (zwracamy uwagę na aprecjację USD vs PLN). 
Backlog w Polsce jest nieco niższy R/R, co jest związane z 
sytuacją w administracji publicznej (Zarząd podkreślał, że nie 
liczy tylko na utrzymanie przychodów R/R w przypadku ZUSu 
w 2015 r.) Relatywnie słaby CFO jest w 4Q’14 spowodowany 
słabszą ściągalnością należności w Magicu z grupy Formula 
Systems oraz rozpoznaniem przychodów z części 
niezafakturowanych jeszcze projektów w administracji 
publicznej. Asseco na chwilę obecną nie jest zainteresowane 
Sygnity. Asseco koncentruje się obecnie na włączeniu Unizeto 
do grupy, które wymaga restrukturyzacji. Grupa rozważa 
wykup mniejszości w spółkach córkach, ale ten plan jest 
ciągle we wczesnej fazie. EBOR, który kontroluje ponad 9% 
akcji Asseco SEE i ma opcję sprzedaży tych akcji Asseco 
Poland, na razie nie sygnalizował chęci skorzystania z 
przysługującego mu prawa. Podsumowując, informacje z 
wczorajszej konferencji dostarczają bardziej pozytywny obraz 
4Q’14 niż same wyniki. Słaby performance na polskim rynku 
to zasługa większych od założeń odpisów na ŚKUP. Naszym 
zdaniem Asseco skończyło okres agresywnej ekspansji M&A, 
chociaż grupa nie wyklucza dalszych przejęć. Dywidenda za 
2014 r. będzie na poziomie 2,9 PLN na akcję czyli nieco 
więcej od naszych założeń (2,81 PLN). Asseco około 50 proc. 
środków na wypłatę dywidendy ściągnie ze spółek zależnych. 
 

ACP wdroży system zarządzania kadrami w BGK 
ACP wdroży w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) system 
do zarządzania zasobami ludzkimi. Bank będzie korzystał z 
rozwiązania w modelu Software as a Service (SaaS), podała 
spółka. Asseco ma zaimplementować system w terminie 3 
miesięcy, a okres trwania całego projektu to 4 lata. 
 

Umowa z ARiMR o wartości 26 mln PLN brutto 
Asseco Poland podpisało z Agencją Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) umowę na utrzymanie 
infrastruktury IT, poinformowała spółka. Wartość kontraktu 
to prawie 26 mln PLN brutto. Asseco będzie odpowiedzialne 
za usługi informatyczne w zakresie zarządzania, 
administrowania, monitorowania, bieżącej obsługi oraz 
utrzymania infrastruktury i podsystemów ARiMR. W ramach 
projektu ZUMA III Asseco zapewni utrzymanie m.in. systemu 
dostępu do internetu, pamięci masowych, kopii zapasowych, 
poczty elektronicznej oraz sieci LAN/WAN. Zajmie się również 
dystrybucją oprogramowania, podała również spółka. 



48 
      

Górnictwo i metale 

Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 8 821,0 7 632,2 -13,5% 6 814,9 -10,7% 8 395,2 23,2% Liczba akcji (mln) 117,4

EBITDA 2 374,8 1 382,1 -41,8% 521,2 -62,3% 992,4 90,4% MC (cena bieżąca) 2 095,8

marża EBITDA 26,9% 18,1% 7,6% 11,8% EV (cena bieżąca) 3 034,3

EBIT 1 308,2 201,9 -84,6% -774,8 -330,9 -57,3% Free float 44,8%

Zysk netto 985,1 77,3 -92,2% -1 079,2 -383,5 -64,5%

P/E 2,1 27,1 Zmiana ceny: 1m -17,0%

P/CE 1,0 1,7 9,7 2,2 Zmiana ceny: 6m -45,0%

P/BV 0,2 0,3 0,3 0,3 Zmiana ceny: 12m -61,3%

EV/EBITDA 0,0 0,4 5,8 3,6 Min (52 tyg.) 16,3

Dyield (%) 30,1 14,1 0,0 0,0 Max (52 tyg.) 50,0

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26
27,00 PLN

Podstawowe dane (mln PLN)

Analityk: Michał Marczak

JSW Trzymaj

17,85 PLN

Ceny spotowe węgla koksowego spadły już do  
95 USD/t, co zapowiada fatalne drugie półrocze w 
sektorze. Strajk będzie kosztował Spółkę dodatkowe 
100 mln PLN kosztów/utraconych korzyści, nie licząc 
potencjalnych roszczeń od dostawców, a na dodatek w 
jednej z kopalń zapaliło się przygotowane do 
eksploracji złoże, którego nie da się już wykorzystać 
(zmniejszenie tegorocznej produkcji). W kolejnych 
tygodniach można oczekiwać, że ArcelorMittal chcąc 
większej dywersyfikacji dostaw zmniejszy zamówienia 
w obawie o rosnącą nieprzewidywalność dostaw po 
strajku. Dodatkowo KW poinformowała, że do 2017 
roku zamierza zwiększyć wydobycie węgla koksowego 
(semi-soft), co bezpośrednio uderza w JSW. Naszym 
zdaniem negatywne momentum będzie nadal 
utrzymywało się w kolejnych tygodniach. Nawet 
zakładając oszczędności i obniżenie CAPEXu do 1,26 
mld PLN (prognoza Zarządu) Spółce będzie trudno 
zrealizować plan zamknięcia FCF na poziomie 0 PLN. 
Rośnie ryzyko ratunkowej emisji akcji w 2H’15, tym 
bardziej że Spółka musi zrolować obligacje.       
 
Słabsze wyniki za 4Q 
Spółka rozczarowała wynikami za ostatnie trzy miesiące roku 
(przychody: 2,03 mld PLN, EBITDA: -42,3 mln PLN, strata 
netto: 354,4 mln PLN vs. konsensus odpowiednio: 
1978/62,8/-278 mln PLN vs. nasze oczekiwania: 1942/57,8/ 
-258 mln PLN) przede wszystkim za sprawą niższego niż 
oczekiwaliśmy wolumenu sprzedaży węgla do odbiorców 
zewnętrznych. Skala straty jest w dużej mierze efektem 
odpisu aktualizującego rzeczowe aktywa trwałe w kopalni 
Krupiński na kwotę 224,2 mln PLN (zapowiadane przez 
Zarząd). Przy relatywnie wysokiej produkcji węgla (4,35 mln 
ton vs. 3,94 mln ton w 3Q, 2,95 mln ton węgla koksowego 
vs. 2,76 mln ton w 3Q) sprzedaż zewnętrzna wyniosła 
zaledwie 2,8 mln ton (z czego 1,65 mln ton węgla 
koksowego). Wielkości sprzedaży są wyższe niż w 
poprzednim kwartale (łącznie 2,35 mln ton z czego 1,38 mln 
ton węgla koksowego), jednak oceniamy, że nadal jest to 
poziom poniżej oczekiwań. W efekcie zapasy węgla zamiast 
spadać z wysokiego poziomu to nadal rosły (1,26 mln ton vs. 
1,21 mln ton na koniec września). Średnie ceny sprzedaży 

węgla koksowego i energetycznego były zgodne z 
oczekiwaniami i wyniosły odpowiednio 120 USD/t i 82 USD/t. 
Dzięki wzrostowi wolumenu Spółce udało się obniżyć 
jednostkowy mining cash cost, który wyniósł 319 PLN (-6,1% 
q/q). Dużo lepiej poradził sobie segment koksowy, w którym 
przy produkcji na poziomie 1,09 mln ton (+14,3% q/q) udało 
się uplasować na rynku 1,22 mln ton (+22,4% q/q). Zapasy 
koksu spadły do bardzo niskiego poziomu 128,6 tys. ton vs. 
316,6 tys. ton przed rokiem. Średnia cena sprzedaży koksu 
pozostała na poziomie poprzedniego kwartału i wyniosła  
654 PLN/t.  
 
Jednostkowy cash conversion cost wyniósł 165 PLN i był 
wyższy w ujęciu q/q o 10,3%. W tym roku Spółka chce 
zwiększyć produkcję węgla o 17,9% do 16,44 mln ton, a 
produkcję koksu o 5% do prawie 4,22 mln ton. W głównej 
mierze to efekt przejęcia w połowie 2014 roku kopalni 
Knurów. Zarząd podał do wiadomości, że negatywne skutki 
akcji protestacyjnej wyniosły 104 mln PLN. Kwota ta nie 
obejmuje ewentualnych roszczeń  w przyszłych okresach. 
Oszczędności wynikające z porozumień ze związkami 
zawodowymi to 514,5 mln PLN w 2015 (253,3 mln PLN) i 
2016 (261,2 mln PLN). Największą pozycją jest tu obniżenie 
o 50% 14. pensji (110 mln PLN rocznie), zamrożenie stawek 
zaszeregowania (35,5 mln PLN rocznie) oraz zawieszenie 
premii BHP (29,6 mln PLN rocznie). Ceny referencyjne węgla 
koksowego na 2Q’15 ustaliły się na poziomie 109-110 USD/t, 
tj. o 7 USD/t mniej niż w poprzednim kwartale i o 10 USD/t 
w porównaniu z 4Q’14. Wprawdzie Spółce pomaga osłabienie 
PLN w relacji do USD, to jednak biorąc pod uwagę straty 
wynikające ze strajku pierwsze półrocze będzie dla Spółki 
bardzo trudne. Na koniec grudnia zadłużenie netto Spółki 
wyniosło 794 mln PLN w stosunku do 1,72 mld PLN gotówki 
netto przed rokiem (w międzyczasie zakup kopalni Knurów za 
1,5 mld PLN). W całym 2014 roku przepływy pieniężne z 
działalności operacyjnej obniżyły się do 644 mln PLN w 
stosunku do 1,64 mld PLN w 2013. Inwestycje w majątek 
trwały wyniosły 1,55 mld PLN. W 2015 roku JSW zamierza 
wydać na inwestycje 1,26 mld PLN. Zaplanowane nakłady 
obejmują jedynie nakłady na bieżące utrzymanie ruchu 
zakładów oraz na dokończenie lub utrzymanie niektórych 
inwestycji kluczowych będących w toku.  
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 26 705,0 24 110,0 -9,7% 20 492,0 -15,0% 22 991,0 12,2% Liczba akcji (mln) 200,0

EBITDA 8 199,0 5 952,0 -27,4% 5 583,1 -6,2% 5 192,2 -7,0% MC (cena bieżąca) 23 830,0

marża EBITDA 30,7% 24,7% 27,2% 22,6% EV (cena bieżąca) 27 289,3

EBIT 6 475,0 4 372,0 -32,5% 3 676,0 -15,9% 3 140,3 -14,6% Free float 68,2%

Zysk netto 4 753,0 3 033,0 -36,2% 2 450,0 -19,2% 2 074,2 -15,3%

P/E 5,0 7,9 9,7 11,5 Zmiana ceny: 1m -2,0%

P/CE 3,7 5,2 5,5 5,8 Zmiana ceny: 6m -2,5%

P/BV 1,1 1,0 0,9 1,0 Zmiana ceny: 12m 13,2%

EV/EBITDA 2,9 4,4 4,9 5,3 Min (52 tyg.) 101,0

Dyield (%) 23,8 8,2 4,2 4,1 Max (52 tyg.) 138,0

Podstawowe dane (mln PLN)

KGHM Kupuj

Analityk: Michał Marczak
119,15 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26
127,00 PLN

Podtrzymujemy pozytywną rekomendację dla akcji 
KGHM. Sentyment na rynku metali przemysłowych z 
bardzo negatywnego jeszcze przed kilkoma tygodniami 
poprawia się, co skutkuje m.in. zamykaniem krótkich 
pozycji na kontraktach i wzrostem cen instrumentu 
bazowego. W najbliższych tygodniach spodziewamy 
się, że zapasy miedzi będą przyrastały w znacząco 
mniejszym stopniu niż na początku roku (sezonowy 
wzrost popytu), co również pozytywnie wpłynie na 
notowania metalu. W swoich długoterminowych 
projekcjach Zarząd zakłada, że KGHM International 
będzie eksplorował złoże Pampa Lina, przylegające do 
Sierra Gorda, co wydłuża żywotność całego projektu z 
23 lat do ponad 40 lat.  
 
Udana końcówka roku, Zarząd: 4 PLN dywidendy 
W 4Q’14 jednostkowy zysk netto Spółki wyniósł 666 mln PLN, 
przy przychodach na poziomie 4 790 mld PLN i EBIT w 
wysokości 1,05 mld PLN. To wyniki wyższe w stosunku do 
naszych oczekiwań (532/4183/759) i zbliżone do konsensusu 
(odpowiednio: 662/4589/961). W całym roku Spółka 
zaraportowała zysk netto na poziomie 2,41 mld PLN w 
stosunku do 3,06 mld PLN przed rokiem. W 4Q Spółka nie 
wykazała w rachunku wyników istotnych zdarzeń 
jednorazowych. W ostatnich trzech miesiącach roku wolumen 
sprzedaży podstawowych wyrobów był bardzo wysoki, tj. dla 
miedzi wyniósł 160 tys. ton (poniżej 140 tys. ton w 
poprzednich kwartałach) a srebra 395 ton. Jednostkowy 
koszt produkcji miedzi po wyłączeniu produktów ubocznych w 
4Q zamknął się kwotą 17,0 tys. PLN i był niższy niż nasze 
oczekiwania. Silną stroną wyników są przepływy gotówkowe 
z działalności operacyjnej. W całym roku wyniosły one  
+4 mld PLN (z czego 1,2 mld PLN w 4Q) w stosunku do  
3,8 mld PLN przed rokiem (pozytywny wpływ miało 
zmniejszenie o 447 mld PLN stanu kapitału obrotowego). 
Łączne inwestycje na poziomie jednostkowym KGHM 
wyniosły 2,4 mld PLN, z czego 1,62 mld PLN w górnictwie i 
700 mln PLN w hutnictwie. W budżecie na 2014 Zarząd 
zakładał wydatki rzeczowe w kwocie 2,57 mld PLN na 
inwestycje kapitałowe). Z kwoty tej inwestycje 
odtworzeniowe to kwota 959 mln PLN, a inwestycje 
rozwojowe 1,44 mld PLN (przede wszystkim Głogów Głęboki: 
416 mln PLN). Łączne wydatki na inwestycje kapitałowe 
kosztowały KGHM 1,34 mld PLN w stosunku do 1,69 mld PLN 
zaplanowanych. Gros tych wydatków pochłonął projekt Sierra 
Gorda (1,17 mld PLN). Przy lepszym niż zakładaliśmy cash 
flow z działalności operacyjnej i niższej realizacji założeń 
inwestycyjnych poziom długu netto w Spółce na koniec roku 
zamknął się kwotą 2,0 mld PLN, tj. 0,46x EBITDA’14.  
 

Na poziomie skonsolidowanym Spółka wypracowała  
671 mln zysku netto, 5,78 mld PLN przychodów i  
1,4 mld PLN EBITDA (konsensus odpowiednio: 
730/5831/1490). Sprzedaż wolumenowa KGHM International 
była zgodna z oczekiwaniami i wyniosła 22,4 tys. ton miedzi i 
19,2 tys. troz metali szlachetnych. Koszt jednostkowy C1 
ostatniego kwartału roku wyniósł 2,11 USD/funt i był 
nieznacznie niższy niż liczony dla całego roku  
(2,26 USD/funt, vs. 2,15 USD/funt przed rokiem). Istotną 
pozycję kosztów 4Q jest wzrost amortyzacji do 195 mln PLN 
z 128 mln PLN w 3Q. W całym roku Grupa KGHM 
wygenerowała 2,45 mld PLN zysku netto i 5,3 mld PLN 
EBITDA. Na koniec roku dług netto grupy wyniósł  
3,9 mld PLN, co stanowi 0,74x EBITDA. Na poziomie 
skonsolidowanym w całym roku koszt C1 wyniósł  
1,89 USD/funt co plasuje KGHM na przełomie 3. i 4. kwartylu 
krzywej kosztowej, przy czym jest to kalkulacja 
uwzględniająca średnioroczny kurs PLN/USD. Przeliczając 
koszty po kursie z końca roku, Grupa przesuwa się do połowy 
3. kwartyla. Rada Nadzorcza wybrała Zarząd w 
dotychczasowym składzie na kolejną kadencję. Zarząd Spółki 
rekomenduje wypłatę 800 mln PLN dywidendy, czyli 4 PLN na 
akcję (3,4% DY). W naszych szacunkach zakładaliśmy 
dywidendę na poziomie 4,7 PLN na akcję. Proponowany dzień 
dywidendy to 27 maja. Dywidenda miałaby zostać wypłacona 
w dwóch transzach, po 2 PLN na akcję każda – 18 czerwca i 
19 października 2015 r.  
 
Zarząd oczekuje, że pod koniec br. lub na początku 2016 
roku rynek miedzi ponownie powróci do deficytu. Spółka 
ocenia, że popyt na surowiec utrzymuje się na stabilnym 
poziomie. Wzrost zapasów na giełdach to efekt ich realokacji 
z magazynów niemonitorowanych przez giełdy. W 4Q KGHM 
International sprzedał ok. 10,5 tys. ton miedzi z Sierra 
Gorda, co zgodnie z zasadami rachunkowości pomniejszyło 
wielkość CAPEXu. W 1Q oczekujemy że będzie to ok. 22 tys. 
ton. Od 2Q’15 Spółka zacznie raportować wyniki Sierra Gorda 
i publikować je inwestorom. Jak wskazuje Zarząd projekt już 
teraz jest rentowny (wykorzystanie mocy na poziomie 75%, 
pełna moc do końca czerwca br.). Z wypowiedzi Zarządu 
można wnioskować, że w tym roku zapadnie pozytywna 
decyzja co do uruchomienia drugiej fazy projektu 
(podwojenie mocy produkcyjnych). Zakończono rozruch 
zakładu produkcji molibdenu. W związku jednak z problemem 
uzyskania wymaganej jakości molibdenu tegoroczna 
produkcja wyniesie 40 mln funtów zamiast oczekiwanych  
50 mln funtów. Zgadzamy się z Zarządem, że mamy tu do 
czynienia z opóźnieniem (1-2 kwartały) w osiągnięciu przez 
zakład przeróbczy odpowiednich parametrów technicznych, a 
nie strukturalnym problemem, który w istotny sposób 
przekładałby się na wycenę. 
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 1 835,8 1 899,8 3,5% 2 013,6 6,0% 2 233,6 10,9% Liczba akcji (mln) 34,0

EBITDA 658,1 754,9 14,7% 750,0 -0,7% 713,5 -4,9% MC (cena bieżąca) 2 850,3

marża EBITDA 35,8% 39,7% 37,2% 31,9% EV (cena bieżąca) 3 478,1

EBIT 357,3 424,8 18,9% 362,3 -14,7% 325,9 -10,1% Free float 100,0%

Zysk netto 289,7 329,7 13,8% 272,4 -17,4% 250,9 -7,9%

P/E 9,8 8,6 10,5 11,4 Zmiana ceny: 1m -13,9%

P/CE 4,8 4,3 4,3 4,5 Zmiana ceny: 6m -25,7%

P/BV 1,2 1,2 1,1 1,1 Zmiana ceny: 12m -32,4%

EV/EBITDA 4,8 4,3 4,6 4,9 Min (52 tyg.) 79,5

Dyield (%) 6,0 6,9 6,9 5,7 Max (52 tyg.) 126,1

LW Bogdanka Kupuj

Analityk: Michał Marczak
83,80 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26
121,50 PLN

Podstawowe dane (mln PLN)

Informacje płynące z Kompanii Węglowej (sprzedaż 
zapasów po niskich cenach) negatywnie wpływają na 
postrzeganie Spółki w kontekście toczących się 
negocjacji cenowych na rok 2015. Naszym zdaniem 
obecna sytuacja będzie miała negatywny wpływ na 
wyniki Spółki w krótkim okresie, nie zmienia jednak 
pozytywnego scenariusza w średnim i długim. 
Uważamy, że kopalnie wniesione do SRK docelowo 
zostaną zamknięte (brak rzeczywistej restrukturyzacji 
kosztów pracowniczych w połączeniu z 
niedokapitalizowaniem nie pozwoli tym podmiotom 
finansować się; po wyborach rząd podejmie decyzje), 
co zmniejszy podaż węgla na rynku krajowym i 
pozwoli na podniesienie cen. Należy pamiętać, że przy 
obecnych cenach również Nowa Kompania Węglowa 
jest silnie nierentowna, więc w jej interesie jest 
doprowadzenie do wzrostu cen w średnim okresie. 
Nawet przy niekorzystnym scenariuszu w 2015 roku 
uważamy, że zmniejszenie poziomu dywidendy z zysku 
za 2014 jest mało prawdopodobne. Ważnym krokiem 
potwierdzającym, że inwestorzy zbyt pesymistycznie 
postrzegają Spółkę jest aneks podpisany z głównym 
odbiorcą (Elektrownią Kozienice), w którym wolumeny 
dostaw i ceny w niewielkim zakresie różnią się od 
2014 roku. Podtrzymujemy rekomendację kupna.      
 
Słaba sprzedaż, rezerwy i kontrola kosztów = 
najwyższa w historii EBITDA 
W 4Q Spółka zwiększyła przychody ze sprzedaży do  
523 mln PLN (+8,7% r/r), co zostało osiągnięte przy 21,6% 
wyższym wydobyciu węgla (2,56 mln ton) i 13,5% wzroście 
wolumenu sprzedaży (2,34 mln ton). EBITDA kwartału 
zamknęła się kwotą 247,5 mln PLN (+19,8% r/r), a zysk 
netto wyniósł 101,6 mln PLN (-3,3 mln PLN). Są to wyniki 
nieco lepsze niż zakładał konsensus prognoz (odpowiednio: 
535,8/206/81,3 mln PLN) oraz nasze oczekiwania 
(563/214/91,6 mln PLN). W 4Q Spółka rozwiązała rezerwy na 
kwotę 11,8 mln PLN (czego nie zakładaliśmy w prognozie; 
rezerwy pracownicza, na podatek od nieruchomości) w 
stosunku do 23,8 mln PLN rozwiązanych rezerw w 4Q’13. W 
minionym kwartale zwraca uwagę przede wszystkim słabsza 
sprzedaż wolumenowa, która była istotnie niższa niż 
wydobycie w efekcie czego zapasy węgla wzrosły do 306 tys. 
ton (52,3 tys. na koniec 3Q i 216,4 tys. przed rokiem), z 
czego 116 tys. ton to depozyt sprzedanego już węgla 
realizowany na rzecz kilku dostawców (przechowywanie 
surowca do czasu upłynnienia zapasu u odbiorców). Jest to 
pierwsza tego typu sytuacja (w tej skali) odkąd Spółka jest 

notowana na GPW. Średni przychód na tonę sprzedanego 
węgla wyniósł 212,9 PLN (-3,86% r/r) i był wyższy niż 
oczekiwaliśmy (210 PLN). Oznacza to wzrost przychodu na 
tonę o 2% q/q. Spółka podała udział poszczególnych 
odbiorców w sprzedaży – największym odbiorcom pozostaje 
Elektrownia Kozienice (Grupa Enea) z 40% udziałem w 
przychodach. Na kolejnym miejscu znajdują się: GDF SUEZ 
Energa Polska (Połaniec: 17%), Energa Elektrownie Ostrołęka 
(15%) i PGNiG Termika (13%). 
Silną stroną wyników jest kontrola kosztów, co wpisuje się w 
zaktualizowaną strategię Zarządu na kolejne lata (w 
środowisku silnej konkurencji i niskich cen nacisk na dalsze 
zwiększanie efektywności i konkurencyjności kosztowej). 
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów (po wyłączeniu 
rezerw) wzrosły r/r o 4,6% przy 13,5% wzroście wolumenu 
sprzedaży. Warto przy tym zwrócić uwagę, że amortyzacja w 
tym okresie zwiększyła się do 111,8 mln PLN z 89,4 mln PLN 
w 4Q’13. Na koniec roku dług netto Spółki wyniósł  
725 mln PLN (bez środków o ograniczonej zbywalności w 
kwocie 88 mln PLN), co stanowi 0,97x EBITDA.  
 
W związku z trudną sytuacją na rynku węgla w Polsce Zarząd 
zweryfikował strategię Spółki w kilku kluczowych punktach. 
Opóźnione w realizacji zostaną inwestycje rozwojowe, w tym 
modernizacja szybu w Nadrybiu co najmniej do roku 2017. 
Inwestycja ta miała pozwolić Spółce na zwiększenie 
wydobycia do 12 mln ton. Zarząd ocenia, że obecne zdolności 
wydobywcze Spółki (po tym jak zakupiono 4. kombajn 
strugowy) wynoszą obecnie 10,5-11,5 mln ton – w zależności 
od jakości eksplorowanego pokładu. Tym niemniej, ze 
względu na słaby popyt na krajowym rynku oraz silną 
konkurencję ze strony Kompanii Węglowej (sprzedającej 
zapasy po niskich cenach), w 2015 roku sprzedaż węgla z 
LWB wyniesie jedynie 9,3-9,5 mln ton. Do czerwca Zarząd 
podejmie decyzję, czy zmienić politykę dywidendową (obecna 
zakłada wypłatę 60% skonsolidowanego zysku netto, tj.  
4,8 PLN na akcje z zysku za 2014, DY: 5,7%). Są to 
informacje, które Zarząd „przemycił” do inwestorów poprzez 
media. Naszym zdaniem kurs akcji zdyskontował już ten 
negatywny scenariusz (po uwzględnianiu nowego scenariusza 
na 2015 rok cena docelowa obniża się do 109 PLN z  
121,5 PLN dotychczas). Kompania Węglowa korzystająca 
oficjalnie z pomocy publicznej nie może sprzedawać bieżącej 
produkcji poniżej kosztu wytworzenia. Z informacji 
przekazanych przez Prezesa Sędzikowskiego (KW) wynika, że 
KW ma do sprzedania jeszcze ok. 1 mln ton zapasów. Po 
upłynnieniu zapasów w interesie KW, która ma problem z 
wysokimi kosztami produkcji, jest wzrost cen węgla. 
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Przemysł 

Wyniki 4Q’14 
W 4Q’14 na 48 obserwowanych przez nas spółek 
przemysłowych 44% zaraportowało wyniki finansowe, które 
były lepsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 
Proporcja spółek poprawiających w 4Q’14 wyniki była na 
zbliżonym do 3Q’14 poziomie oraz nieznacznie poniżej jak w 
2Q’14. Proporcja spółek przemysłowych pogarszająca 
ubiegłoroczne rezultaty wyniosła w 4Q’14 35% i była zbliżona 
do 2Q’14 (34%) oraz 3Q’14 (36%). Cały czas jednak daleko  
do bardzo dobrego 1Q’14, w którym jedynie 21% spółek 
przedstawiło rezultaty gorsze r/r. Zarówno w 4Q’14 jak i 
3Q’14 wynikom towarzyszyła wysoka baza rezultatów roku 
ubiegłego (w 3Q’13 odpowiednio 50% obserwowanych spółek 
poprawiało r/r rezultaty, natomiast w 4Q’13 57% 
obserwowanych spółek). Baza naszym zdaniem pozostanie 
jeszcze wysoka na 1Q’15 (w 1Q’14 aż 66% spółek poprawiało 
r/r rezultaty) i obniży się w począwszy od 2Q’15 (w 2Q’14 
poprawę rezultatów zanotowało 49% obserwowanych spółek
– spadek vs. 1Q’14 wynikał z zaostrzenia sytuacji na 
Ukrainie, sankcji nałożonych przez UE na Rosję oraz 
odwetowego wstrzymania importu określonych towarów 
przez Rosję). Poprawiające się od początku PMI w strefie 
euro oraz Polsce powinno przekładać się dobre wyniki 1H’15. 
Wyższej dodatniej dynamiki, w związku z obniżeniem bazy, 
oczekujemy w 2Q’15. 
 
W 4Q’14 Spółki z dużą ekspozycją na Rosję odnotowywały 
pierwsze oznaki spowolnienia tamtejszej gospodarki (efekt 
ten był jeszcze miało widoczny w 3Q’14). Przykład tego 
znaleźć można w przypadku Relpolu, Ropczyc, Seleny czy 
SecoWarwick). Również oczekiwania zarządów przy 
spotkaniach po wynikach odnośnie koniunktury sygnalizowały 
spadek sprzedaży w regionie w IH’15 (przykład Amica). 
 
Bardzo dobre wyniki w 4Q’14 zanotowały spółki z dużą 
ekspozycją na rynki Zachodniej Europy (Amica, Apator, 
Boryszew, Automotive, Ergis), branży budowlanej i 
materiałów budowlanych (Lena Lighting, Pozbud, Vistal), 
spółki mięsne (Tarczyński, ZM Kania). Poza tym dobre wyniki 
miały naszym zdaniem miejsce w BSC Drukarnia (poprawa 
sprzedaży i marż), Cognorze (wysokie marże przy dobrym 
obłożeniu), Fasing, Famur (wysokie wyniki dzięki kontraktom 
eksportowym) oraz Kruszwica (bardzo wysoki przepływ 
gotówki z dzielności operacyjnej). 
 
Wśród negatywnych zaskoczeń w 4Q’14 wymienilibyśmy 
Ceramikę Nową Galę (słabe wyniki w efekcie spadku 
koniunktury w kraju i eksporcie), Ferro (spadek marży w 
efekcie osłabienia PLN do USD), Forte (drugi z rzędu kwartał 
obniżenia dynamiki wzrostu wyników), Kęty (wyniki gorsze 
niż szacował Zarząd oraz od naszych prognoz), Orzeł Biały 
(brak poprawy rezultatów mimo obserwowanej poprawy u 
konkurencji – Baterpol), PKM Duda (wyraźny spadek 
wyników w 4Q – w efekcie dużej konkurencji na rynku), Seco 
Warwick (odpisy i niskie wyniki 4Q), Synthos (negatywny 
efekt spadających cen ropy), Radpol (nieoczekiwane 
pogorszenie wyników w 4Q) oraz Zamet Industry (duża 
ekspozycja na inwestycje na rynku ropy i gazu oraz wyraźny 
spadek zamówień). 
 
Zestawiając wyniki 4Q’14 w spółkach przemysłowych z 
naszymi oczekiwaniami, proporcja spółek prezentujących 
rezultaty lepsze od prognoz była najwyższa od 1Q’14 (50%) i 
wyniosła 44%. Jednocześnie proporcja spółek prezentujących 

rezultaty gorsze od oczekiwań wyniosła w 4Q’14 40% i była 
niższa niż w 2Q’14 (47%) oraz 3Q’14 (46%). Równocześnie 
przerwana została negatywna tendencja (pogarszania się 
rezultatów), jaka trwała od 1Q’14. 
 
Wycena spółek przemysłowych 
W efekcie poprawy rezultatu i większej proporcji zaskoczeń 
indeks cenowy śledzonych przez nas spółek przemysłowych 
wzrósł od początku roku o 11,7%, podczas gdy w tym 
samym czasie indeks MSCI Industrials dla Europy wzrósł o 
18,1%, a dla świata wzrósł o 3,8%. Indeks cenowy 
śledzonych przez nas spółek przemysłowych był również 
wyraźnie lepszy niż w tym samym czasie wyniosła stopa 
zwrotu indeksów WIG20 (+4,5%) oraz WIG (+6,1%). 
 
Obecnie śledzone przez nas spółki przemysłowe notowane są 
ze wskaźnikami (mediana) P/E’15 11,7x oraz EV/EBITDA’15 
7,1x. Poziomy te implikują 28-33% dyskonto do wskaźników 
indeksów MSCI Industrials dla Europy i dla świata. 
 
W przypadku wskaźnika P/BV obecnie spółki przemysłowe 
notowane są na poziomie 1,2x na 2015. W przypadku spółek 
europejskich i światowych poziomy te są o 53-54% wyższe 
(dyskonto spółek przemysłowych). Wskaźnik P/(BV-goodwill) 
(tangible P/BV) dla polskich spółek przemysłowych znajduje 
się obecnie na poziomie oraz 1,4x dla 2015 roku.  
 
Największych dywidend w spółkach przemysłowych 
oczekujemy w Ceramice Nowej Gali (7,9%), Kruszwicy 
(6,7%), AC Auto Gaz (6,9%), Hydrotor (6,1%), Lena 
Lighting (6,1%), Synthos (5,8%), Berling (4,9%), Koelner 
(4,3%) oraz Mercor (4,1%). 
 

Wśród naszych faworytów pozostają Berling (kapitał 
obrotowy + gotówka netto = kapitalizacja), Biomed 
(pierwsze przychody z frakcjonowania osocza już w 1H’15),  
Cognor (duży wskaźnik beta na ożywienie w budownictwie 
infrastrukturalnym, P/E’14 bez wpływu czynników 
jednorazowych 6,3x), Feerum (duże efekty automatyzacji 
produkcji połączone ze spodziewanym wzrostem zamówień w 
2015 roku), Fasing (najtańsza spółka z górniczego zaplecza),  
Famur (oczekiwany wzrost wyników w 2015 roku),  Hydrotor 
(czwarty największy Dyield w przemyśle), Impexmetal 
(wzrost rentowności na produkcji blach aluminiowych), 
Kruszwica (oczekiwany wysoki Dyield), Mercor (tania spółka 
po odcięciu rekordowej w historii dywidendy; oczekiwany 
dobry 1Q’15), Lena (wzrost wyników w 2014 roku; 7% DY w 
2015 roku), Libet (wzrost wyników w 2015 roku), Pozbud 
(oczekiwany wzrost wyników w 2015 roku), Relpol (tania 
niezadłużona spółka), SecoWarwick (wzrost wyników w 2015 
roku w efekcie dużego zdobytego kontraktu), Synthos 
(wysoki Dyield), Vistal (kontrakty z nowej perspektywy UE). 
 
Unikalibyśmy akcji AC Auto Gaz (spadek cen paliw 
negatywnie wpływa na popyt na instalacje gazowe), Alchemii 
(brak odbicia w sprzedaży, przestarzały park maszynowy), 
Boryszewa (spółka z dużymi premiami do zagranicznych 
konkurentów), Grupy Kęty (spadek dynamiki wzrostu w 
1H’15), Forte (wytracenie dynamiki wzrostu - spółka droga), 
Polskiej Grupy Odlewniczej (spółka droga), Patentus (Spółka 
z dużą ekspozycją na polskie kopalnie bez eksportu), PKM 
Duda (spółka traci na braku eksportu wieprzowiny na rynek 
rosyjski), Radpol (spadek wyników, wzrost konkurencji na 
rynku). 

(%) III’14 IV’14 V’14 VI’14 VII’14 VIII’14 IX’14 X’14 XI’14 XII’14 I’15 II’15 

Dynamika R/R +5,4% +5,4% +4,4% +1,7% +2,3% -1,9% +4,2% +1,6% +0,3% +7,9% +1,7% +4,9% 

II’14 

+5,3% 

Dynamika produkcji przemysłowej w Polsce 

Źródło: GUS 
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Źródło: mDom Maklerski 

Prognozy i proponowane pozycjonowanie mniejszych spółek przemysłowych w ramach portfela 

Spółka Portfel Cena 
P/E EV/EBITDA DY  P/(BV-goodwill) Dług 

netto'14/ 
EBITDA'14 '13 '14 '15 '13 '14 '15 '13 '14 '15 '13 '14 '15 

AC Auto Gaz Niedoważaj 34,41 12,0 12,6 16,0 8,0 8,5 10,1 6,1% 6,7% 6,7% 3,4 3,3 3,3 -0,2 

Berling Przeważaj 3,85 6,2 9,7 9,1 3,4 4,2 4,1 5,5% 7,9% 5,1% 0,9 0,9 0,8 -3,3 

Libet Przeważaj 2,70 22,0 15,2 11,7 6,0 5,8 5,3 0,0% 1,8% 0,0% 0,6 0,6 0,6 2,7 

Patentus Niedoważaj 1,03 5,1 13,8 - 6,1 5,7 6,5 0,0% 0,0% 0,0% 0,3 0,3 0,3 3,2 

Fasing Przeważaj 17,31 6,7 6,5 5,5 3,1 3,0 3,5 3,8% 4,0% 2,3% 0,5 0,4 0,4 1,3 

Orzeł Biały Równoważ 7,76 - 304,0 13,0 - 20,5 6,4 2,8% 0,0% 0,1% 0,6 0,6 0,5 4,1 

PGO Niedoważaj 5,35 23,7 29,1 28,8 14,0 15,8 13,9 0,0% 0,0% 1,2% 2,8 2,6 2,2 2,0 

Selena FM Równoważ 23,00 25,6 25,2 14,9 8,1 7,2 8,0 1,7% 1,2% 0,8% 1,4 1,3 1,2 1,4 

Zamet Industry Równoważ 2,42 7,8 9,0 10,3 6,5 6,7 9,1 13,2% 0,0% 3,4% 2,3 1,8 1,7 0,8 

ES System Równoważ 3,05 29,7 21,0 20,6 8,6 7,1 6,2 1,6% 1,6% 1,9% 0,9 0,8 0,8 -1,5 

Forte Niedoważaj 58,50 24,0 18,5 17,1 15,5 13,0 12,3 1,6% 2,6% 3,0% 3,6 3,3 3,0 0,4 

Zetkama Równoważ 80,52 15,5 13,3 13,3 10,5 9,1 8,9 0,0% 0,0% 0,0% 2,6 2,1 1,8 0,1 

Apator Równoważ 42,80 22,0 17,9 16,3 13,7 12,3 10,3 3,3% 2,6% 2,2% 5,7 5,1 4,3 0,0 

Mercor Przeważaj 9,44 12,8 11,8 10,6 3,2 7,2 6,5 0,0% 98,1% 4,2% 0,6 1,5 1,6 1,7 

Pozbud Przeważaj 5,86 13,4 11,9 10,3 8,9 8,8 7,1 1,5% 2,2% 2,9% 1,1 1,0 0,9 1,0 

Ferro Równoważ 10,80 10,5 9,5 9,7 8,2 8,4 8,4 2,2% 9,3% 3,7% 3,0 2,8 2,4 2,3 

Relpol Przeważaj 6,98 13,6 13,1 12,1 6,3 5,6 5,2 5,3% 3,6% 3,4% 1,0 0,9 0,9 0,2 

Seco Warwick Przeważaj 27,00 18,8 - 10,9 10,3 16,9 7,1 0,0% 0,0% 0,2% 1,6 1,6 1,4 0,1 

Ergis Eurofilms Równoważ 5,15 17,9 10,9 10,4 6,8 6,3 6,6 0,4% 1,9% 2,6% 1,5 1,4 1,2 2,4 

ZM Ropczyce Równoważ 20,18 7,3 9,2 9,4 6,1 6,2 6,4 1,7% 3,2% 3,2% 0,4 0,4 0,4 2,9 

Amica Równoważ 148,00 12,9 14,7 11,5 9,8 7,3 7,4 3,1% 2,4% 2,4% 3,0 2,6 2,6 0,2 

ACE Równoważ 9,00 23,8 29,7 14,5 5,5 6,2 5,4 3,2% 11,1% 2,4% 1,2 1,4 1,4 1,9 

Izostal Równoważ 6,95 17,2 46,2 14,4 12,2 26,2 9,7 2,6% 1,7% 1,0% 1,4 1,4 1,3 3,8 

BSC Drukarnia Równoważ 29,68 16,4 13,5 13,2 8,9 7,8 7,4 1,7% 1,7% 2,0% 1,7 1,5 1,4 -0,3 

Radpol Niedoważaj 7,00 11,8 18,8 13,7 7,9 9,7 8,0 2,9% 4,0% 4,0% 2,0 2,0 1,9 2,5 

Hydrotor Przeważaj 34,70 11,8 11,6 10,5 6,7 6,0 5,5 5,8% 5,8% 6,0% 1,1 1,0 1,0 0,2 

Duda Niedoważaj 6,84 8,3 8,4 11,3 5,4 6,3 6,6 0,0% 0,0% 0,0% 0,7 0,7 0,7 2,8 

ZM Kania Równoważ 3,00 24,6 11,8 11,7 16,8 9,7 9,1 0,0% 0,0% 0,0% 2,6 2,2 1,9 2,9 

Cognor Przeważaj 1,67 - 19,5 4,2 10,2 5,8 5,4 0,0% 0,0% 0,0% 1,0 0,6 0,6 4,7 

Kruszwica Przeważaj 57,94 12,5 11,1 10,8 8,0 6,4 6,3 0,2% 4,0% 6,7% 2,0 1,9 1,8 -0,7 

Feerum Przeważaj 16,80 13,2 23,1 10,1 9,2 14,8 6,6 0,0% 0,0% 1,2% 1,8 1,7 1,5 0,8 

Biomed Lublin Przeważaj 3,74 61,8 - - 24,9 41,3 28,4 0,0% 0,0% 0,0% 2,5 2,8 2,9 2,8 

Ceramika NG Równoważ 1,27 - 26,6 44,4 7,1 6,6 5,9 0,0% 6,3% 7,9% 0,3 0,3 0,3 2,7 

Oponeo Równoważ 10,65 42,9 36,8 37,3 11,1 11,6 13,8 0,3% 0,7% 1,0% 2,6 2,5 2,4 -2,2 

Elemental Holding Równoważ 3,86 24,4 20,1 15,8 22,7 17,6 10,5 0,0% 0,0% 0,0% 4,0 3,3 2,6 0,6 

Koelner Równoważ 7,80 27,1 18,2 16,1 8,4 9,6 7,2 1,1% 4,2% 4,2% 0,8 0,8 0,8 4,5 

Grajewo Równoważ 26,73 8,7 12,8 12,1 9,3 7,2 6,7 0,0% 0,0% 0,0% 2,4 2,0 1,7 0,5 

Lena Lighting Równoważ 5,15 14,0 12,8 12,7 8,7 8,7 8,8 5,8% 5,8% 5,8% 1,4 1,4 1,4 0,3 

Alchemia Niedoważaj 4,68 - 61,0 53,4 22,2 16,9 16,5 0,0% 0,0% 0,0% 1,8 1,5 1,5 1,7 

Boryszew Niedoważaj 6,14 107,1 13,4 14,1 14,2 9,1 8,9 0,0% 0,0% 0,0% 2,6 1,8 1,6 2,7 

Impexmetal Przeważaj 3,13 8,6 5,6 7,9 8,9 6,3 6,5 0,0% 0,0% 0,0% 0,7 0,6 0,6 2,1 

Famur Przeważaj 2,98 6,9 14,3 9,6 3,4 5,3 4,4 0,0% 28,2% 0,0% 1,5 2,1 1,8 0,1 

Kety Niedoważaj 303,00 18,3 16,8 14,7 13,4 9,7 8,9 2,0% 3,3% 3,7% 2,5 2,4 2,2 0,5 

Kopex Równoważ 10,14 11,2 7,0 13,9 4,8 3,8 4,7 0,6% 0,0% 0,0% 0,6 0,5 0,5 1,2 

Tarczyński Równoważ 14,80 18,0 14,4 11,6 8,1 7,2 6,8 0,8% 0,0% 0,0% 1,5 1,3 1,2 3,1 

Vistal Gdynia Przeważaj 11,18 7,8 12,9 9,1 8,2 8,5 7,3 0,0% 0,0% 0,0% 1,1 0,9 0,9 4,5 
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Skuteczne przejęcie trzech podmiotów na rynkach 
zagranicznych (EMP Recycling, Evciler oraz Metal 
Holding) oraz wyraźny wzrost udziału w polskim rynku 
ZSEE (do ponad 26% w 2014 roku) powodują, że 
Elemental Holding staje się coraz bardziej 
zauważalnym graczem w Europie. Dzięki przejęciu 
Evciler Spółka w kolejnych latach skorzysta na 
dynamicznym wzroście rynku ZSEE w Turcji 
(zakładając, że poziom zbierania ZSSE na mieszkańca 
wzrośnie z 0,5 kg obecnie do 4 kg w 2018 roku to 
rynek w tym czasie wzrośnie z około 37,5 tys. ton 
odpadów rocznie do ponad 300 tys. odpadów rocznie  
– obecnie Polska to 170 tys. ton odpadów rocznie). 
Elemental planuje organiczne zwiększenie sieci 
zakupowej o Łotwę, Estonię, Bułgarię, Czechy, 
Rumunię i kraje Bliskiego Wschodu. Spodziewamy się, 
że zainicjowany rozwój Grupy będzie dalej 
kontynuowany, co przełoży się na dalszy dynamiczny 
wzrost wolumenów. W 2015 roku oczekujemy, że 
dzięki akwizycjom i wzrostowi rynku wynik EBITDA 
Elemental Holding wzrośnie o 58% r/r, a wynik netto o 
28% r/r. Podtrzymujemy naszą rekomendację  
trzymaj dla Spółki Elemental. 
 
Domknięcie transakcji przejęcia Evciler w Turcji 
Spółka poinformowała o spełnieniu się wszystkich warunków 
zawieszających transakcji zakupu 51% udziałów w tureckim 
Evciler. W sumie za przejmowane udziały Elemental zapłacił 
11 mln USD (7,5 mln USD w gotówce + 3,6 mln akcji 
Elemental Holding). Jednocześnie rozwodnienie akcjonariuszy 
Elemental było niższe niż wcześniej zakładano (3,6 mln 

nowych akcji vs. wcześniej zakładano 4,5 mln akcji). 
Wiadomość oczekiwana, wyniki Evciler będą konsolidowane w 
1Q’15 przez jeden miesiąc (marzec). 
 
Wyniki 4Q'14 
W 4Q’14 łączne przychody ze sprzedaży w Grupie wyniosły 
219,0 mln PLN i były o 16,1% niższe od naszych prognoz 
oraz o 4,3% wyższe od konsensusu. Wpływ na to mogła mieć 
różnica w miksie sprzedawanych metali (więcej metali 
kolorowych o niższej wartości vs. droga miedź). 
Wynik EBITDA Grupy w 4Q’14 wyniósł 8,5 mln PLN i był o 
29,2% r/r wyższy oraz 10,2% wyższy od naszych prognoz. 
Konsensus zakładał wyższy wynik na poziomie 9,4 mln PLN. 
Wpływ pozostałej działalności operacyjnej na wynik był 
nieznaczny i wyniósł +0,6 mln PLN. Spółka w 4Q’14 
konsolidowała przejęty w 1H’14 litewski EMP Recycling. 
Wyższa od naszych prognoz i konsensusu okazała się 
amortyzacja (2,1 mln PLN vs. nasze szacunki 1,2 mln PLN i 
konsensus 1,6 mln PLN). W efekcie wynik operacyjny był o 
1,2% niższy od naszych oczekiwań oraz 17,3% niższy od 
konsensusu. Na poziomie netto wynik wyniósł 5,7 mln PLN 
(ujemna zanotowana stopa podatkowa) i był o 11,1% wyższy 
od naszych oczekiwań oraz -11,0% niższy od konsensusu. 
W 4Q’14 przepływ gotówki z działalności operacyjnej wyniósł 
+16,3 mln PLN (bardzo dobry OCF) vs. +4,2 mln PLN w 
4Q’13. Dług netto na koniec 2014 roku wyniósł 29,6 mln PLN 
(0,7x EBITDA’14) i był o 5 mln PLN wyższy niż zakładaliśmy 
w prognozach (-0,03 PLN z wyceny). 
Wyniki 4Q’14 były powyżej naszych prognoz na poziomie 
EBITDA i netto. Niestety są nieznacznie niższe od 
konsensusu. Spółka w 4Q’14 zanotowała bardzo dobry 
przepływ gotówki z działalności operacyjnej. 

Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 895,0 859,6 -4,0% 774,3 -9,9% 1 310,9 69,3% Liczba akcji (mln) 159,3

EBITDA 29,5 28,6 -3,0% 40,4 41,2% 63,9 58,1% MC (cena bieżąca) 615,0

marża EBITDA 3,3% 3,3% 5,2% 4,9% EV (cena bieżąca) 643,9

EBIT 27,3 25,7 -5,8% 35,0 35,9% 54,9 56,8% Free float 27,0%

Zysk netto 19,2 24,4 27,5% 30,6 25,1% 39,0 27,7%

P/E 20,8 24,4 20,1 15,8 Zmiana ceny: 1m 0,3%

P/CE 18,6 21,9 17,1 12,8 Zmiana ceny: 6m 33,1%

P/BV 3,4 2,3 2,0 1,8 Zmiana ceny: 12m 37,9%

EV/EBITDA 15,2 22,7 15,9 10,2 Min (52 tyg.) 2,1

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Max (52 tyg.) 4,1

Podstawowe dane (mln PLN)

Elemental Trzymaj

Analityk: Jakub Szkopek
3,86 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-06
4,00 PLN
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 1 471,5 1 176,4 -20,1% 708,8 -39,8% 938,0 32,3% Liczba akcji (mln) 481,5

EBITDA 455,6 384,7 -15,6% 275,9 -28,3% 313,2 13,5% MC (cena bieżąca) 1 434,9

marża EBITDA 31,0% 32,7% 38,9% 33,4% EV (cena bieżąca) 1 452,9

EBIT 348,9 224,6 -35,6% 121,9 -45,7% 184,6 51,4% Free float 16,8%

Zysk netto 271,1 207,6 -23,4% 100,3 -51,7% 149,8 49,4%

P/E 5,3 6,9 14,3 9,6 Zmiana ceny: 1m -12,4%

P/CE 3,8 3,9 5,6 5,2 Zmiana ceny: 6m -22,6%

P/BV 1,6 1,3 1,7 1,5 Zmiana ceny: 12m -34,5%

EV/EBITDA 3,2 3,4 5,3 4,3 Min (52 tyg.) 2,9

Dyield (%) 0,0 0,0 28,2 0,0 Max (52 tyg.) 5,0

Podstawowe dane (mln PLN)

Famur Kupuj

Analityk: Jakub Szkopek
2,98 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26
4,00 PLN

Główną przyczyną spadku wyników w Grupie Famur w 
2014 była duża ekspozycja na rynek lokalny (około 
85%) oraz wynikający z tego powodu spadek 
przychodów (spadek zamówień na maszyny i 
urządzenia). Zdobyte kontrakty na rynek Rosji (OAO 
SUEK-Kuzbass oraz Arcelor Mittal) oraz kontrakt na 
dostawę maszyn i urządzeń do Turcji ( Hattat Enerji Ve 
Madec Tic) powodować będą, że wyniki kolejnych 
kwartałów będą się poprawiać (łącznie kontrakty za 
465 mln PLN). Tegoroczna baza utrzymuje się na 
niskim poziomie i prawdopodobnie Spółka nie będzie 
miała większych problemów z jej pobiciem począwszy 
od 1Q’15. Rezultaty 4Q’14 były powyżej naszych 
prognoz i konsensusu. Spółka zwiększyła wartość 
zabezpieczonych kursów walutowych pod przyszłe 
zagraniczne kontrakty, co dobrze wróży wynikom za 
kolejne kwartały. 4Q’14 był jednocześnie najlepszym 
kwartałem w całym 2014 roku. Podtrzymujemy naszą 
rekomendację kupuj dla Grupy Famur. 
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln USD) 2011/12 2012/13 zmiana 2013/14 zmiana 14/15P zmiana

Przychody 2 157,4 2 796,8 29,6% 2 393,3 -14,4% 1 880,5 -21,4% Liczba akcji (mln) 79,7

EBITDA 322,0 290,7 -9,7% 223,0 -23,3% 266,8 19,6% MC (cena bieżąca) 3 043,1

marża EBITDA 14,9% 10,4% 9,3% 14,2% EV (cena bieżąca) 3 724,7

EBIT 256,5 200,9 -21,7% 128,7 -35,9% 173,6 34,9% Free float 61,8%

Zysk netto 206,7 111,3 -46,2% -98,3 91,0

P/E 3,9 7,3 8,9 Zmiana ceny: 1m 20,0%

P/CE 3,0 4,0 4,4 Zmiana ceny: 6m 53,3%

P/BV 0,7 0,6 0,8 0,7 Zmiana ceny: 12m 22,2%

EV/EBITDA 3,1 3,4 4,4 3,6 Min (52 tyg.) 22,0

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 2,5 Max (52 tyg.) 38,9

Analityk: Jakub Szkopek
38,19 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26
31,00 PLN

Podstawowe dane (mln PLN)

Kernel Trzymaj

Wyższe o 85% r/r na początku IV’14 zapasy 
słonecznika na rynku ukraińskim pozytywnie 
przekładały się na wolumeny produkcji i sprzedaży 
oleju słonecznikowego w 3Q’14 i 4Q’14. Spodziewamy 
się jednak, że wraz ze spadkiem zgromadzonych 
zapasów (produkcja słonecznika w sezonie 2014/15 
była o 8,7% r/r niższa), wolumeny jak i rentowności 
na przerobie słonecznika będą w kolejnych kwartałach 
spadać (prawdopodobnie począwszy od 2Q’15). 
Oczekujemy również, że uchwalony przez ukraiński 
parlament brak zwrotu nadpłaconego VAT dla 
producentów i eksporterów zbóż w 2015 roku będzie 
się w kolejnych kwartałach negatywnie przekładać na 
wolumeny eksportowe i marże osiągane na handlu 
zbożem (począwszy od 1Q’15). Głównym punktem 
ryzyka dla Kernel na 2015 rok jest trudna sytuacja 
gospodarki Ukrainy (problemy z uzyskiwaniem 
finansowania) oraz możliwe utrudnienia w 
uzyskiwaniu zwrotu nadpłaconego podatku VAT dla 
eksporterów oleju słonecznikowego. Wyniki za 4Q’14 
były lepsze od naszych oczekiwań i konsensusu. 
Podtrzymujemy neutralną rekomendację dla Grupy 
Kernel. 
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 1 568,1 1 593,8 1,6% 1 819,6 14,2% 1 958,8 7,7% Liczba akcji (mln) 9,4

EBITDA 224,2 225,9 0,7% 309,3 36,9% 335,3 8,4% MC (cena bieżąca) 2 842,4

marża EBITDA 14,3% 14,2% 17,0% 17,1% EV (cena bieżąca) 3 011,1

EBIT 142,1 144,9 2,0% 224,6 55,0% 250,8 11,7% Free float 48,0%

Zysk netto 117,0 153,5 31,1% 169,0 10,1% 193,9 14,7%

P/E 23,9 18,3 16,8 14,7 Zmiana ceny: 1m -5,0%

P/CE 14,0 12,0 11,2 10,2 Zmiana ceny: 6m 11,0%

P/BV 2,7 2,5 2,4 2,2 Zmiana ceny: 12m 33,5%

EV/EBITDA 13,5 13,4 9,7 8,9 Min (52 tyg.) 203,7

Dyield (%) 1,7 2,0 3,3 3,7 Max (52 tyg.) 322,2

2015-03-06
275,80 PLN

Podstawowe dane (mln PLN)

Kęty Redukuj

Analityk: Jakub Szkopek
303,00 PLN

Data ostatniej aktualizacji:

Dynamika wzrostu EBITDA w 1Q’15 wyniosła +2-5% 
r/r vs. +25% w 4Q’14, +32,9% r/r w 3Q’14, +53,4% 
r/r w 2Q’14 oraz +50,5% w 1Q’14. Jednocześnie 
Spółka w 1H’15 wchodzi w wysoką bazę rezultatów i 
prawdopodobnie dużo trudniej będzie osiągać tak 
wysokie jak w 2014 roku dynamiki. Szacujemy, że po 
wzroście EBITDA Grupy o 39,5% r/r, w 2015 roku 
wartość ta wzrośnie jedynie o 6,4%. Spodziewamy się, 
że największa presja na poziom rentowności będzie 
miała miejsce w segmencie systemów aluminiowych, 
w którym Spółka będzie musiała podnosić cenniki w 
efekcie wzrostu cen surowca (realnej ceny zakupu 
aluminium). Cena aluminium + premia producencka w 
lokalnej walucie (PLN) na początku 2015 roku wzrosła 
do średniego poziomu 8484 PLN/t (vs. 7247 PLN/t w 
2014 roku), co oznacza, że aby zneutralizować wpływ 
rosnącego kosztu Spółka będzie musiała podnieść 
średnie ceny segmentu o co najmniej 5% r/r. 
Podtrzymujemy naszą rekomendację redukuj dla 
Grupy Kęty. 
 
 
Wyniki 4Q'14 
W 4Q’14 łączne przychody ze sprzedaży Grupy Kęty wyniosły 
484,1 mln PLN i były o 5,3% wyższe od naszych oczekiwań 
oraz 6,4% wyższe niż szacował Zarząd. Największy wzrost 
przychodów ze sprzedaży miał miejsce w segmencie 
wyrobów wyciskanych (+17,0% r/r) oraz systemów 
aluminiowych (+12,0% r/r). Wyższą sprzedaż zanotował 
również segment opakowań giętkich (+7,7% r/r – nowy 
historyczny rekord sprzedaży w okresie jednego kwartału). 
Pozostałe segmenty zanotowały spadek rezultatów (SAB  
-5,6% r/r, SUB -13,4% r/r). 
Wartość EBITDA w 4Q’14 wyniosła 57,1 mln PLN i była o 
7,7% niższa niż zakładaliśmy oraz 9,3% niższa od szacunków 
Zarządu. Niską marżę EBITDA zanotował segment wyrobów 
wyciskanych (7,3% vs. 10,7% w 4Q’13 – najniżej od 4Q’10) 
oraz akcesoriów budowlanych (12,9% vs. 20,2% w 4Q’13  
– najniżej od 2013 roku). Pozostałe segmenty utrzymały 
bądź poprawiły zeszłoroczną rentowność – systemy 
aluminiowe 13,6% bez zmian, opakowania giętkie 19,2% vs. 
17,9% w 4Q’13 oraz usług budowlanych 6,7% vs. -9,5% w 
4Q’13. 
Wynik netto w 4Q’14 wyniósł 23,4 mln PLN i był o 15,8% 
niższy niż zakładaliśmy oraz 20,6% niższy niż oczekiwań 
Zarząd w sporządzonych szacunkach. 

Przepływ gotówki z działalności operacyjnej wyniósł w 4Q’14 
47,9 mln PLN vs. +17,3 mln PLN w 4Q’13. Dług netto na 
koniec 2014 roku wyniósł 168,7 mln PLN i był niższy niż 
zakładaliśmy w prognozach (210,2 mln PLN; +4,4 PLN do 
wyceny) oraz niż oczekiwał Zarząd (210,0 mln PLN). 
Wyniki są gorsze od wstępnych założeń Zarządu, ale 
pokrywają się z nominalnymi pozycjami przedstawionymi 
przez Spółkę przy prezentacji Strategii na lata 2015-2020. 
 
Prognoza Zarządu na 1Q’15 
W 1Q’15 Zarząd Grupy Kęty  prognozuje, że skonsolidowane 
przychody ze sprzedaży wyniosą 455-465 mln PLN, czyli 
będą wyższe o około 11% od wielkości zeszłorocznych. 
Zdaniem Zarządu w trakcie pierwszych trzech miesięcy 2015 
roku koniunktura na rynku sprzyjała największym 
segmentom Grupy Kapitałowej. Segment Systemów 
Aluminiowych osiągnął 25% r/r dynamikę przychodów ze 
sprzedaży, natomiast Segment Wyrobów Wyciskanych 
zwiększył swoją sprzedaż o 17% r/r. Segment Opakowań 
Giętkich zanotował 5% r/r wzrostu, a sprzedaż Segmentu 
Akcesoriów Budowlanych pozostała na podobnym do zeszłego 
roku poziomie. Jedynym segmentem notującym spadek był 
Segment Usług Budowlanych z około 40% r/r mniejszą 
sprzedażą w porównaniu do analogicznego okresu roku 
poprzedniego. 
Według prognozy Zarządu skonsolidowany zysk operacyjny 
pierwszego kwartału wyniesie 48-50 mln PLN (48,4 mln PLN 
w 1Q’14), natomiast EBITDA wyniesie 69-71 mln PLN  
(67,9 mln PLN w 1Q’14).  
Saldo działalności finansowej ze względu na znaczną 
dewaluację ukraińskiej waluty będzie miało wynik ujemny i 
wyniesie około -8 mln PLN (-8,2 w 1Q’14). W konsekwencji 
wynik netto wyniesie około 31-33 mln PLN (30,8 mln PLN w 
1Q’14)  
Na koniec marca 2015 roku dług netto Grupy Kapitałowej 
wyniesie około 185 mln PLN w porównaniu z około 170 mln 
PLN na koniec 2014 roku.  
Dynamika wzrostu EBITDA w 4Q’14 wyniosła +14% vs. 
+32,9% r/r w 3Q’14, +53,4% r/r w 2Q’14 oraz +50,5% w 
1Q’14. W 1Q’15 dynamika wzrostu wartości EBITDA będzie 
na jednocyfrowym niskim poziomie (2-5% r/r). Nie 
oczekujemy, aby sytuacja zmieniła się w 2Q’15, co związane 
jest z wysoką bazą roku ubiegłego. Naszym zdaniem 
wytracenie w ciągu ostatnich dwóch kwartałów dynamiki 
wzrostu wyników Grupy może być negatywnie odbierane 
przez rynek. 
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 2 022,2 1 395,1 -31,0% 1 430,5 2,5% 1 255,1 -12,3% Liczba akcji (mln) 74,3

EBITDA 234,3 241,4 3,0% 291,7 20,9% 231,5 -20,6% MC (cena bieżąca) 753,7

marża EBITDA 11,6% 17,3% 20,4% 18,4% EV (cena bieżąca) 1 120,9

EBIT 109,6 91,2 -16,7% 139,9 53,4% 90,9 -35,0% Free float 25,1%

Zysk netto 54,7 67,6 23,5% 107,4 59,0% 54,2 -49,6%

P/E 13,8 11,2 7,0 13,9 Zmiana ceny: 1m -7,1%

P/CE 4,2 3,5 2,9 3,9 Zmiana ceny: 6m -9,2%

P/BV 0,3 0,3 0,3 0,3 Zmiana ceny: 12m -24,7%

EV/EBITDA 6,4 4,8 3,8 4,7 Min (52 tyg.) 10,1

Dyield (%) 0,0 0,6 0,0 0,0 Max (52 tyg.) 13,6

Kopex Trzymaj

Analityk: Jakub Szkopek
10,14 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26
11,40 PLN

Podstawowe dane (mln PLN)

Spodziewamy się, że po drastycznym spadku 
inwestycji górniczych w 2013 i 2014 roku wartość 
nowych zamówień na rynku krajowym w 2015 roku 
pozostanie na niskim poziomie (brak realnych bodźców 
do zwiększenia inwestycji oraz problemy z 
finansowaniem projektów). Jedyną alternatywą dla 
polskiego zaplecza górnictwa będą kontrakty 
eksportowe. W przypadku Kopex po 1H’15 Spółka 
zakończy wykonywanie wysokomarżowego kontraktu 
dla klienta argentyńskiego (pozostały prace o wartości 
150 mln PLN). Po tym okresie Spółka będzie zmuszona 
podpisać nowe umowy, podczas gdy portfel zamówień 
notuje spadek od trzech kwartałów. Wśród 
największych ryzyk dla Kopex na 2015 roku widzimy 
brak zastąpienia kontraktu argentyńskiego inną 
umową, wysoką bazę rezultatów roku 2014, możliwe 
rozpoczęcie kosztownego (1,5 mld PLN) projektu 
budowy kopalni oraz możliwą podaż akcji ze strony 
TDJ (akcjonariusz Famur posiadający 4,7-7,4 mln 
akcji). Wyniki 4Q’14 były bliskie naszym oczekiwaniom 
oraz konsensusowi. Pozostawiamy naszą 
rekomendację trzymaj dla Grupy Kopex. 
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 386,7 448,3 15,9% 494,2 10,2% 540,5 9,4% Liczba akcji (mln) 11,3

EBITDA 33,3 32,9 -1,1% 41,8 27,0% 42,4 1,3% MC (cena bieżąca) 167,9

marża EBITDA 8,6% 7,3% 8,5% 7,8% EV (cena bieżąca) 299,4

EBIT 21,2 17,3 -18,5% 21,6 24,8% 23,3 7,8% Free float 44,2%

Zysk netto 10,8 9,3 -13,8% 11,7 25,4% 14,4 23,6%

P/E 8,7 18,0 14,4 11,6 Zmiana ceny: 1m 6,1%

P/CE 4,1 6,7 5,3 5,0 Zmiana ceny: 6m 41,1%

P/BV 1,4 1,5 1,3 1,2 Zmiana ceny: 12m 23,3%

EV/EBITDA 5,5 8,1 7,2 6,8 Min (52 tyg.) 9,3

Dyield (%) 4,8 0,8 0,0 0,0 Max (52 tyg.) 15,0

Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-06
15,00 PLN

Podstawowe dane (mln PLN)

Tarczyński Trzymaj

Analityk: Jakub Szkopek
14,80 PLN

Otwarcie w 2015 roku rozbudowywanego zakładu w 
Ujeźdźcu, wejście pod marką Lidl na nowe rynki 
sprzedażowe Czech i Słowacji oraz zwiększenie 
sprzedaży w Wielkiej Brytanii przełożą się na 12% r/r 
wzrost wolumenu sprzedaży. Spółka dodatkowo 
wznawia współpracę z Grupą Bruno Tassi, która 
jeszcze przed debiutem na GPW (w 2012 roku) 
odpowiadała za ponad 10% obrotów Grupy Tarczyński. 
W 4Q’14 oraz 1Q’15 Spółka korzystać będzie z niskich 
cen mięsa wieprzowego. Mimo otwarcia nowego 
zakładu oczekujemy, że amortyzacja Grupy w 2015 
roku spadnie o 1 mln PLN do poziomu 19 mln PLN w 
rezultacie wydłużenia stawek amortyzacyjnych (do tej 
pory stawka amortyzacja w Tarczyńskim była o 13% 
wyższa niż w PKM Duda oraz o 90% wyższa niż w ZM 
Kania). To natomiast przełoży się na wyższy wynik 
EBIT oraz wynik netto. Podtrzymujemy rekomendację 
trzymaj. 
 
Wyniki 4Q'14 
W 4Q’14 skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 
124,0 mln PLN i były o 8,4% wyższe od naszych prognoz 
oraz 4,9% r/r wyższe. 
Mimo przeprowadzki do nowego zakładu wynik brutto ze 

sprzedaży w 4Q’14 wyniósł 33,3 mln PLN i był o 49,3% 
wyższy od naszych oczekiwań. Pozytywny wpływ na wyniki 
miała spadająca w 4Q’14 cena mięsa wieprzowego. Dzięki 
temu marża brutto ze sprzedaży wyniosła 31,1% i była na 
najwyższym poziomie od kiedy obserwujemy Spółkę. 
Mimo wyższych od oczekiwań kosztów zarządu (+34,5% vs. 
prognoza DM mBanku) i sprzedaży (+6,4% vs. prognoza DM 
mBanku) oraz negatywnym wpływie pozostałej działalności 
operacyjnej (-3,4 mln PLN) wynik EBITDA Grupy był o 28,0% 
wyższy od naszych oczekiwań (+22,6% r/r). Koszt kampanii 
reklamowej w 4Q’14 wyniósł 2,7 mln PLN vs. 2,4 mln PLN w 
4Q’13. 
Wynik netto 4Q’14 wyniósł 3,8 mln PLN i był o 106,7% 
wyższy od naszych oczekiwań oraz 80,5% r/r wyższy. 
W całym 2014 roku Tarczyński wygenerował z działalności 
operacyjnej 39,3 mln PLN (94% wypracowanej EBITDA w 
okresie) vs. +28,3 mln PLN w 2013 roku. Dług netto na 
koniec roku wyniósł 142,5 mln PLN i był niższy niż na koniec 
3Q’14 (137 mln PLN) oraz niżej niż zakładaliśmy w 
prognozach (-4,0 mln PLN; +0,35 PLN do wyceny). 
Wyniki 4Q’14 oceniamy pozytywnie. Spółka w 1Q’15 nadal 
korzystać będzie z niskich cen mięsa wieprzowego. 
Dodatkowo w 1Q’15 Tarczyński otrzyma zwrot nieco ponad 
14 mln PLN z tytułu dofinansowania UE do budowy zakładu w 
Ujeźdźcu. 
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 230,2 283,4 23,1% 322,4 13,8% 334,2 3,7% Liczba akcji (mln) 14,2

EBITDA 10,8 34,2 216,1% 39,6 15,7% 41,8 5,4% MC (cena bieżąca) 158,9

marża EBITDA 4,7% 12,1% 12,3% 12,5% EV (cena bieżąca) 338,5

EBIT 0,0 23,5 27,1 15,3% 26,1 -3,9% Free float 29,6%

Zysk netto 1,1 20,4 1789,3% 12,3 -39,7% 17,5 42,8%

P/E 103,6 7,8 12,9 9,1 Zmiana ceny: 1m 0,3%

P/CE 9,4 5,1 6,4 4,8 Zmiana ceny: 6m -20,3%

P/BV 1,4 1,1 1,0 0,9 Zmiana ceny: 12m -34,6%

EV/EBITDA 19,9 8,2 8,5 7,3 Min (52 tyg.) 8,7

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Max (52 tyg.) 17,1

Podstawowe dane (mln PLN)

Vistal Kupuj

Analityk: Jakub Szkopek
11,18 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26
16,40 PLN

Według naszych szacunków w 2015 roku wartość 
rozpoczynanych nowych mostów przekroczy  
400 mln PLN (ponad +10% r/r), a w 2016 roku 
przekroczy 1,1 mld PLN (więcej niż w rekordowym 
2010 roku – 950 mln PLN). Już na koniec 3Q’14 Vistal 
złożył oferty na obiekty inżynieryjne za kwotę  
0,7 mld PLN, a dodatkowym czynnikiem wpływającym 
na poziom sprzedaży będą umowy na wykonanie 
infrastruktury poza granicami kraju (na koniec 3Q’14 
wartość podpisanych zamówień wzrosła do poziomu 
89 mln PLN – ponad 6-krotnie więcej niż na początku 
2014 roku). Prawdopodobnie niższe obroty zanotuje 
segment Marine&Offshore (oczekujemy 7% r/r 
spadku), co wynika ze spadku cen ropy naftowej i 
prawdopodobnego opóźnienia realizacji części 
obiektów w rejonie Morza Północnego. W dłuższym 
terminie jednak spadek cen ropy naftowej powinien 
mieć pozytywny wpływ na wartość kontraktów 
podwykonawczych realizowanych przez polskie 
podmioty. Porównywalna jakość przy niższych 
kosztach wykonania (niższe koszty spawaczy) 
podobnie jak po spadku cen w 2009 roku powinna 
przełożyć się na większą ilość zamówień w regionie 
(od 2010 roku polscy producenci z zaplecza offshore 
odnotowywali dynamiczny wzrost obrotów). 
Podtrzymujemy naszą rekomendację kupuj. 
 
Wyniki 4Q'14 
W 4Q’14 skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy 
Vistal wyniosły 95,8 mln PLN i były o 34,1% wyższe od 
naszych prognoz oraz 24,4% r/r wyższe. W 4Q’14 
pozytywnie zaskoczyły obroty segmentu infrastruktury 
(+28,4% vs. prognoza DM mBanku; prawdopodobnie efekt 
dobrej pogody połączony z dużą ilością kontraktów 
wykonywanych na eksport). Segment Marine&Offshore miał 
w 4Q’14 obroty na poziomie 17,4 mln PLN i były one o 37,3% 
wyższe niż oczekiwaliśmy w prognozach. Pozytywnie 
zaskoczył również segment budownictwa kubaturowego, 
gdzie przychody ze sprzedaży wzrosły do 11,1 mln PLN 
(+203,1% vs. prognoza DM mBanku; efekt wysokiego 
portfela zamówień na koniec 3Q’14). 
Wynik brutto ze sprzedaży Grupy wyniósł 16,4 mln PLN i był 

o 22,6% wyższy od naszych prognoz oraz 52,5% r/r wyższy. 
Najbardziej zaskoczyła wielkość wygenerowanego wyniku w 
segmencie budownictwa kubaturowego (2,5 mln PLN vs 
oczekiwane 0,3 mln PLN oraz 1,3 mln PLN w 4Q’13). 
Wielkość pozostałej działalności operacyjnej była w 4Q’14 
dodatnia i wyniosła +1,1 mln PLN. W rezultacie wynik 
EBITDA Grupy wyniósł 11,5 mln PLN i był o 108,1% r/r 
wyższy oraz 43,1% wyższy od naszych oczekiwań.  
Wyższe od oczekiwań w 4Q’14 były zobowiązania z tytułu 
działalności finansowej (6,7 mln PLN oraz 4,9 mln PLN, co 
głównie wynikało z większego efektu przeszacowań kredytów 
w walutach zagranicznych).  
Vistal w 4Q’14 zanotował 0,9 mln PLN ujemnego podatku, co 
związane było z odwróceniem wysokiego obciążenia z 3Q’14. 
Wynik netto na koniec 4Q’14 wyniósł 2,8 mln PLN i był 
wyraźnie wyższy od naszych prognoz (0,1 mln PLN). 
Dług netto na koniec 4Q’14 sięgnął 179,5 mln PLN wobec 
195,3 mln PLN na koniec 3Q’14 (-15,8 mln PLN na 
przestrzeni kwartału; +23,9 mln PLN vs. nasze prognozy  
-1,67 PLN do wyceny; 4,5x EBITDA za 2014 rok). Przepływ 
gotówki z działalności operacyjnej sięgnął 15,9 mln PLN vs. 
21,9 mln PLN na koniec 4Q’14. Zarząd jednocześnie przy 
okazji wyników za 4Q’14 zarekomendował wypłatę 0,30 PLN 
dywidendy z zysku za 2014 rok (35% wyniku 
wypracowanego w 2014 roku; 2,7% DYield). 
Wyniki Spółki za 4Q’14 oceniamy pozytywnie. Mimo 
negatywnych tendencji cenowych na rynku wydobycia ropy i 
gazu Spółce udało się zwiększyć sprzedaż i wyniki finansowe. 
Dużym zaskoczeniem jest również zadeklarowana przez 
Zarząd dywidenda. 
  
Wywiad z Zarządem 
Portfel zamówień Vistalu Gdynia na koniec 2014 roku wyniósł 
245,9 mln PLN, o 11% więcej niż rok wcześniej. W backlogu 
38% stanowią zamówienia w segmencie infrastruktury 
zagranicznej, 22% w infrastrukturze krajowej, 21% 
Marine&Offshore, 13% budownictwa, a 6% inne. Strategia 
Vistal zakłada redukcję zadłużenia inwestycyjnego przy 
jednoczesnym ograniczaniu CAPEX. CAPEX w 2014 roku 
wyniósł 54 mln PLN, a rok wcześniej 85 mln PLN. Z 
wypowiedzi Prezesa wynika, że w kolejnych latach zadłużenie 
inwestycyjne będzie spadać o 11-12 mln PLN rocznie. Na 
koniec 2014 roku wynosiło ono 109 mln PLN. 
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Spośród monitorowanych przez nas spółek, najlepszą 
inwestycją marca okazał się Torpol (+16% m/m). 
Dobrze wypadły również akcje Elektrotimu, Trakcji i 
ZUE (+7-14%). Na kwiecień nie zmieniamy 
pozycjonowania żadnej ze spółek. 
 
Elektrotim poinformował w marcu o podpisaniu przez 
spółki z grupy czterech kontraktów na łącznie 21 mln 
PLN, co stanowi prawie 9% prognozowanych przez nas 
na ten rok przychodów grupy. Jesteśmy spokojni o 
tegoroczne przychody Elektrotimu. Zakładany przez 
nas wzrost sprzedaży o 20% w 2015 r. jest 
konserwatywnym założeniem. Spółka charakteryzuje 
się dużą dźwignią operacyjną, stąd również nasz 
optymizm w kwestii wzrostu marż. Pozytywny obraz 
spółki dopełnia wysoka dywidenda z zysku za 2014 r. 
(DYield = 4,8%). Przypominamy, że działalność 
Elektrotimu charakteryzuje się znaczną sezonowością, 
gdzie pierwszy kwartał roku jest zwykle zdecydowanie 
najsłabszy. Słabe nominalnie wyniki spółki w Q1’15 nie 
powinny przysłonić optymistycznych prognoz na cały 
rok, tym bardziej, że wyniki Q1’15 powinny być 
zdecydowanie lepsze w ujęciu r/r. Podtrzymujemy 
pozycjonowanie „przeważaj”. 
 
Prezes Herkulesa, Grzegorz Żółcik, poinformował, że 
spółka mogłaby wypłacić 2-3 mln PLN dywidendy z 
zysku za 2014 r. Dywidenda nie jest wysoka, implikuje 
DYield na poziomie 1,2-1,8%. Herkules jest spółką o 
wysokim zadłużeniu, porównując do innych firm z 
sektora budowlanego, a ponadto zarząd stopniowo 
realizuje plany akwizycyjne, dlatego nie liczylibyśmy 
na silny wzrost dywidendy w kolejnych latach. Liczymy 
natomiast na dalsze umacnianie pozycji Herkulesa na 
rynku dźwigów budowlanych w Polsce. Przejęcie w 
marcu udziałów w PGMB Budopol jest jednoznacznym 
krokiem w tym kierunku. Akwizycja powiększa liczbę 
posiadanych przez Grupę Herkules dźwigów o około 
30%. Uważamy, że za wcześnie na komentowanie 
ewentualnego przejęcia aktywów Streif, o czym 
wspominał Prezes w wywiadzie. Nie wiadomo, czy na 
taką transakcję zgodziłby się UOKiK. Podtrzymujemy 
neutralne pozycjonowanie. 
 
Torpol osiągnął w Q4'14 bardzo dobre (choć 
spodziewane) wyniki finansowe, przy zaskakująco 
dobrym cash flow z działalności operacyjnej (97 mln 
PLN w Q4'14). Obecny portfel zamówień jest 
wystarczający, by spółka mogła zwiększyć przychody i 
wyniki w bieżącym roku. Po wypowiedziach zarządu po 
wynikach Q4’14 wydaje się, że nasza prognoza na 
2015 r. jest wykonalna na poziomie przychodów ze 
sprzedaży i może zostać przekroczona pod względem 
marż. Na naszych prognozach spółka jest notowana na 
P/E’15=11,2x oraz EV/EBITDA=5,7x. Torpol pozostaje 
w naszej opinii jedną z najciekawszych spółek w 

sektorze. Podtrzymujemy pozycjonowanie 
„przeważaj”. 
 
Wyniki Trakcji za 4Q'14 były bardzo dobre, szczególnie 
po oczyszczeniu o efekt zdarzeń jednorazowych. Ich 
siła została potwierdzona bardzo dobrym cash flow z 
działalności operacyjnej (spadek długu netto do 102 
mln PLN na koniec 2014 r. vs. 153 mln PLN na koniec 
2013 r.). Największym czynnikiem ryzyka w Trakcji 
pozostaje niski backlog, który na koniec 2014 r. 
wyniósł zaledwie 1,26 mld PLN. Spółka jest jednak 
bliska zawarcia dwóch dużych kontraktów na prawie 
700 mln PLN (Okęcie-Czechówek, obw. Wilna), w 
związku z czym portfel na 2015 r. nie wygląda źle. 
Dostrzegamy ryzyko luki w wynikach 2016 r., niemniej 
na chwilę obecną widzimy więcej argumentów za 
inwestowaniem w Trakcję niż przeciw: (1) bardzo 
dobre wyniki 2015 r., (2) poprawiająca się struktura 
bilansu, (3) optymistyczne długoterminowe 
p e r s p e k t y wy  bu d ow n i c t w a  k o l e j o w e go . 
Podtrzymujemy pozycjonowanie „przeważaj”. 
 
Uważamy, że Ulma dołek wynikowy ma już za sobą, 
niemniej wyniki 2015 r. wciąż nie będą atrakcyjne na 
tle innych spółek z branży. Spółka weszła w 2015 r. z 
gotówką netto na poziomie 21,5 mln PLN. Poprawa 
pozycji gotówkowej powinna być kontynuowana w 
kolejnych kwartałach. Podtrzymujemy neutralne 
pozycjonowanie Ulmy. 
 
W komentarzu specjalnym z 18 marca 
zaktualizowaliśmy prognozy finansowe dla ZUE, 
obniżając tegoroczne przychody i jednocześnie 
podwyższając marże. Nasze zaktualizowane prognozy 
implikują P/E’15 równe 15,3x oraz EV/EBITDA równe 7,1x, 
co jest poziomem zbliżonym do średniej dla sektora. 
Spodziewamy się, że ewentualna dywidenda, 
zaproponowana przez Zarząd, będzie miała symboliczny 
wymiar w związku z istotnym zapotrzebowaniem na kapitał 
obrotowy w trakcie 2015 r. Podtrzymujemy pozycjonowanie 
„równoważ” dla akcji ZUE.  
 
Elektrotim 
 
Kontrakty na 6,1 mln PLN 
Elektrotim zawarł trzy umowy z Tauron Dystrybucja, za 
których realizację spółka otrzyma wynagrodzenie w 
wysokości 6,1 mln PLN netto. Umowy dotyczą przebudowy 
linii elektroenergetycznych 110kV GPZ Pasikurowice-GPZ 
Wołów, Rokita, Czarna oraz linii GPZ Czechnica - Wilcza - 
Wieczysta - Klecina. Termin zakończenia wszystkich ww. 
umów ustalony został na 15.03.2016r. 
 
Kontrakt na 3,2 mln PLN 
Elektrotim zawarł z Resortowym Centrum Zarządzania 
Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi z/s w Warszawie 

Budownictwo 

Prognozy i proponowane pozycjonowanie mniejszych spółek budowlanych w ramach portfela 

Spółka Portfel Cena 
(PLN) 

MCap Dług 
netto 

EV 
 Przychody  Zysk netto  EBITDA  P/E  EV/EBITDA 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Elektrotim Przeważaj 12,60 126 -36 89 198 239 1 9 6 15 93,1 13,4 15,7 7,6 

Herkules Równoważ 3,78 164 95 259 124 134 9 12 33 39 17,4 13,4 7,9 6,4 

Ulma Równoważ 65,10 342 -21 321 192 221 -6 8 64 82 - 41,2 5,0 3,5 

Torpol Przeważaj 12,85 295 -184 111 775 1 039 25 26 43 50 11,8 11,2 2,6 5,7 

ZUE Równoważ 7,90 182 -56 126 644 570 11 12 23 23 17,1 15,3 5,6 7,1 

Źródło: Dom Maklerski mBanku, Spółki 

Trakcja Przeważaj 10,20 524 102 626 1 602 1 631 50 50 110 103 10,6 10,4 5,7 6,5 
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umowę, dotyczącą budowy infrastruktury teleinformatycznej 
na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych. 
Wartość umowy netto: 3,2 mln PLN. Termin zakończenia 
umowy ustalony został na 240 dni od przekazania placu 
budowy. 
 
Kontrakt na 6,6 mln PLN 
Procom System, spółka z Grupy Elektrotim, zawarł z 
konsorcjum firm w składzie: BUDIMEX S.A. oraz CADAGUA 
S.A. umowę na wykonanie dokumentacji projektowej 
automatyki, dostawę i montaż aparatury AKPiA oraz dostawę 
i montaż instalacji elektrycznej w ramach modernizacji 
oczyszczalni ścieków dla Tomaszowa Mazowieckiego. Termin 
zakończenia robót ustalono na 18.12.2015 r. Wynagrodzenie 
ryczałtowe za wykonanie robót wyniesie 6,6 mln PLN. 
 
Kontrakt na 4,8 mln PLN 
Elektrotim otrzymał od Tauron Dystrybucja informację o 
kontrakcie konsorcjum Elektrotimu (lider) oraz Biura 
Projektowo-Wykonawczego ENERGOTELPROJEKT na zadanie 
pn. "Modernizacja linii napowietrznej 110kV S-451 relacji: 
stacja 220/110kV ŻUKOWICE - stacja 110/20kV 
BRZEGOWA". Cena netto wynosi 4,8 mln PLN. Termin 
zakończenia całości umowy ustalony został na 25.03.2017 r. 
 
Herkules 
 
Herkules nabył 41,7% akcji PGMB Budopol za 
3,57 mln PLN i planuje kolejne przejęcia 
Osoba Fizyczna działająca we własnym imieniu, lecz na 
rachunek Herkules S.A. w ramach Umowy Zlecenia 
Fiducjarnego Nabycia Akcji nabyła 3.287 szt. akcji imiennych  
(41,7% kapitału zakładowego) spółki PGMB "Budopol" S.A. 
Akcje nabyte zostały za łączną cenę 3,57 mln PLN. Wg 
wiedzy Zarządu Herkules S.A. łączna liczba głosów 
wynikających z akcji PGMB Budopol S.A. nabytych przez 
Osobę Fizyczną oraz wynikających z porozumienia 
akcjonariuszy uprawnia do 7.664 głosów oraz 48,692% 
udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Zarząd 
Herkules S.A. podejmuje dalsze działania zmierzające do 
zwiększania zaangażowania w akcjonariacie PGMB Budopol 
S.A. Głównym przedmiotem działalności PGMB Budopol S.A. 
jest wynajem żurawi wieżowych wraz z kompleksową ich 
obsługą. Zarząd Herkulesa informuje, że PGMB Budopol 
dysponuje około 70 dźwigami oraz generuje kilkanaście 
milionów złotych przychodów. Zarząd negocjuje zakup 
następnych pakietów akcji, jednak nie ujawnia, jaki docelowy 
udział go interesuje. Prezes Żółcik poinformował ponadto, że 
spółka jest zainteresowana zakupem aktywów Streif 
Baulogistik, dysponującej 160 dźwigami w Polsce (gracz nr 2 
w Polsce) oraz ok. 200 w Niemczech. Gdyby miało dojść do 
przejęcia, Herkules posiłkowałby się finansowaniem 
zewnętrznym. 
 
Mostostal Warszawa 
 
Q4'14: Znaczny spadek długu 
Wyniki Mostostalu Warszawa za Q4'14 oceniamy pozytywnie. 
Grupa zwiększyła przychody o 173% r/r do 415 mln PLN oraz 
osiągnęła dobrą marżę brutto na sprzedaży w wysokości 
8,9% vs. -76,2% w Q4'13. Wynik na działalności operacyjnej 
oraz wynik netto grupy były ujemne i wyniosły odpowiednio  
-2,6 mln PLN oraz -22,2 mln PLN (jednostkowy EBIT i zysk 
netto były dodatnie, odpowiednio +9 mln PLN i 47 mln PLN). 
Strata jest jednak przede wszystkim wynikiem kosztów 
bezgotówkowych, które wydają się mieć w dużej mierze 
jednorazowy charakter (wynik na sprzedaży spółek 
zależnych: -12,9 mln PLN, ujemne różnice kursowe, odpis 
wartości należności). Uwagę zwraca bardzo dobry cash flow z 
działalności operacyjnej (+14 mln PLN w Q4'14, 148 mln PLN 
w 2014 r.) oraz z działalności inwestycyjnej (+63 mln PLN w 

Q4'14 - zapewne następstwo sprzedaży Mostostalu Puławy). 
Skonsolidowany dług netto na koniec 2014 r. wyniósł 50 mln 
PLN vs. 265 mln PLN na koniec 2013 r. W notach do 
sprawozdania zarząd przewiduje osiągnięcie dodatnich 
wyników 2015 r. w spółce dominującej i w grupie. 
 
Torpol 
 
Q4'14: Bardzo dobre wyniki, świetny cash flow 
Torpol zamknął 2014 r. bardzo dobrymi wynikami 
finansowymi, przekraczając naszą całoroczną prognozę zysku 
netto o 9%. W samym Q4’14 r. spółka osiągnęła przychody 
ze sprzedaży w wysokości 368,9 mln PLN, co oznacza wzrost 
o 183% r/r. Powyższy wzrost jest następstwem rozpoczęcia 
realizacji w 2014 r. dwóch największych obecnie kontraktów 
kolejowych na polskim rynku (Rail Baltica i Łódź Fabryczna). 
Marża brutto ze sprzedaży wyniosła 5,1%, co jest niższym 
poziomem r/r (9,0% w Q4'13), niemniej bliskim naszym 
oczekiwaniom. Mimo wzrostu kosztów administracyjnych o 
23% r/r do 3,4 mln PLN, ich poziom wciąż można uznać za 
niski. Przy braku istotnych zdarzeń w pozostałej działalności 
operacyjnej oraz działalności finansowej, Torpol wypracował 
w Q4'14 EBIT w wysokości 15,4 mln PLN oraz zysk netto w 
wysokości 13,5 mln PLN. Spółka zakończyła 2014 r. z 
rewelacyjną pozycją gotówkową netto wynoszącą 184 mln 
PLN vs. 25 mln PLN na koniec 2013 r. Było to możliwe dzięki 
sprawnemu zarządzaniu kapitałem obrotowym. Saldo 
należności-zobowiązania wyniosło na koniec roku 19 mln 
PLN, a saldo wyceny kontraktów budowlanych -55 mln PLN. 
Portfel zamówień Torpolu wyniósł na koniec ubiegłego roku 
około 1,6 mld PLN, co stanowi dwukrotność osiągniętych w 
2014 r. przychodów. Większość portfela zamówień przypada 
na 2015 r. 70% portfela stanowią dwa wspomniane 
wcześniej kontrakty dla PKP PLK. 
 
Komentarz zarządu po wynikach 
Ponad połowa backlogu na lata 2015-2017, wynoszącego 1,6 
mld PLN przypada na 2015 r. Średnia rentowność na 
sprzedaży brutto posiadanego portfela zamówień wynosi ok. 
6 proc. Plan inwestycyjny Torpolu zakłada nakłady ok. 30 
mln PLN w latach 2015-2016, z czego ok. 20 mln PLN 
planowane jest na 2015 r. Zarząd zastanawia się nad wypłatą 
dywidendy za 2014 r. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie 
zapadła. Zarząd nie wyklucza przejęć w Norwegii. Spółkę 
interesują firmy, które prowadzą kompleksową działalność, a 
nie wyspecjalizowane w jednym rodzaju prac. 
 
Aneks do umowy z PKP PLK 
Torpol podpisał aneks do umowy na zaprojektowanie i 
wykonanie robot budowlanych w ramach kontraktu na linii 
kolejowej Nr 143 na odcinku Kalety-Kluczbork, zawartego w 
dniu 6 marca 2013 r. przez konsorcjum firm w składzie: 
Torpol (lider), POZBUD T&R, oraz PUT Intercor ze spółką PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zgodnie z aneksem Wykonawca 
wykona przedmiot Umowy do dnia 15 czerwca 2015 roku. 
 
Trakcja 
 
Q4’14: Bardzo dobre wyniki po oczyszczeniu 
Skonsolidowane przychody Spółki wzrosły o 14% r/r do 
563 mln PLN. W 4Q'14 Trakcja osiągnęła rewelacyjną marżę 
brutto na sprzedaży w wysokości 18,3% oraz zysk brutto ze 
sprzedaży w wysokości 103 mln PLN (+287% r/r). 
Podejrzewamy, że Spółce udało się rozliczyć jeden lub kilka 
wyjątkowo rentownych projektów. Tak wysoka marża nie jest 
w naszej opinii możliwa do utrzymania w długim terminie. 
Zysk operacyjny Spółki wyniósł 32,6 mln PLN (vs. 7,8 mln 
PLN w 4Q'13) i okazał się o 22% lepszy od konsensusu. 
Konsensus został sporządzony przed informacją o odpisie 
należności o wartości 5,2 mln PLN, o którym Spółka 
poinformowała w ubiegłym tygodniu. Wyniki pozostałej 
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działalności operacyjnej obciążał odpis wartości firmy na 
poziomie 37,4 mln PLN oraz odpis wartości nieruchomości na 
poziomie 7,1 mln PLN. Po oczyszczeniu o powyższe zdarzenia 
saldo pozostałej działalności operacyjnej wyniosło około -1 
mln PLN. Wynik na działalności finansowej nie przyniósł 
zaskoczeń (-3,7 mln PLN). Zaskakująco wysoka była 
natomiast stawka podatku dochodowego (41%) i sam 
podatek w wysokości 11,7 mln PLN. Spółka osiągnęła w 
4Q'14 zysk netto w wysokości 16,7 mln PLN, co jest 
wynikiem o 7% niższym od konsensusu. Negatywne 
zaskoczenie wobec konsensusu wynika z nieuwzględnienia w 
konsensusie odpisu wartości należności oraz zaskakująco 
wysokiej stawki podatku dochodowego. 
 
Ulma 
 
Q4'14: Kontynuacja poprawy 
Wyniki Ulmy nie przyniosły zaskoczeń. Przy przychodach w 
wysokości 48,7 mln PLN spółka osiągnęła EBIT równy 4,0 
mln PLN oraz zysk netto w wysokości 2,6 mln PLN. Q4'14 był 
zdecydowanie najlepszym kwartałem w 2014 r. i pierwszym 
od bardzo dawna, w którym spółka poprawia bazę z 
ubiegłego roku. Szczególnie pozytywnie prezentuje się marża 
brutto ze sprzedaży, która wzrosła do 21,6%, co oznacza 
około dwukrotny wzrost r/r. Niestety przychody Q4'14 były o 
7% niższe r/r oraz aż o 26% niższe niż w Q4'12. Spółka 
poniosła w trakcie całego 2014 r. 5,6 mln PLN straty netto. 
 
ZUE 
 
Q4'14: Bardzo dobre wyniki i mocny bilans 
W Q4'14 ZUE pozytywnie zaskoczyła wynikami, które są bez 
porównania lepsze od osiągniętych w poprzednich kwartałach 
ubiegłego roku, jak również w stosunku do Q4'13. W 
zakończonym kwartale ZUE zwiększyła przychody o 54% r/r 
do 177,7 mln PLN, osiągając przy tym bardzo dobrą marżę 
brutto na sprzedaży w wysokości 9,5%. Mimo wzrostu skali 
działalności, spółka obniżyła koszty administracyjne o 9% r/r 
do 5,0 mln PLN. Saldo pozostałej działalności operacyjnej 
wyniosło -1,6 mln PLN (najgorsze saldo od sześciu 
kwartałów, lecz bez wpływu na ogólny obraz wyników). Saldo 

działalności finansowej było dodatnie w kwocie 0,4 mln PLN. 
Osiągnięciu dodatniego wyniku z działalności finansowej 
sprzyjała dodatnia pozycja gotówkowa, która utrzymywała 
się w ZUE przez cały 2014 r. Na dzień 31.12.2014 poziom 
gotówki netto wyniósł 56 mln PLN vs. 0,6 mln PLN długu 
netto rok wcześniej. 
 

Komentarz zarządu po wynikach 
Zarząd ZUE liczy, że zawarta z PKP PLK ugoda ws. LCS 
Działdowo zwiększy wynik w 2015 r. o ponad 3 mln PLN. 
Grupa oczekuje ok. 150 mln PLN przychodów rocznie z 
przejętej spółki Railway gft. Według prezesa koszty przejęcia 
samej spółki były symboliczne. W ramach wstępnej fazy 
przejęcia, ZUE zakupiło od ThyssenKrupp GfT Polska 
materiały nawierzchni torowej za 19,5 mln PLN. Jednocześnie 
spółka zobowiązała się do nabywania innych materiałów do 
31 stycznia 2016 r. na łączną kwotę 40,4 mln PLN. Do 2020 r. 
segment produkcyjny i handlowy ma stanowić 1/4 
przychodów grupy. Zarząd ZUE spodziewa się, że liczba 
przetargów w infrastrukturze kolejowej ogłaszanych w 2015 
r. będzie mniejsza niż w latach ubiegłych. W infrastrukturze 
miejskiej nowe przetargi powinny pojawić się szybciej. 
Backlog grupy ZUE na początku roku wynosił 760 mln PLN, z 
czego 300 mln PLN przypada na 2015 r. 
 
Nabycie 70% udziałów w Railway gft Polska 
Zarząd ZUE zawarł umowę kupna 70 proc. udziałów w spółce 
Railway gft Polska. Cena nabycia wynosi 3 500 PLN. Spółka 
odpowiada za sprzedaż na terenie całej Polski materiałów do 
budowy i remontów torowisk tramwajowych oraz kolejowych, 
a także za świadczenie usług i udostępnianie know-how w 
zakresie komunikacji szynowej oraz techniki budowlanej. 
 
Kontrakt na 42,5 mln PLN 
ZUE podpisała z PKP PLK umowę na rewitalizację linii 
kolejowej nr 137 na odcinku Katowice - Chorzów Batory. 
Wartość netto umowy: 42,5 mln PLN. Termin realizacji 
zadania: 30 listopada 2015 rok. Kontrakt nie był ujęty w 
portfelu zamówień na 2015 r., wynoszącym 300 mln PLN, o 
którym spółka informowała przy okazji wyników za 2014 r. 
Spółka informowała o złożeniu oferty z najniższą ceną w 
drugiej połowie grudnia 2014 roku. 
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 6 077,7 4 749,5 -21,9% 4 949,9 4,2% 4 953,2 0,1% Liczba akcji (mln) 25,5

EBITDA 233,1 362,2 55,4% 270,3 -25,4% 245,9 -9,0% MC (cena bieżąca) 4 212,5

marża EBITDA 3,8% 7,6% 5,5% 5,0% EV (cena bieżąca) 2 468,5

EBIT 182,4 333,3 82,7% 247,3 -25,8% 223,6 -9,6% Free float 30,9%

Zysk netto 186,0 300,5 61,6% 192,0 -36,1% 187,3 -2,4%

P/E 22,6 14,0 21,9 22,5 Zmiana ceny: 1m -1,8%

P/CE 17,8 12,8 19,6 20,1 Zmiana ceny: 6m 22,1%

P/BV 9,7 6,7 8,1 8,2 Zmiana ceny: 12m 11,3%

EV/EBITDA 12,8 7,3 9,1 10,9 Min (52 tyg.) 111,2

Dyield (%) 6,6 2,7 7,2 3,7 Max (52 tyg.) 168,0

Podstawowe dane (mln PLN)

Budimex Trzymaj

Analityk: Piotr Zybała
165,00 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-06
162,70 PLN

Budimex zgodnie z oczekiwaniami pozyskał duży 
kontrakt o wartości 1,1 mld PLN na budowę obwodnicy 
Ostródy. Takiego rozstrzygnięcia oczekiwaliśmy. Na 
początku roku skuteczność spółki w zdobywaniu 
kolejnych kontraktów drogowych jest zdecydowanie 
niższa niż w 2014 r. Niższa od naszych oczekiwań ze 
stycznia okazała się również rekomendacja dywidendy 
w wysokości 6,11 PLN (3,8%). Wyniki Budimeksu w 
2015 r. będą dobre, a w 2016 r. bardzo dobre. Przy 
bieżącym kursie spółka zasługuje według nas na 
rekomendację trzymaj. 
 
Rekomendacja zarządu ws. dywidendy 
Zarząd Budimeksu rekomenduje wypłatę 6,11 PLN dywidendy 
na akcję z zysku za 2014 r. Na dywidendę ma trafić 155,99 
mln PLN, a na kapitał zakładowy 80 tys. PLN. Proponowanym 
dniem dywidendy jest 8 maja 2015 roku, a terminem jej 
wypłaty 25 maja 2015 roku. 

Wybór oferty Budimeksu o wartości 1,1 mld PLN 
Oferta konsorcjum Budimeksu o wartości 1,07 mld PLN na 
budowę odcinka drogi ekspresowej S7 wraz z obwodnicą 
Ostródy została wybrana jako najkorzystniejsza. Budimex ma 
95 proc. udział w konsorcjum. Termin zakończenia robót 
ustalono na 20 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
 
Dużo wyższa przedsprzedaż mieszkań w Q1 
Budimex Nieruchomości w I kw. 2015 r. powinien zanotować 
niższą rdr sprzedaż mieszkań (mieszkania rozliczone w 
wyniku), natomiast przedsprzedaż powinna być dużo wyższa 
- poinformował PAP prezes Budimeksu Dariusz Blocher. 
Wiadomość nie jest zaskoczeniem. Ubiegłoroczna baza 
przedsprzedanych lokali jest niska (275 szt.), natomiast 
liczba mieszkań rozliczonych w wyniku finansowym wysoka 
(394 szt.). 
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 1 018,0 905,6 -11,0% 1 108,3 22,4% 1 351,7 22,0% Liczba akcji (mln) 4,7

EBITDA 34,6 38,7 11,8% 49,3 27,3% 68,4 38,8% MC (cena bieżąca) 500,4

marża EBITDA 3,4% 4,3% 4,4% 5,1% EV (cena bieżąca) 541,8

EBIT 22,5 24,6 9,5% 35,7 45,2% 55,1 54,2% Free float 43,5%

Zysk netto 22,9 17,2 -24,8% 27,3 58,6% 37,2 36,2%

P/E 21,9 29,1 18,3 13,5 Zmiana ceny: 1m -4,4%

P/CE 14,3 16,0 12,2 9,9 Zmiana ceny: 6m 32,4%

P/BV 1,6 1,5 1,5 1,4 Zmiana ceny: 12m 3,6%

EV/EBITDA 13,5 11,0 11,0 8,4 Min (52 tyg.) 69,7

Dyield (%) 3,8 1,9 1,9 0,0 Max (52 tyg.) 112,0

Podstawowe dane (mln PLN)

Elektrobudowa Akumuluj

Analityk: Piotr Zybała
105,40 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-06
112,90 PLN

Wyniki Elektrobudowy za Q4'14 były w naszej ocenie 
neutralne. Pozytywnie oceniamy kolejny kwartał 
bardzo dobrych wyników operacyjnych w dwóch 
podstawowych segmentach operacyjnych: Rynek 
Wytwarzania Energii oraz Rynek Dystrybucji Energii. 
Negatywnym zaskoczeniem były odpisy należności 
oraz rezerwy na kary, które jednak z natury nie 
powinny mieć trwałego, powtarzalnego charakteru. 
Spodziewamy się, że w bieżącym roku tego typu 
zdarzenia w mniejszym stopniu obciążą wynik. 
Neutralnie odbieramy ujemny cash flow z działalności 
operacyjnej. Spodziewamy się, że w trakcie 2015 r. 
spółka utrzyma wysokie zapotrzebowanie na kapitał 
obrotowy (największe kontrakty Elektrobudowy będą 
kończone dopiero w latach 2016-2017). Widzimy 
argumenty do podniesienia naszej prognozy wyników 
Elektrobudowy na 2015 r. Podtrzymujemy 
rekomendację akumuluj. 
 
Q4'14: Odpisy należności psują dobre wyniki 
operacyjne 
Wyniki Elektrobudowy z podstawowej działalności 
operacyjnej prezentowały się bardzo dobrze w Q4'14. 
Przychody spółki wzrosły o 30% r/r do 351 mln PLN, a marża 
brutto ze sprzedaży w wysokości 8,3% przewyższyła nasze 
oczekiwania o około 2 p.p. Koszty SG&A spadły o 11% r/r do 
5,3 mln PLN, co pozwoliło Elektrobudowie na wypracowanie 
bardzo dobrego wyniku na poziomie zysku ze sprzedaży 
(24,0 mln PLN vs. prognoza: 16,3 mln PLN). Bardzo dobry 
wynik Q4'14 na podstawowej działalności został 
zaprzepaszczony odpisami wartości należności w kwocie 
6,5 mln PLN oraz karami (w tym rezerwami na kary) i 
opłatami sądowymi w kwocie 3,7 mln PLN. Saldo pozostałej 
działalności operacyjnej wyniosło w samym Q4'14 -10,5 mln 
PLN vs. oczekiwane przez nas -1,0 mln PLN. W konsekwencji 
EBIT Elektrobudowy wyniósł 13,5 mln PLN, okazując się o 
12% niższym od naszej prognozy oraz o 2% niższym od 
konsensusu. Spółka nie zdołała uniknąć straty segmentu 
Rynek Przemysłu, która wyniosła w samym Q4'14 5,8 mln 
PLN, a w całym 2014 roku (23,8 mln PLN). W dużej mierze 
przyczyniły się do tego wspomniane odpisy należności i 
rezerwy. Na poziomie zysku netto (11,0 mln PLN) 
Elektrobudowa poprawiła naszą prognozę o 3% oraz 
konsensus o 13%, czego przyczyną okazała się niższa 
efektywna stawka podatku dochodowego (14%). Cash flow z 
działalności operacyjnej, zgodnie z naszymi styczniowymi 
prognozami był ujemny wynosząc -42 mln PLN w samym 
Q4'14 oraz -96 mln PLN w całym 2014 r. Było to związane ze 
wzrostem należności handlowych. Saldo kwot należnych z 

tytułu umów o budowę wyniosło 218 mln PLN (-12% q/q), co 
wciąż stanowi wysoką wartość. 73% kwoty brutto należnej 
odbiorcom z tytułu umów o budowę (202 mln PLN) dotyczy 
czterech długoterminowych kontraktów zawartych z PSE i 
Tauronem. Zarząd Elektrobudowy wskazuje, że w przypadku 
jednego z tych kontraktów (Stacja Byczyna 400 kV) 
wystąpiły niezależne od Stron okoliczności wymagające 
zmiany terminów realizacji odpowiednich etapów określonych 
w harmonogramie. Pozostałe kontrakty są realizowane 
zgodnie z harmonogramem. Dług netto Elektrobudowy 
wyniósł na koniec 2014 r. 41 mln PLN vs. 75 mln PLN 
gotówki netto rok wcześniej. 
 
Konferencja z zarządem 
Elektrobudowa potrzebuje kapitału obrotowego, by zwiększyć 
skalę działalności do 1,5 mld zł rocznych przychodów w ciągu 
2-3 lat - poinformowali przedstawiciele spółki. Zarząd nie 
widzi potrzeby przeprowadzania emisji akcji. Wystarczające 
do zabezpieczenia potrzeb kapitałowych będzie pozostawienie 
w spółce zysku wypracowanego w 2014 r. Powinno to być 
jednorazowe zdarzenie i w kolejnych latach spółka zamierza 
wrócić do dywidendy – stwierdził Prezes Faltynowicz. Z 
nowych rynków eksportowych w tym roku spółka spodziewa 
się znaczącego zwiększenia przychodów w Arabii Saudyjskiej, 
do poziomu kilkudziesięciu milionów złotych. W 2015 r. 
spółka spodziewa się dodatniego wyniku segmentu 
przemysłu, który w ostatnich latach generował straty. 
 
Zarząd rekomenduje pozostawienie zysku za 
2014 r. w spółce 
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu 
dotyczący przeznaczenia w całości wypracowanego w roku 
2014 zysku netto w kwocie 29,1 mln PLN na kapitał 
zapasowy. 
 
Wybór oferty za 114 mln PLN 
Oferta Elektrobudowy o wartości 114,5 mln PLN netto została 
wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na modernizację 
stacji 220/220 kV Konin. W przetargu oferty złożyło łącznie 
11 wykonawców. PSE wykluczyły i odrzuciły oferty łącznie 
ośmiu wykonawców, w tym sześciu wykonawców zostało 
wykluczonych z powodu nie przedłużenia terminu związania 
ofertą oraz terminu ważności wadium. Najtańszą ofertę o 
wartości 104,3 mln PLN, odrzuconą z powodu nie spełnienia 
warunków uczestnictwa w przetargu, złożyło konsorcjum: 
Insty tut  Wsp ierania  Przeds ięb iorczośc i ,  SAO 
Elektrocentromontaż z Mińska. Budżet inwestora wyniósł 
128,4 mln PLN netto. Kontrakt stanowi równowartość około 
9% prognozowanych na bieżący rok przychodów spółki. 
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 1 384,5 1 225,1 -11,5% 1 693,8 38,3% 1 642,1 -3,1% Liczba akcji (mln) 12,8

EBITDA 36,9 40,1 8,5% 52,7 31,4% 54,8 3,9% MC (cena bieżąca) 440,0

marża EBITDA 2,7% 3,3% 3,1% 3,3% EV (cena bieżąca) 361,1

EBIT 29,4 32,4 10,3% 43,8 35,1% 46,7 6,7% Free float

Zysk netto 17,2 17,5 1,4% 27,2 55,7% 27,9 2,4%

P/E 25,4 25,1 16,2 15,8 Zmiana ceny: 1m 8,4%

P/CE 17,7 17,4 12,2 12,3 Zmiana ceny: 6m 23,1%

P/BV 1,8 1,7 1,6 1,5 Zmiana ceny: 12m 15,3%

EV/EBITDA 9,5 10,3 6,9 8,0 Min (52 tyg.) 22,4

Dyield (%) 0,0 0,0 2,0 1,5 Max (52 tyg.) 34,8

Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-06
34,50 PLN

Erbud Trzymaj

Analityk: Piotr Zybała
34,48 PLN

Podstawowe dane (mln PLN)

W marcu Erbud poinformował o trzech kontraktach na 
łącznie 68 mln PLN, co stanowi równowartość około 
4% prognozowanych na bieżący rok przychodów 
spółki. Kurs Erbudu zachowywał się w marcu stabilnie. 
Nie widzimy przesłanek do zmiany naszych prognoz. 
Podtrzymujemy rekomendację trzymaj. 
 
Kontrakt na 4,5 mln PLN 
Erbud w konsorcjum ze swoją spółką zależną PBDI zawarł z 
firmą z Grupy PEP umowę na wykonanie robót budowlanych 
dla potrzeb realizacji farmy wiatrowej. Całkowita wartość 
umowy: netto 4,5 mln PLN. Konsorcjum ma zrealizować 
zadanie w terminie do 6 lutego 2016 r. 
 
Kontrakt na 41 mln PLN 
Erbud zawarł z GPG CORNER - Green Property Group Sp. z o. 
o. S.K.A kontrakt o wartości 41,3 mln PLN na budowę 
budynku biurowego SZUCHA Premium Offices. Miejsce 
wykonywania kontraktu ul. Al. Szucha 17/19, Warszawa. 
Termin realizacji 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
 
Kontrakt na 22 mln PLN 
Erbud SA podpisał umowę na budowę obiektu handlowo-
wystawienniczo-usługowego CASTORAMA  w Cieszynie. 
Wartość kontraktu wynosi 22 mln PLN netto. Termin 
zakończenia prac planowany jest na 15 sierpnia 2015 roku.  

Pozew przeciwko dostawcy kruszyw 
Erbud złożył pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu 
nienależytego wykonania umowy, przeciw Cemex Polska sp. 
z o.o. oraz Lafarge Kruszywa i Beton sp. z o.o. w kwocie 18,7 
mln PLN. 
 
Aneks do umowy z Inwestorem 
Erbud zawarł z Wiatromill sp. z o. o. aneks do umowy 
warunkowej z dnia 15 października 2014 roku dotyczącej 
realizacji farmy wiatrowej na 96 turbin w miejscowościach 
Banie i Kozielice. Na mocy aneksu całkowitą wartość umowy 
zmniejszono do kwoty 157,2 mln PLN (z 250,7 mln PLN) i 
podzielono realizację kontraktu na trzy etapy o wartości 117 
mln PLN, 29 mln PLN oraz 11 mln PLN. Ponadto zmianie 
uległy udziały konsorcjantów w kontrakcie, tak że na spółki z 
Grupy Erbud zrealizują prace za przynajmniej 105,7 mln PLN 
vs. 114,1 mln PLN w pierwotnej umowie. Wykonawca został 
wezwany do rozpoczęcia robót dotyczących I etapu, którego 
zakończenie ustalono na dzień 30 kwietnia 2016 roku. 
Realizacja etapu II i III inwestycji uzależniona będzie od 
decyzji Zamawiającego. Aneks nieco zmniejsza wartość prac 
przypadających na Erbud, ponadto wydłużeniu uległ termin 
realizacji całego kontraktu względem naszych wcześniejszych 
oczekiwań. Zmiany w nie są na tyle istotne, by wpłynęły na 
nasze prognozy wyników Erbudu. 
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 837,8 920,5 9,9% 1 079,7 17,3% 1 253,1 16,1% Liczba akcji (mln) 35,1

EBITDA 25,8 34,0 32,1% 32,0 -5,9% 41,2 28,8% MC (cena bieżąca) 350,7

marża EBITDA 3,1% 3,7% 3,0% 3,3% EV (cena bieżąca) 297,2

EBIT 20,2 28,1 39,0% 25,1 -10,7% 34,6 38,0% Free float 27,8%

Zysk netto 16,8 13,6 -18,7% 19,8 45,1% 24,3 22,5%

P/E 20,3 25,2 17,7 14,5 Zmiana ceny: 1m -3,6%

P/CE 15,2 17,6 13,1 11,4 Zmiana ceny: 6m 33,7%

P/BV 2,0 1,9 1,8 1,6 Zmiana ceny: 12m 19,9%

EV/EBITDA 16,9 9,6 9,3 8,8 Min (52 tyg.) 6,9

Dyield (%) 1,2 1,2 1,2 1,5 Max (52 tyg.) 10,5

Unibep Trzymaj

Analityk: Piotr Zybała
10,00 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-06
10,40 PLN

Podstawowe dane (mln PLN)

Marzec był udanym miesiącem w wykonaniu Unibepu. 
Spółka poinformowała o nowych kontraktach na 
łącznie 132 mln PLN (ok. 10% rocznych przychodów). 
Wyniki Q4’14 były dobre, z bardzo dobrym 
operacyjnym cash flow. Zarząd, zgodnie z 
oczekiwaniami zarekomendował podniesienie 
dywidendy o 25% względem ubiegłych lat do 0,15 PLN 
(DYield = 1,5%). Spółka nabyła ponadto grunt pod 
pierwszy projekt deweloperski w Norwegii. Dotychczas 
Unibep dostarczał moduły do budowy domów 
norweskim deweloperom, lecz sam nie realizował 
projektów. Wejście w działalność deweloperską w 
Norwegii to szansa na wyższe marże w przyszłości. 
Podtrzymujemy neutralną rekomendację. 
 
Q4'14: Dobre wyniki operacyjne i cash flow 
Q4'14 był najlepszym pod względem osiągniętego wyniku 
kwartałem Unibepu od przynajmniej trzech lat. Spółka mocno 
zwiększyła przychody ze sprzedaży do 330,9 mln PLN (+45% 
r/r). Bardzo dobra okazała się marża brutto ze sprzedaży w 
wysokości 7,2% (vs. prognoza: 6,0%). Wzrost kosztów 
administracyjnych o 32% r/r do 11,1 mln PLN nie 
powstrzymał spółki przed osiągnięciem wysokiego zysku ze 
sprzedaży (12,9 mln PLN, +72% r/r). Wynik operacyjny 
obciążyło silnie negatywne saldo pozostałej działalności 
operacyjnej (-3,9 mln PLN). Wysokie koszty pozostałej 
działalności operacyjnej mogły być następstwem odpisów 
aktualizujących należności, które w całym 2014 r. wyniosły 
6,0 mln PLN i stanowiły niemal 50% całkowitej wartości 
pozostałych kosztów operacyjnych. Ze względu na powyższe 
koszty, spółka tylko nieznacznie przekroczyła naszą prognozę 
EBIT (9,0 mln PLN vs. prognoza: 8,9 mln PLN). Saldo 
działalności finansowej zgodnie z oczekiwaniami było 
dodatnie (+0,5 mln PLN), na co wpływa zapewne wycena 
instrumentów zabezpieczających kontrakty norweskie. Spółka 
zaksięgowała nieco niższy od naszych prognoz podatek oraz 
niższe od oczekiwań zyski akcjonariuszy mniejszościowych, 
co skutkowało pozytywnym zaskoczeniem na poziomie zysku 
netto (7,3 mln PLN) względem naszej prognozy (6,4 mln 
PLN). Wynik netto okazał się również bliski rynkowemu 
konsensusowi. Uwagę zwraca bardzo dobra rentowność 
segmentu domów modułowych oraz dobra rentowność w 
segmencie drogowym. Powyższe segmenty znacznie 
poprawiły wyniki w 2014 r. i były motorem wzrostu w 2014 r., 
przy nieco słabszym roku w segmencie kubaturowym. Na 
pochwałę zasługuje bardzo dobry cash flow z działalności 
operacyjnej w trakcie całego 2014 r. (+57,1 mln PLN, +25% 
r/r). Spółka dysponowała na koniec 2014 r. gotówką netto w 
wysokości 60 mln PLN. Podsumowując wyniki Unibepu były 
dobre, a zarazem odzwierciedlające nasze oczekiwania. 
 
Kupno działki w Norwegii 
Unibep nabył poprzez jedną ze swoich spółek zależnych, w 

której posiada 50% udziałów, prawa własności nieruchomości 
gruntowej, położonej w miejscowości Stjørdal w pobliżu 
Trondheim w Norwegii. Cena zakupu nieruchomości wynosi 
20,4 mln NOK (9,8 mln PLN). Na nieruchomości planowana 
jest realizacja wraz z partnerem norweskim, posiadającym 
pozostałe 50% udziałów w projekcie, inwestycji 
deweloperskiej polegającej na wybudowaniu i sprzedaży 
trzech 3-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych z 
garażem podziemnym w technologii modułowej. W 
budynkach znajdzie się łącznie 40 lokali mieszkalnych. 
 
Kontrakt na 49 mln PLN 
Unibep podpisał umowę na realizację w systemie 
generalnego wykonawstwa osiedla mieszkaniowego pn. 
Bemowo Park wraz z usługami i garażami podziemnymi przy 
ul. przy ul. Łokuciewskiego w Warszawie. Zamawiającym jest 
spółka z grupy DOR Group. W ramach inwestycji 
przewidywane jest wybudowanie w trzech etapach łącznie 
305 mieszkań. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji łącznie 
319 miejsc postojowych w garażu podziemnym. Terminy 
realizacji 1 Etapu inwestycji: IQ 2015 - III Q 2016. 
Wynagrodzenie wykonawcy za całość inwestycji: 49,1 mln 
PLN netto. 
 
Kontrakt na 24 mln PLN 
Unibep podpisał umowę na realizację w technologii 
modułowej dwóch budynków projektu pod nazwą Vikaåsen 
byggetrinn 2, w miejscowości Mo i Rana w Norwegii. 
Zamawiającym jest Vikaåsen Utbyggingsselskap AS. W 
budynkach o wysokości 5 kondygnacji naziemnych znajdą się 
łącznie 43 lokale mieszkalne. Wartość umowy netto: 49,7 
mln NOK (23,6 mln PLN). Prace budowlane: IV Q 2015-II Q 
2016. Rozpoczęcie prac nastąpi po uzyskaniu przez 
Zamawiającego finansowania inwestycji. 
 
Unibep wybuduje za 59 mln PLN Dom pod 
Zegarem 
Unibep podpisał umowę na realizację w systemie 
generalnego wykonawstwa zespołu mieszkaniowego "Dom 
pod Zegarem" w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej. 
Zamawiającym jest Spółka Dom Development. Inwestycja 
obejmuje 226 mieszkań i 9 lokali usługowych. Termin 
realizacji przedmiotu Umowy: I kwartał 2015 - III kwartał 
2016. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu 
Umowy wynosi: 59,4 mln PLN netto. 
 
Zarząd rekomenduje 0,15 PLN dywidendy 
Zarząd Unibepu podjął decyzję o rekomendowaniu ZWZ 
wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2014 w kwocie 5,3 
mln PLN, tj. 0,15 PLN na każdą akcję. Jako dzień dywidendy 
Zarząd proponuje ustalić 23.06.2015 r., zaś jako dzień 
wypłaty dywidendy 07.07.2015 r. Wniosek Zarządu został 
pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. 
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Deweloperzy 

Prognozy i proponowane pozycjonowanie mniejszych spółek deweloperskich w ramach portfela  

Spółka Portfel Cena 
(PLN) 

MCap Dług 
netto 

EV 
 Przychody  Zysk netto  Kapitał własny  P/E  P/BV 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

BBI Dev. Równoważ 1,14 119 231 350 47 83 -14 13 257 261 - 8,9 0,46 0,46 

JWC Równoważ 2,70 240 526 766 213 287 8 7 629 644 28,8 33,4 0,38 0,37 

LC Corp Przeważaj 2,00 895 636 1 531 359 360 76 30 1 255 1 280 11,7 29,9 0,71 0,70 

PA Nova Przeważaj 18,35 184 236 420 172 176 20 19 292 310 9,1 9,5 0,63 0,59 

Polnord Przeważaj 9,15 299 428 726 183 272 20 2 1 067 1 090 14,6 124,6 0,28 0,27 

Ronson Równoważ 1,36 370 166 536 153 281 -15 25 449 485 - 14,7 0,82 0,76 

Źródło: Dom Maklerski mBanku, Spółki 

Spośród naszych faworytów na 2015 r., w marcu 
dobrze zachowywały się kursy Polnordu oraz P.A. 
Novej, które wzrosły o 10-11% m/m. Spodziewamy 
się, że do tej grupy w kwietniu dołączy LC Corp, kiedy 
spółka pochwali się bardzo dobrymi wynikami 
sprzedaży mieszkań w Q1. Na kwiecień nie zmieniamy 
pozycjonowania żadnej z monitorowanych spółek 
deweloperskich. 
 

Wyniki BBI za Q4'14 były słabe. Po oczyszczeniu o 
wycenę Konesera, spółka poniosłaby ok. 39 mln PLN 
straty brutto. BBI Development jest wycenione z około 
55% dyskontem do wartości księgowej, co wydaje się 
być niską wyceną, niemniej widzimy ciekawsze 
pozycje inwestycyjne w ramach sektora 
deweloperskiego. Podtrzymujemy neutralne 
pozycjonowanie. 
 
Wyniki JWC za Q4'14 były słabe, podobnie jak słabe 
były w kilku poprzednich kwartałach. Gdy oczyścimy 
wyniki JWC o rewaluację, okazuje się,  że przez 
ostatnie 3 lata spółka poniosła łącznie 29 mln PLN 
straty przed opodatkowaniem. Wyniki 2015 r. mogą 
mieć podobny obraz do wyników ostatnich trzech lat. 
Choć zapewne zobaczymy jeden lepszy kwartał 
(prawdopodobnie Q2) w związku z przekazaniem 
mieszkań z pierwszego etapu inwestycji Bliska Wola. 
Wyniki 2016 r. będą wyglądać znacznie lepiej, gdyż 
spółka zacznie rozliczać kolejne etapy Bliskiej Woli. 
Przy bieżącym kursie preferujemy innych deweloperów 
mieszkaniowych. Podtrzymujemy neutralne 
pozycjonowanie. 
 
Wyniki LC Corp za 2014 r. okazały się lepsze od 
naszych prognoz publikowanych w komentarzu 
specjalnym z 15 grudnia. Spółka ma ponadto udany 
początek roku pod względem sprzedaży. Widzimy 
argumenty do podniesienia naszej prognozy zysku 
netto (oczyszczonego o rewaluację) za 2015 r., która 
obecnie wynosi 65 mln PLN (P/E=13,8x). 
Spodziewamy się dalszej wyraźnej poprawy wyników 
spółki w 2016 r. LC Corp pozostaje jednym z 
ciekawszych pomysłów inwestycyjnych w sektorze 
deweloperskim. Podtrzymujemy pozycjonowanie 
„przeważaj”. 
 
Zarówno wyniki P.A. Novej w Q4’14, jak i sam 
komentarz zarządu nie przyniosły zaskoczeń. Spółka 
jest wciąż atrakcyjną inwestycją pomimo wzrostu 
kursu w ostatnim miesiącu (P/E~9x, P/BV~0,6x). W 
2016 r. wyniki spółki wzrosną skokowo, podobnie jak 
możliwości dywidendowe P.A. Novej. Uważamy, że 
stopniowo będzie to odzwierciedlane w kursie akcji w 
kolejnych kwartałach. Podtrzymujemy pozycjonowanie 
„przeważaj”. 
 

W wynikach Polnordu znalazło się kilka zdarzeń 
jednorazowych o bezgotówkowym charakterze. Ich 
wpływ na rachunek wyników w Q4’14 był pozytywny, 
natomiast na wysokość kapitałów własnych 
dewelopera, lekko negatywny (część dokonanych w Q4 
odpisów wartości aktywów ominęło P&L). Oczyszczone 
wyniki finansowe Polnordu interpretujemy neutralnie. 
Spodziewamy się kontynuowania poprawy wyników 
operacyjnych spółki, a jednym z tego objawów będzie 
wzrost przedsprzedaży mieszkań w Q1’15 w ujęciu r/r 
oraz q/q. Podtrzymujemy pozycjonowanie 
„przeważaj”. 
 
Trwa proces poszukiwania nabywcy na około 80-
procentowy pakiet akcji głównych akcjonariuszy 
Ronsona. Nie spodziewamy się rozstrzygnięcia w tej 
kwestii w ciągu najbliższego miesiąca. Brak pewności, 
co do przyszłości spółki nie zachęca do inwestycji w 
papiery dewelopera. Pomijając kwestie właścicielskie, 
uważamy, że po spadku kursu o 9% od początku roku,  
Ronson ma potencjał do wzrostu w dłuższej 
perspektywie. W krótkim okresie spodziewamy się 
przeciętnych wyników sprzedażowych w Q1, słabych 
wyników finansowych Q1 oraz utrzymującego się 
dyskonta ze względu na akcjonariat. Podtrzymujemy 
neutralne pozycjonowanie. 
 
BBI Development 
 
Q4'14: Słabe wyniki na zakończenie roku 
Wyniki BBI Development za Q4'14 zawierają kilka 
nietypowych zdarzeń (spodziewanych i niespodziewanych). 
Ogólny wydźwięk wyników jest według nas negatywny. Po 
pierwsze, dług netto na koniec 2014 roku pozostał na 
niezmienionym poziomie względem Q3'14 i wyniósł 231 mln 
PLN, co oznacza, że zaliczka za sprzedaż Pl. Unii trafiła/trafi 
do spółki dopiero w 2015 r. Po drugie, w Q4'14 spółka 
zaksięgowała 23,6 mln PLN straty jednostek 
współkontrolowanych. Kwota ta dotyczy Pl. Unii i jest 
zapewne związana z wyceną projektu do wartości godziwej 
po ustaleniu przez strony mechanizmu ustalania ceny (obiekt 
został sprzedany w grudniu 2014 r.), Po trzecie, BBI 
zaksięgowało w Q4'14 odpis z tytułu aktualizacji wartości 
zapasów w kwocie 6,1 mln PLN. Po czwarte spółka wykazała 
Q4'14 wyjątkowo wysokie koszty finansowe (11,6 mln PLN 
vs. 16,7 mln PLN w całym 2014 r.). Zdecydowana większość 
kosztów finansowych to odsetki. Niewykluczone, że spółka 
zaczęła księgować większą część kosztów odsetek w wyniku, 
zamiast je kapitalizować, co i tak nie do końca tłumaczy 
wysokość kosztów finansowych w ostatnim kwartale. Pomimo 
powyższych kwestii, wynik BBI za Q4'14 wygląda nie 
najgorzej. Spółka wypracowała 10,8 mln PLN zysku 
operacyjnego oraz tylko 8,2 mln PLN straty netto (byliśmy 
przygotowani na stratę o około 10 mln PLN wyższą). 
Wynikom pomogło przeszacowanie projektu Centrum Praskie 
Koneser o kwotę +29,3 mln PLN. To przeszacowanie 
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znacząco zmniejszy potencjał do rozpoznania zysku z 
projektu w przyszłości. Spółka rozpoznała też zaskakująco 
wysokie przychody ze świadczonych usług (15,4 mln PLN), 
sądząc po strukturze kosztów, rodzajowych, usługi te były 
świadczone przy wysokich marżach. 
 
Postęp prac przy kluczowych inwestycjach - 
wywiad 
W III kwartale br. zostanie oddany do użytku pierwszy etap 
mieszkaniowy w inwestycji Koneser, w ramach którego 
ponad 65 proc. loftów i soft-loftów jest już sprzedanych. BBI 
Development planuje w IV kwartale 2015 r. ruszyć z budową 
drugiego etapu części mieszkaniowej na ok. 70 mieszkań, a 
ostatni - trzeci etap, ma wystartować pod koniec 2016 r. W 
III kwartale tego roku rozpocznie się budowa części biurowo-
handlowo-hotelowej tej inwestycji. Budowa potrwa 2 lata. Na 
przełomie III i IV kwartału spółka zamierza ruszyć z budową 
Centrum Marszałkowska. Budynek starego Sezamu został 
rozebrany. Spółka dysponuje wykonalnym pozwoleniem na 
budowę, zaskarżonym do WSA, ale pozwalającym ruszyć z 
inwestycją. Prace budowlane w obiekcie Złota 44 wznowiono 
miesiąc temu. Odbiór budynku do użytku powinien mieć 
miejsce w III kwartale 2016 r., a pierwsze mieszkania będą 
oddawane klientom pod koniec przyszłego roku. 
 
J.W. Construction 
 
Q4'14: Niskie przychody i słabe marże 
Spodziewaliśmy się, że w Q4'14 JWC rozpoczęło zgodnie z 
planem rozliczanie mieszkań z inwestycji Bliska Wola. Wyniki 
finansowe za Q4'14 świadczą, że ten proces chyba jeszcze 
nie nastąpił. W notach do sprawozdania spółka informuje, że 
w październiku otrzymała pozwolenie na użytkowanie 
inwestycji Rezydencja Redłowo w Gdyni i to ta inwestycja 
odpowiada za wzrost przychodów w Q4'14 względem Q3'14. 
Nie zmienia to ogólnego wydźwięku wyników JWC, które są 
słabe. 57,6 mln PLN przychodów ze sprzedaży oznacza 
spadek o 17% r/r. W trakcie całego 2014 r. przychody 
dewelopera spadły o 35%. W Q4'14 pogorszeniu uległy 
również marże. 13,5% marży brutto ze sprzedaży segmentu 
mieszkaniowego jest najgorszym kwartalnym wynikiem 
przynajmniej w ostatnich 5 latach. Marża segmentu 
hotelarskiego wyniosła -3%, mimo, że we wcześniejszych 
dwóch kwartałach, jak i w Q4'13 była dwucyfrowa. Niskie 
przychody w połączniu ze słabymi marżami sprawiły, że JWC 
wypracowała w Q4'14 zaledwie 7,0 mln PLN zysku brutto ze 
sprzedaży, co nie starczyło na pokrycie kosztów zarządu i 
sprzedaży, które wyniosły 8,2 mln PLN. Strona kosztowa była 
akurat najbardziej pozytywnym aspektem wyników JWC w 
Q4'14. Wspomniane koszy SG&A spadły r/r o 28% r/r. Koszty 
finansowe spadły natomiast o 47% r/r do 4,4 mln PLN. 
Przeszacowanie wartości nieruchomości w kwocie +6,2 mln 
PLN wystarczyło, by spółka osiągnęła w trakcie Q4'14 
minimalny zysk netto w kwocie 0,3 mln PLN. Cash flow 
dewelopera był słaby, porównując go do kilku ostatnich 
kwartałów. Spółka wypracowała tylko 12 mln PLN dodatnich 
przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Dług 
netto uległ w trakcie Q4'14 nieznacznemu obniżeniu do 546 
mln PLN. 
 
LC Corp 
 
Q4’14: Wyniki powyżej oczekiwań 
Wyniki LC Corp za Q4’14 oceniamy pozytywnie. Spółka 
osiągnęła 34,1 mln PLN zysku netto w Q4’14 oraz 76,3 mln 
PLN całym 2014 r., poprawiając naszą prognozę z grudnia 
ubiegłego roku o 17%. Co ważniejsze, wyraźnie lepszy r/r 
okazał się również oczyszczony o rewaluację i zdarzenia 
jednorazowe wynik EBIT, który w całym 2014 r. wyniósł 108 
mln PLN vs. vs. 48 mln PLN w 2013 r. Wyjątkowo silny cash 
flow z działalności operacyjnej (+136 mln PLN w Q4’14 oraz 

146 mln PLN w całym 2014 r.) jest pochodną bardzo dobrej 
przedsprzedaży mieszkań. W Q4’14 LC Corp rozliczył w 
wynikach 471 mieszkań (840 w całym 2014 r.). Pozwoliło to 
wypracować przychody segmentu w wysokości 132 mln PLN, 
co przy marży deweloperskiej na poziomie 21,6% dało 28,6 
mln PLN zysku brutto ze sprzedaży. W samym Q4 spółka 
wypracowała 55% całorocznego zysku segmentu. W Q4’14 
spółka dysponowała tymi samymi nieruchomościami na 
wynajem, co w poprzednich kwartałach 2014 r. (Arkady 
Wrocławskie, Sky Tower, Wola Center). Segment wypracował 
30,3 mln PLN oraz 20,2 mln PLN zysku brutto ze sprzedaży. 
Segment osiągnął w Q4’14 niższą marżę (66,7%) niż w 
trzech poprzednich kwartałach, niemniej, przy nieco 
wyższych przychodach, wynik segmentu nie odstawał od 
średniej za trzy wcześniejsze kwartały (20,5 mln PLN). W 
Q4’14 LC Corp dokonało przeszacowania wartości 
nieruchomości inwestycyjnych o kwotę +63,6 mln PLN 
(główną przyczyną było umocnienie się kursu EUR/PLN w 
trakcie kwartału). Jednocześnie spółka dokonała odpisu 
wartości zapasów na kwotę -43,1 mln PLN (gł. działka w 
Katowicach). W Q4’14 miało miejsce rozwiązanie rezerwy na 
sprawy sporne i sądowe w kwocie 12,0 mln PLN. Wynik 
operacyjny LC Corp za Q4’14, oczyszczony o powyższe 
zdarzenia wyniósł 38,6 mln PLN (+84% r/r). Wynik na 
działalności finansowej wyniósł w Q4’14 -20,1 mln PLN. 
Większość kosztów finansowych stanowiła strata związana z 
wyceną kredytów walutowych do wartości godziwej. 
Efektywna stopa podatkowa wyniosła w Q4’14 33%. Zysk 
netto osiągnięty przez LC Corp w Q4’14 wyniósł 34,1 mln PLN 
i był o 154% wyższy r/r. 
 
Emisja obligacji o wartości 65 mln PLN 
LC Corp dokonał emisji 5-letnich niezabezpieczonych obligacji 
kuponowych o wartości nominalnej 65 mln PLN. Data wykupu 
obligacji przypada na 20 marca 2020 roku. Środki pozyskane 
z powyższej emisji zostaną przeznaczone w całości na wykup 
obligacji wyemitowanych w dniu 01.06.2012 r. 
 
P.A. Nova 
 
Q4'14: Silny segment budowlany, słabszy wynik 
na wynajmie 
Wyniki P.A. Novej za Q4'14 oceniamy neutralnie. Spółka 
zaraportowała przychody w wysokości 43,1 mln PLN (-32% r/
r), EBIT w wysokości 9,3 mln PLN (-13% r/r) oraz zysk netto 
w wysokości 5,3 mln PLN (-14% r/r). W całym 2015 r. spółka 
osiągnęła 20,5 mln PLN zysku netto, co oznacza wzrost o 
30% r/r. Wynik mógł być zdecydowanie lepszy gdyby nie 
niska rentowność segmentu wynajmu powierzchni, która w 
ostatnim kwartale 2015 r. wyniosła zaledwie 33,3%. We 
wcześniejszych kwartałach 2014 r. marża na wynajmie 
kształtowała się na stabilnym poziomie ok. 64%. Wymaga 
wyjaśnienia, czego dotyczyły wyższe koszty, które spółka 
zaksięgowała w wynikach segmentu wynajmu w ostatnim 
kwartale ubiegłego roku. Spółka osiągnęła natomiast bardzo 
dobry wynik segmentu budowlano-deweloperskiego (6,4 mln 
PLN zysku brutto ze sprzedaży w samym Q4'14), co było 
następstwem rozliczenia budowy kilku obiektów dla 
Kauflandu oraz Aldi. Przychody z pozostałej działalności 
operacyjnej wyniosły 2,1 mln PLN (prawdopodobnie 
następstwo sprzedaży 2 mniejszych parków handlowych w 
grudniu ubiegłego roku). Spółka wykazała jednocześnie 
zaskakująco wysokie koszty pozostałej działalności 
operacyjnej (-1,9 mln PLN), co również wymaga komentarza 
ze strony zarządu. Pomimo 30-procentowego wzrostu kursu 
akcji P.A. Novej, spółka jest notowana na P/E'14 równym 
9,5x oraz P/BV równym 0,66x i pozostaje jedną z bardziej 
atrakcyjnych spółek w sektorze. W 2015 r. spodziewamy się 
zbliżonych wyników r/r, licząc na nieco wyższą dywidendę, 
która w 2014 r. wyniosła 0,50 PLN/akcję. Pomimo 
znaczących nakładów inwestycyjnych związanych z budową 
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Galerii Galena oraz kilku mniejszych obiektów, spółka 
utrzymała w  2014 r. wskaźnik długu netto do kapitałów 
własnych na poziomie około 80%. 
 
Komentarz zarządu po wynikach 
P.A. Nova oczekuje, że w tym roku przychody utrzymają się 
na podobnym rdr poziomie. Ich wzrost nastąpi w 2016 r., 
kiedy pojawią się przychody z najmu galerii w Jaworznie, 
parków handlowych w Krośnie i Kamiennej Górze oraz hali 
produkcyjnej w Wilkowicach. Zakończenie budowy 
wspomnianych obiektów pozwoli spółce zwiększyć łączną 
powierzchnię z najmu na koniec 2015 r. do ok. 110 tys. m2 z 
ok. 72 tys. m2 na koniec 2014 r. P.A. Nova zamierza 
koncentrować się na budowie obiektów przemysłowych, gdyż 
rynek komercyjny szybko się kurczy. Widać m.in. 
zainteresowanie ze strony inwestorów, którzy do tej pory 
chcieli ulokować produkcję na Ukrainie, czy w Rosji. P.A. 
Nova planuje budowę czterech budynków na 106 mieszkań w 
Przemyślu. Spółka myśli także o projekcie mieszkaniowym w 
Krośnie. W Galerii Sanowa w Przemyślu trwa przegląd 
najemców, a w I kwartale 2016 r. planowane jest otwarcie 
kina. Spółka zakłada, że galeria będzie wówczas w niemal 
100 proc. wynajęta i w przyszłym roku będzie gotowa do 
sprzedaży. Zarząd nie widzi na razie potrzeby zbycia parku 
handlowego w Myszkowie, który planował sprzedać wraz z 
obiektami w Andrychowie i Stalowej Woli. Zarząd P.A. Nova 
będzie rekomendował wypłatę dywidendy za 2014 r. na 
poziomie nie niższym niż za rok 2013, kiedy spółka wypłaciła 
0,50 PLN/akcję. 
 
Polnord 
 
Wyniki Q4’14 
Polnord wypracował w Q4'14 przychody w wysokości 45,3 
mln PLN, EBIT równy 2,5 mln PLN oraz zysk netto w 
wysokości 13,4 mln PLN. W wynikach znajduje się kilka 
zdarzeń jednorazowych, które mają netto pozytywny wpływ 
na wynik. Szacujemy, że po oczyszczeniu o następstwa tych 
zdarzeń Polnord osiągnął w Q4'14 wynik netto bliski zera 
(zgodnie z naszymi oczekiwaniami), rozliczając w 
przychodach około 260 lokali. Dług netto wyniósł na koniec 
2014 roku 428 mln PLN. Spadek długu netto o około 5 mln 
PLN Q/Q oraz 71 mln PLN R/R nie wzbudza większych emocji. 
Spodziewamy się kontynuacji delewarowania Polnordu w 
kolejnych kwartałach. Podsumowując, wyniki interpretujemy 

neutralnie. Wśród zdarzeń jednorazowych, które miały 
miejsce  w wynikach Polnordu w Q4'14 można wymienić: 
(1) +2,0 mln PLN – aktualizacja wartości różnych działek, 
głównie w Wilanowie i Powsinie; (2) +6,3 mln PLN – 
pozostałe przychody operacyjne, głównie rozwiązanie rezerw 
na zobowiązania wobec ANR; (3) -8,3 mln PLN – pozostałe 
koszty operacyjne, głównie odpis zmniejszający wartość 
działek przeznaczonych do sprzedaży; (4) +6,5 mln PLN – 
zwiększenie wartości udziałów spółki Fadesa Polnord Polska 
(wpływ rozwiązania rezerw w Fadesie); (5) +9,7 mln PLN – 
podatek dochodowy, na który wpływ miało zawiązanie 
aktywa na podatek odroczony w związku z upodatkowieniem 
strat z lat poprzednich. Koszty SG&A wyniosły w Q4'14 6,0 
mln PLN. Koszty odsetek od kredytów i obligacji, 
zaksięgowane w P&L, wyniosły 5,7 mln PLN. W Q4'14 Polnord 
zaksięgował korekty wartości niektórych aktywów, których 
wpływ widzimy bezpośrednio w kapitale własnym spółki w 
kwocie minus 20-30 mln PLN (wcześniej w H1'14 Polnord 
rozpoznał korekty aktywów o wartości około 300 mln PLN). 
Po uwzględnieniu wszystkich dokonanych korekt kapitał 
własny spółki wyniósł na koniec 2014 r. 1 067 mln PLN. 
 
Wcześniejsza spłata obligacji 
Polnord dokonał kolejnego, przedterminowego wykupu, w 
celu umorzenia, części obligacji o łącznej wartości nominalnej 
wynoszącej 5,1 mln PLN. Przedmiotowe obligacje zostały 
wyemitowane w dniu 16.01.2013 r., z terminem zapadalności 
w dniu 16.01.2016 r. W wyniku przedterminowego 
częściowego wykupu dokonanego w dniu 04.02.2015 r. oraz 
w dniu 19.03.2015 r., aktualna wartość nominalna 
niewykupionych obligacji, które zostały wyemitowane przez 
Polnord w dniu 16.01.2013 r. w łącznej wartości 19 mln PLN, 
wynosi 8,9 mln PLN. 
 
Ronson 
 
Wprowadzenie do oferty 127 mieszkań 
Ronson wprowadza do sprzedaży 127 mieszkań, 
powstających w ramach inwestycji City Link, usytuowanej w 
Warszawie, w pobliżu stacji metra Rondo Daszyńskiego. 
Zakończenie budowy planowane jest na I kwartał 2017 r. 
Ceny w ofercie przedsprzedażowej, która potrwa do 12 
kwietnia, zaczynają się od 8100 PLN za m2. Budowa 
rozpocznie się w kwietniu, a jej zakończenie planowane jest 
na I kwartał 2017 r.  
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 41,5 38,8 -6,3% 54,8 41,1% 73,6 34,4% Liczba akcji (mln) 105,3

EBITDA -87,9 40,8 -34,8 35,1 MC (cena bieżąca) 504,6

marża EBITDA -212,0% 105,1% -63,5% 47,7% EV (cena bieżąca) 1 215,6

EBIT -88,0 40,4 -35,2 34,8 Free float

Zysk netto -114,9 25,6 -61,5 16,5

P/E 19,6 30,6 Zmiana ceny: 1m 22,8%

P/CE 19,4 30,0 Zmiana ceny: 6m 6,7%

P/BV 0,5 0,5 0,6 0,5 Zmiana ceny: 12m -15,7%

EV/EBITDA 25,5 43,5 Min (52 tyg.) 3,6

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Max (52 tyg.) 5,7

Podstawowe dane (mln PLN)

Capital Park Kupuj

Analityk: Piotr Zybała
4,79 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-22
6,70 PLN

Na konferencji po wynikach Q4’14 zarząd podkreślił 
chęć sprzedaży kompleksu Eurocentrum. NAV całego 
kompleksu wyniósł na koniec 2014 r. 314 mln PLN, co 
stanowi około 2/3 kapitalizacji spółki. Biurowce 
Eurocentrum są obecnie wynajęte w średnio 50%. 
Uważamy, że gdy wynajęcie przekroczy poziom 80%, 
transakcja stanie się bardzo realna. Wcześniej 
powinno dojść sprzedaży kilku mniejszych aktywów 
spółki poprzez FIZ AN. Uważamy, że wartości 
bilansowe ukończonych obiektów Capital Park dobrze 
odzwierciedlają sytuację na rynku nieruchomości 
komercyjnych. Ewentualne transakcje powinny zostać 
pozytywnie odebrane przez inwestorów. 
Podtrzymujemy  rekomendację kupuj. 
 
Q4'14: Wyniki słabe, lecz nieco lepsze od 
prognoz 
Capital Park, zgodnie z naszą prognozą wykazał w Q4'14 
znaczącą stratę na wycenie nieruchomości inwestycyjnych, 
która wyniosła 67,8 mln PLN vs. prognoza 78,2 mln PLN. W 
całym 2014 r. utrata wartości nieruchomości wyniosła 55 mln 
PLN. Największe odpisy dotyczyły aktywów biurowych (5,4% 
wartości tej klasy aktywów) oraz handlowych (4,3% 
wartości). Utrata wartości nieruchomości wielofunkcyjnych 
była minimalna. W tej grupie znajdują się między innymi 
projekty Art Norblin oraz Royal Wilanów. Począwszy od 
wyników za 2014 r., po konsultacji z audytorem, spółka 
prezentuje wakacje czynszowe metodą memoriałową. W 
pozycji "straty z aktualizacji wyceny nieruchomości" pojawia 
się natomiast korekta o różnicę między kasowym a 
memoriałowym ujęciem wakacji czynszowych, co wprowadza 
nieco zamieszania przy analizie wyników spółki i utrudnia 
analizę wyników za sam Q4'14, dlatego koncentrujemy się na 
analizie danych rocznych, które są porównywalne. W całym 
roku Capital Park wypracował NOI w wysokości 41,5 mln 
PLN, co oznacza wzrost o 42% r/r. Jest to przede wszystkim 
następstwo oddania do użytku Eurocentrum E1. Wynik netto 
oczyszczony o rewaluację wyniósł w 2014 r. 25,8 mln PLN 
(+46,1%). Wzrosły koszty działalności finansowej wraz z 
rozpoczęciem prezentacji w wynikach kosztów od kredytów w 
Eurocentrum. Strata netto Capital Park wyniosła w całym 
2014 r. 61,5 mln PLN, a w samym Q4'14 69,0 mln PLN. 
Podsumowując, wyniki Capital Park za Q4'14 są słabe 
niemniej nieco lepsze niż zakładaliśmy w prognozach z 
lutego. Pozytywnie odbieramy silny wzrost zysku z najmu, 
który będzie również rosnąć w 2015 r. 

Komentarz zarządu po wynikach 
Eurocentrum I - obiekt wynajęty w 70%, zarząd spodziewa 
się, że w ciągu kilku miesięcy wskaźnik wynajmu wzrośnie do 
około 80%. Eurocentrum II - brak umów najmu, planowany 
termin oddania do użytku to listopad 2015 r. Royal Wilanów - 
obiekt wynajęty w 50% planowany termin  do użytku to 
sierpień 2015 r. Spółka przygotowuje się do wystawienia 
kompleksu Eurocentrum do sprzedaży. Po transakcji możliwa 
jest wypłata dywidendy. Na koniec 2014 r. NAV kompleksu 
wyniósł 314 mln PLN. W połowie 2015 r. planowane jest 
utworzenie drugiego funduszu typu FIZ AN oraz sprzedaż 
certyfikatów. W funduszu mają znaleźć się mniejsze obiekty 
spółki (m.in. Sobieskiego 104, Racławicka Point, parki 
handlowe Vis a Vis w Radomiu, Łodzi i Toruniu). Orientacyjny 
NAV funduszu to 70 mln PLN. W pierwszej połowie 2016 r. 
może zostać utworzony kolejny FIZ obejmujący inwestycję 
Royal Wilanów. Art Norblin - planowany termin rozpoczęcia 
inwestycji to wrzesień-listopad 2015 r. Aktualne obłożenie 
wynosi 7%, spółka widzi duże zainteresowanie powierzchnią 
handlową obiektu i prowadzi pierwsze rozmowy z najemcami 
zainteresowanymi powierzchnią biurową. Spośród mniejszych 
inwestycji Capital Park, w Krakowie trwa budowa biurowca 
Topos o pow. 560 m2 GLA (wynajęty w 40%), a w krótkim 
czasie ma rozpocząć się budowa obiektu Neptun House 
(hotel+handel) w Gdańsku o pow. około 7000 tys. m2 GLA 
(wynajęty w 81%). Na działce sąsiadującej z kompleksem 
Eurocentrum projektowany jest budynek hotelowo-
mieszkalny (116 pokoi + 400 mieszkań). Spółka osiągnęła 
porozumienie z operatorem hotelowym. Pozwolenie na 
budowę obiektu jest możliwe jeszcze w 2015 r. Pozostały 
wkład własny niezbędny do sfinansowania budowy Art 
Norblin to około 50 mln PLN, a w przypadku Eurocentrum II 
poniżej 30 mln PLN. Spółka ma zabezpieczone środki 
finansowe na powyższe inwestycje. Po przedterminowym 
wykupie obligacji o wartości 55 mln PLN w styczniu br., 
Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości około 
110 mln PLN. W prezentacji inwestorskiej spółka przedstawiła 
po raz pierwszy od około roku szczegółowe informacje na 
temat kluczowych nieruchomości w portfelu. Dotyczą one: 
(1) wartości bilansowej, (2) zakładanych nakładów 
inwestycyjnych, (3) przyjętej do wyceny stopy kapitalizacji 
oraz (4) docelowego NOI. W przyszłości spółka będzie 
systematycznie aktualizować powyższe dane po publikacji 
wyników kwartalnych. 
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 851,4 676,4 -20,6% 784,3 16,0% 823,8 5,0% Liczba akcji (mln) 24,8

EBITDA 116,5 76,5 -34,4% 72,3 -5,5% 98,5 36,2% MC (cena bieżąca) 1 148,1

marża EBITDA 13,7% 11,3% 9,2% 12,0% EV (cena bieżąca) 1 189,1

EBIT 113,5 73,3 -35,4% 69,0 -5,9% 95,3 38,2% Free float 26,6%

Zysk netto 91,2 54,4 -40,3% 55,7 2,3% 75,1 34,8%

P/E 12,6 21,1 20,6 15,3 Zmiana ceny: 1m -2,5%

P/CE 12,2 19,9 19,5 14,7 Zmiana ceny: 6m 4,4%

P/BV 1,3 1,3 1,3 1,3 Zmiana ceny: 12m -12,1%

EV/EBITDA 10,0 16,5 16,4 12,4 Min (52 tyg.) 38,6

Dyield (%) 3,2 7,9 4,9 5,0 Max (52 tyg.) 54,0

Dom Development Kupuj

Analityk: Piotr Zybała
46,35 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26
57,90 PLN

Podstawowe dane (mln PLN)

Dom Development w marcu uruchomił dwie inwestycje 
mieszkaniowe w projektach znajdujących się w 
nowych lokalizacjach. Projekty były przez nas 
oczekiwane i nie mają wpływu na nasze prognozy 
finansowe. Sądzimy, że w kolejnych kwartałach Dom 
Development będzie doceniany za wysoką i rosnącą 
dywidendę. Podtrzymujemy rekomendację kupuj. 
 
Wprowadzenie do oferty 226 mieszkań 
Dom Development rozpoczął sprzedaż 226 mieszkań oraz 9 
lokali usługowych w ramach osiedla Dom pod Zegarem, 
zlokalizowanego na warszawskim Mokotowie przy ul. 

Bukowińskiej. Planowany termin przekazania gotowych lokali 
to czwarty kwartał 2016 roku. Oferta lokalowa obejmuje 
metraże od 30 do 130 m2, a ceny wahają się od 7 800 do  
10 700 zł za m2. 
 
Wprowadzenie do oferty 164 mieszkań na 
Bemowie 
Dom Development wprowadził do sprzedaży 164 lokale z 
warszawskiej inwestycji Wille Lazurowa. W ofercie znajdą się 
mieszkania o powierzchniach od 33 do 108 m2. Ceny 
zaczynają się od 6 250 PLN za m2. Planowane oddanie 
projektu do użytku to koniec III kwartału 2016 r. 



72 
      

Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 583,6 528,7 -9,4% 579,3 9,6% 610,9 5,5% Liczba akcji (mln) 412,7

EBITDA 194,9 498,0 155,5% 675,7 35,7% 215,2 -68,1% MC (cena bieżąca) 2 781,5

marża EBITDA 33,4% 94,2% 116,6% 35,2% EV (cena bieżąca) 5 434,4

EBIT 189,2 493,8 160,9% 670,3 35,7% 209,9 -68,7% Free float 36,8%

Zysk netto 373,3 309,1 -17,2% 406,7 31,6% 135,8 -66,6%

P/E 7,5 9,0 6,8 20,5 Zmiana ceny: 1m 3,1%

P/CE 7,3 8,9 6,8 19,7 Zmiana ceny: 6m 8,4%

P/BV 1,1 1,0 0,9 0,8 Zmiana ceny: 12m 11,6%

EV/EBITDA 26,6 10,2 8,0 27,0 Min (52 tyg.) 5,8

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Max (52 tyg.) 7,1

Podstawowe dane (mln PLN)

Echo Investment Kupuj

Analityk: Piotr Zybała
6,74 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-22
8,00 PLN

Wiadomość powinna pozytywnie wpłynąć na 
postrzeganie Echo na rynku, choć do ostatecznej oceny 
potrzebna jest wiedza na temat strategicznych planów 
nowych właścicieli wobec spółki. Kupujący dobrze 
znają polski rynek nieruchomości i można oczekiwać, 
że jedną z głównych motywacji transakcji była chęć 
rozwijania posiadanych przez Echo projektów 
deweloperskich. Nasza obecna cena docelowa dla akcji 
Echo implikuje 21-procentowy potencjał wzrostu 
kursu. Podtrzymujemy rekomendację kupuj. 
 
Umowa sprzedaży pakietu akcji Sołowowa 
FTF Columbus, kontrolowany przez Michała Sołowowa, 
wnioskuje o niezwłoczne zwołanie NWZ w celu dokonania 
zmian w radzie nadzorczej Echo Investment. Wniosek został 
złożony w związku ze spełnieniem się warunku 
zawieszającego, określonego w umowie dotyczącej 
pośredniego nabycia 41,55 proc. akcji spółki, która została 
zawarta 28 lutego 2015 r. z podmiotem należącym do Griffin 
Topco III S.a r.l. (podmiot kontrolowany przez Oaktree) oraz 
do funduszu zarządzanego przez PIMCO. Warunkiem 
dokonania transakcji jest uzyskanie zgody na koncentrację. 
Projekt uchwały na NWZ zakłada odwołanie wszystkich 
obecnych członków rady nadzorczej. Uchwała stanie się 
skuteczna i wejdzie w życie z chwilą dostarczenia spółce 
przez nowego inwestora zawiadomienia o przekroczeniu 33 i 
1/3 proc. głosów w spółce. 

Nowy właściciel Echo planuje wezwanie do 66% 
akcji 
Podmiot należący do Griffin Topco III oraz funduszu 
zarządzanego przez PIMCO, który podpisał umowę 
pośredniego nabycia 44,55 procent akcji Echo Investment, 
planuje ogłosić wezwanie do 66 proc. akcji i pozostawienie 
spółki na GPW. Cena w wezwaniu będzie mieścić się na 
poziomie ceny minimalnej, wyliczonej zgodnie z przepisami. 
Inwestorzy planują kontynuowanie współpracy z 
dotychczasowymi członkami zarządu Echo Investment i 
wspólnie z nimi, w ciągu kilku miesięcy po dokonaniu 
transakcji, zamierzają dokonać przeglądu strategii i jej 
ewentualnej optymalizacji. 
 
Umowa kredytowa na West Gate 
Echo Investment pozyskało w banku BNP Paribas kredyt 
budowlany w wysokości 19 mln EUR przeznaczony na 
sfinansowanie budowy biurowca West Gate, powstającego 
przy ulicy Na Ostatnim Groszu 1 we Wrocławiu oraz kredyt 
inwestycyjny w wysokości 25 mln EUR przeznaczony na 
spłatę kredytu budowlanego. Ostateczny termin spłaty 
kredytu inwestycyjnego został oznaczony maksymalnie na 
dzień 29 stycznia 2021 r. 
 
 
Duży najemca w II etapie A4 Business Park 
Echo Investment podpisała z PKP CARGO umowę najmu 8000 
m2 w biurowcu realizowanym w ramach II etapu A4 Business 
Park w Katowicach. Do A4 zostaną przeniesione 
dotychczasowe siedziby zakładu spółki oraz katowickiej 
centrali. Firma wprowadzi się we wrześniu i zajmie prawie 
90% dostępnej powierzchni najmu budynku. 
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln EUR) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 147,6 131,1 -11,2% 124,3 -5,2% 129,8 4,4% Liczba akcji (mln) 351,3

EBITDA -50,8 -121,0 138,1% -123,8 2,4% 89,3 MC (cena bieżąca) 1 981,4

marża EBITDA -34,4% -92,2% -99,6% 68,8% EV (cena bieżąca) 5 050,3

EBIT -51,3 -121,4 136,8% -124,3 2,4% 88,8 Free float 58,8%

Zysk netto -96,0 -146,8 52,9% -183,8 25,2% 30,5

P/E 16,0 Zmiana ceny: 1m 17,5%

P/CE 15,8 Zmiana ceny: 6m 5,4%

P/BV 0,6 0,7 1,0 0,9 Zmiana ceny: 12m -22,1%

EV/EBITDA 14,4 Min (52 tyg.) 4,6

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Max (52 tyg.) 8,4

Podstawowe dane (mln EUR)

GTC Kupuj

Analityk: Piotr Zybała
5,64 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26
6,60 PLN

Wezwaniem na akcje główny akcjonariusz GTC daje 
mniejszościowym akcjonariuszom wyraźną informację, 
że interesuje go dynamiczny rozwój spółki, osiągnięty 
dzięki środkom z emisji akcji. Uważamy, że Lone Star 
zaoferował tym akcjonariuszom, którzy nie godzą się z 
przedstawioną wizją rozwoju biznesu, rozsądną 
alternatywę. Proponowana cena w wezwaniu jest o 
około 7% wyższa od bieżącej wartości księgowej akcji 
GTC. Jest ona zarazem o 25% wyższa od kursu akcji 
GTC z dnia poprzedzającego informację o wezwaniu. 
Jednocześnie cena ta jest o około 8% niższa od naszej 
ceny docelowej. Zwracamy uwagę, że harmonogramy 
wezwania i emisji akcji przeplatają się ze sobą w ten 
sposób, że akcjonariusze mniejszościowi, 
odpowiadając w wezwaniu na akcje, otrzymają 
gotówkę przed podwyższeniem kapitału w drodze 
emisji do 140 mln akcji. Zakładając, że wezwanie 
zakończy się sukcesem akcjonariusze mniejszościowi 
otrzymają środki pieniężne w kwocie 718 mln PLN. 
Biorąc później udział w emisji akcji, akcjonariusze 
mniejszościowi, posiadający już tylko 34% udziałów w 
spółce, podwyższę kapitał GTC o około 200 mln PLN. 
Przy bieżącym kursie akcji wynoszącym 5,64 PLN, 
biorąc pod uwagę, że cena w wezwaniu jest o 8% 
wyższa, a nasza cena docelowa o 17% wyższa, 
uważamy, że kurs akcji GTC ma potencjał do dalszego 
wzrostu. W najbliższym czasie, w osobnym raporcie, 
zaprezentujemy wpływ planów inwestycyjnych 
zarządu na naszą ocenę wartości spółki. 
Podtrzymujemy rekomendację kupuj. 
 
Wyniki Q4’14 bez zaskoczeń 
Dużo na temat wyników GTC wiedzieliśmy już w styczniu, 
kiedy Spółka poinformowała o dokonaniu znaczących odpisów 
wartości nieruchomości w kwocie 132 mln EUR. Wyniki 
operacyjne GTC oczyszczone o rewaluację były dobre. EBIT 
bez rewaluacji wyniósł 16,4 mln EUR vs. prognoza: 15,1 mln 
EUR. Negatywne zaskoczenie względem konsensusu na zysku 
netto (-125 mln EUR, vs. konsensus: -112 mln EUR) można 
w całości wytłumaczyć trudnymi do prognozowania zmianami 
w poziomie odroczonego podatku dochodowego. 
Podsumowując, wyniki GTC nie przyniosły większych 
zaskoczeń. 
GTC wypracował w Q4'14 przychody ze sprzedaży w 
wysokości 29,8 mln EUR. Spadek przychodów o 10% r/r 
wynikał ze słabości segmentu mieszkaniowego, który 
wypracował zaledwie 2,0 mln EUR przychodów przy marży 
brutto ze sprzedaży wynoszącej -36%. Wyniki segmentu 
wynajmu oceniamy pozytywnie (przychody 27,8 mln EUR, 
zysk brutto ze sprzedaży 20,4 mln EUR). Od dwóch 
kwartałów kształtują się one na zbliżonym poziomie oraz są 
nieco lepsze r/r ze względu na poprawę rentowności. Koszty 
SG&A, oczyszczone o wpływ programu motywacyjnego dla 

zarządu, wyniosły 3,5 mln EUR, co oznacza spadek o 6% r/r. 
Saldo pozostałej działalności operacyjnej było zgodnie z 
oczekiwaniami bliskie zera, a saldo działalności finansowej 
wyniosło 11,1 mln EUR, utrzymując się na zbliżonym 
poziomie r/r. Strata na jednostkach stowarzyszonych 
wyniosła w samym Q4'14 16,2 mln EUR (znajdują się tu 
nieruchomości m.in. w Czechach, Rosji i na Ukrainie). 
Przepływy z działalności operacyjnej wyniosły w Q4'14 +16,4 
mln EUR, co jest poziomem niższym r/r o 15%. Gdy 
oczyścimy CFO o wpływ zmian w kapitale obrotowym, 
przepływy operacyjne wyniosły 16,1 mln EUR, co z kolei 
oznacza wzrost o 11%. 
 
Planowany CAPEX na 2015 r. 
GTC szacuje, że w tym roku może wydać na inwestycje do 50 
mln EUR, z czego ok. 30 mln EUR przeznaczy na Galerię 
Północną w Warszawie. Kwota ta nie uwzględnia akwizycji. 
Spółka może pozyskać ze sprzedaży aktywów do 30 mln 
EUR. W przypadku aktywów non-core, to może być 10-15 
mln EUR. Jeśli spółka zdecyduje się sprzedać także jakieś 
aktywa corowe, to przyniesie to kolejne 10-15 mln EUR. 
 
Inwestycje w 2015 r. 
GTC oczekuje, że pozwolenie na budowę Galerii Północnej 
zlokalizowanej na warszawskiej Białołęce zostanie wydane w 
połowie 2015 r., po czym spółka niezwłocznie przystąpi do 
prac budowlanych. Spółka podpisała do tej pory 
przedwstępne umowy najmu w Galerii Północnej na 20 tys. 
m2, co podniosło poziom komercjalizacji tego obiektu do 
31%. Proces uzyskiwania pozwolenia na budowę Galerii 
Wilanów trwa. W ramach umów przedwstępnych wynajęto 
15,6 tys. m2 powierzchni, co stanowi 25 proc. W przypadku 
biurowca Fortyone w Belgradzie trwają prace budowlane. W 
lutym spółka pozyskała na ten cel kredyt w wysokości 9,5 
mln EUR. Otwarcie zaplanowano na III kwartał 2015 r. 
Budynek jest wynajęty w 60 proc. 
 
GTC wraca z propozycją emisji 140 mln akcji 
GTC ponownie przedłoży pod głosowanie akcjonariuszy 
uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez 
emisję do 140 mln akcji serii K z prawem poboru - podała 
spółka w uchwałach przygotowanych na ZWZ 23 kwietnia. 
Środki z emisji spółka chce przeznaczyć na akwizycje oraz 
budowę projektów. Dniem prawa poboru miałby być 22 
czerwca 2015 r. Walne zgromadzenie miałoby upoważnić 
zarząd m.in. do ustalenia ceny emisyjnej akcji z 
zastrzeżeniem, że cena ta nie będzie niższa niż 4,20 PLN. 
Spółka zamierza zainwestować pozyskany kapitał w 
generujące przychody i oferujące wartość dodaną aktywa 
oraz w budowę wyselekcjonowanych projektów. GTC 
przeanalizował pod kątem akwizycji podmioty o wartości 
ponad 2 mld EUR i opracował krótką listę pięciu najbardziej 
interesujących o powierzchni 97 tys. m2, wycenianych na ok. 
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190 mln EUR. Spółka rozpatruje m.in. dwie akwizycje w 
Bukareszcie, jedną w Budapeszcie i jedną w Warszawie. 
Dodatkowo firma zamierza zrealizować w ramach swojego 
planu inwestycyjnego pięć projektów deweloperskich, o 
powierzchni 140 tys. m2.: UBP2 w Łodzi, Platinum 6 w 
Warszawie, Galerię Wilanów w Warszawie oraz dwie 
inwestycje w Belgradzie - Block 41C i Ada Mall. Niezbędny 
kapitał własny do realizacji powyższych inwestycji i akwizycji 
to około 138 mln EUR.  
 
Wezwanie na 33,5% akcji GTC po 6,1 PLN 
Lone Star wzywa do sprzedaży 117.685.000, czyli 33,5 proc. 
akcji GTC po 6,1 PLN za akcję w dniach 18-22 maja i po 5,5 
PLN od 23 maja do 3 czerwca. W wyniku wezwania Lone Star, 
który posiada obecnie 32,5 proc. akcji GTC, zamierza 
osiągnąć 66 proc. akcji i głosów na WZ spółki. Wzywający 
zamierza nabyć akcje wyłącznie, jeżeli na koniec okresu 
przyjmowania zapisów złożone zapisy obejmować będą nie 
mniej niż 61.826.664 akcji GTC, co oznaczałoby, że łącznie z 
obecnie posiadanymi akcjami miałby 50,1 proc. ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu. Lone Star poinformował w 
komunikacie prasowym, że zamierza osiągnąć "odpowiedni 
poziom kontroli" nad spółką w celu lepszego wsparcia jej 
rozwoju oraz zaspokojenia jej potrzeb finansowania. Ponadto 
wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem m.in. podjęcia 

przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwały w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego GTC w drodze emisji 
akcji z prawem poboru. 
 
Umowa przedwstępna sprzedaży Kazimierz 
Office Center 
GTC zawarł przedwstępną warunkową umowę sprzedaży 
Kazimierz Office Center w Krakowie. Kupującym jest fundusz 
zarządzany przez GLL Real Estate Partners. Cena netto 
nieruchomości wynosi 42 mln EUR. Zawarcie umowy 
ostatecznej sprzedaży jest uzależnione od uzyskania: (1) 
interpretacji podatkowych, (2) dokumentów z banku 
finansującego potwierdzających spłatę kwoty zaciągniętego 
kredytu. Wiadomość oceniamy pozytywnie z kilku względów: 
(1) cena sprzedaży jest o 1,1 mln EUR (2,7%) wyższa od 
wartości bilansowej obiektu na koniec 2014 r., (2) cena 
sprzedaży (ok. 2 680 EUR/m2) jest w naszej ocenie 
atrakcyjna i nie odbiega od cen sprzedaży znacznie 
nowocześniejszych obiektów biurowych, (3) Kazimierz Office 
Center jest obiektem oddanym do użytku w 2009 r., 
wynajętym w 100%, uważamy, że to optymalny moment na 
sprzedaż, (4) GTC potrzebuje gotówki, a transakcja powinna 
uwolnić około 14 mln EUR wolnych środków pieniężnych 
przed opodatkowaniem. 
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Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 402,9 485,9 20,6% 409,3 -15,8% 410,1 0,2% Liczba akcji (mln) 262,1

EBITDA 56,3 57,8 2,7% 61,6 6,5% 67,7 9,9% MC (cena bieżąca) 594,9

marża EBITDA 14,0% 11,9% 15,1% 16,5% EV (cena bieżąca) 832,1

EBIT 55,1 56,7 3,0% 60,5 6,6% 65,7 8,6% Free float 16,5%

Zysk netto 20,0 26,1 30,3% 42,3 62,1% 45,2 6,8%

P/E 29,2 22,7 14,1 13,2 Zmiana ceny: 1m -0,9%

P/CE 27,5 21,7 13,7 12,6 Zmiana ceny: 6m -2,2%

P/BV 1,4 1,4 1,3 1,3 Zmiana ceny: 12m -8,5%

EV/EBITDA 15,5 13,9 13,5 11,4 Min (52 tyg.) 2,1

Dyield (%) 5,3 3,5 3,5 4,8 Max (52 tyg.) 2,6

Podstawowe dane (mln PLN)

Robyg Kupuj

Analityk: Piotr Zybała
2,27 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26
2,95 PLN

Wyniki Robyga za Q4’14 oceniamy pozytywnie. 
W kluczowych pozycjach P&L spółka zaprezentowała 
dobrą rentowność, a zdarzenia jednorazowe miały 
pozytywny wpływ na wynik. W marcu zarząd 
zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 
2014 r. w wysokości 0,11 PLN (DYield 4,8%), co jest 
nieco wyższym poziomem od naszych prognoz ze 
stycznia. Podobnie jak w przypadku Dom 
Development, spodziewamy się rosnącej dywidendy w 
kolejnych latach, przy czym Robyg jest spółką tańszą 
na wskaźnikach finansowych. Rynek od dłuższego 
czasu wyczekuje sprzedaży ostatniego 10-
procentowego pakietu akcji należących do Nanette. 
1 kwietnia miały miejsce transakcje pakietowe na 
akcjach Robyga odpowiadające udziałowi Nanette. 
Ostateczne „rozpakowanie” inwestora  powinno być 
katalizatorem do wzrostu kursu spółki. Podtrzymujemy 
rekomendację kupuj. 
 
Q4'14: Po oczyszczeniu wyniki nieco lepsze od 
prognoz 
W Q4'14 Robyg rozliczył w wyniku 690 lokali. Szacujemy, że 
około 380 z nich dotyczyło projektów realizowanych 
samodzielnie, a około 310 projektów JV. Spółka osiągnęła 
przychody w wysokości 125,1 mln PLN, co jest wynikiem 
lepszym o 3% od naszych prognoz i 8% lepszym od 
konsensusu. Lepsza od naszych oczekiwań okazała się marża 
brutto ze sprzedaży, która wyniosła 18,1% vs. oczekiwane 

16,9%. W konsekwencji wynik brutto ze sprzedaży był o 
około 2 mln PLN (10%) wyższy od naszych szacunków. 
Pozytywne zaskoczenie miało miejsce również na poziomie 
udziału w zysku jednostek wycenianych metodą praw 
własności (13,6 mln PLN vs. prognoza: 11,4 mln PLN), gdzie 
są księgowane zyski z projektów JV. Wynik operacyjny w 
Q4'14 obciążyły zdarzenia jednorazowe związane z odpisem 
aktualizującym wartość zapasów oraz utworzeniem rezerw. 
Łączny negatywny wpływ tych zdarzeń wyniósł około 5 mln 
PLN, co sprawiło, że pomimo lepszych wyników ze sprzedaży 
mieszkań, księgowy EBIT Robyga (19,1 mln PLN) był bardzo 
zbliżony do naszych prognoz i rynkowego konsensusu. W 
Q4'14 Robyg dokonał znaczącego rozwiązania rezerwy na 
podatek odroczony, a pozycja "podatek dochodowy" dołożyła 
do wyniku Q4'14 4,7 mln PLN. Było to przyczyną znaczącego 
przekroczenia przez spółkę naszych prognoz zysku netto. 
 
Zarząd rekomenduje 0,11 PLN dywidendy 
Rada Nadzorcza zatwierdziła rekomendację Zarządu 
dotyczącą wypłaty dywidendy za 2014 rok w wysokości 0,11 
PLN na jedną akcję (ok. 29 mln PLN). 
 
Wprowadzenie do sprzedaży kolejnego etapu 
inwestycji Królewski Park 
Grupa Robyg wprowadza do sprzedaży kolejne trzy budynki 
warszawskiej inwestycji Osiedle Królewski Park na ponad 150 
lokali. Rozpoczęcie budowy pierwszego z nich zostało 
zaplanowane na II kwartał 2015 roku, a koniec prac 
budowlanych został przewidziany na IV kwartał 2016 roku. 
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Handel 

AmRest 
 
Wyniki poniżej konsensusu przez odpis na 
aktualizację wartości aktywów 
AmRest zaraportował w wynikach za 4Q’14 799,6 mln PLN 
sprzedaży, EBIT na poziomie 9,1 mln PLN (vs. 33,4 mln PLN 
oczekiwań konsensusu), EBITDA na poziomie 67 mln PLN 
(vs. 97,4 mln PLN oczekiwań konsensusu). Powodem 
niższych od oczekiwań wyników było rozpoznanie -33,9 mln 
PLN z tytułu aktualizacji wartości aktywów. Oczyszczony o 
zdarzenie jednorazowe EBIT wyniósł 42,9 mln PLN (29% 
powyżej oczekiwań rynkowych), EBITDA wyniosła 100,9 mln 
PLN (4% powyżej konsensusu). Przychody AmRest były nieco 
wyższe niż wcześniej podane szacunki i wyniosły 799,6 mln 
PLN (+9,5% R/R). Porównując to z tempem rozwoju 
restauracji, które wyniosło 9,1% R/R do 800 restauracji na 
koniec 2014 roku, urosła sprzedaż porównywalna w Grupie 
AmRest. Dzięki skupieniu się na podstawowych rynkach 
Grupy AmRest oraz czerpaniu korzyści z efektów skali, spółka 
poprawiła rentowność na poziomie EBITDA na rynku: polskim 
(11,9% w 4Q’14 vs. 11,4% w 4Q’13), czeskim (14,6% vs. 
13,4%), hiszpańskim (22% vs. 20,1%). Należy zwrócić 
szczególną uwagę na segment Nowe Rynki, który odnotował 
-2,8 mln PLN straty EBITDA istotnie zmniejszając ją z -4,4 
mln PLN w 3Q’14. Grupa także zanotowała poprawę CFO do 
119,3 mln PLN w 4Q’14 z 89,5 mln PLN w 4Q’13.  
 
Główne zagadnienia po konferencji powynikowej 
Zarząd AmRest przewiduje, że sprzedaż porównywalna w 
restauracjach dalej pozostanie w pozytywnym trendzie w 
2015 roku. Dodatkowo spółka widzi jeszcze potencjał do 
poprawy marży EBITDA, która będzie wspierana przez 
kontrolę kosztów (głównie osobowych) oraz niskie ceny 
produktów żywnościowych. CAPEX przewidywany na 2015 
rok ma wynieść 400 mln PLN (wliczając w to środki 
przeznaczone na przejęcie operatora restauracji Starbucks w 
Rumunii i Bułgarii). Dodatkowo spółka chce otworzyć około 
84 restauracji w 2015 roku. Wydatki na nowe placówki w 
Rosji zostały ograniczone do czasu, aż nie unormuje się 
sytuacja geopolityczna.  Odpis 34 mln PLN na aktualizację 
wartości aktywów, który został zaksięgowany w 4Q’14, w 
głównej mierze został zrobiony na segment Nowe Rynki. 
Dywizja ta odpowiadała za ponad 20 mln PLN odpisu, który 
został dokonany na restauracje La Tagliatella działające na 
rynku niemieckim oraz na aktywa operacyjne w US. W 2015 
roku odpisy na restauracje powinny być istotnie niższe niż w 
2014 roku (większa część nierentownych aktywów z 
segmentu Nowe Rynki została już odpisana). Przewidywana 
przez zarząd strata EBITDA wygenerowana przez segment 
Nowe Rynki nie powinna przekroczyć 2 mln PLN w 2015 roku 
(wliczając koszty związane z zamknięciem działalności w US). 
Restauracje La Tagliatella działające na rynku francuskim 
powinny wygenerować zysk na poziomie EBITDA w 2015 
roku, natomiast wynik restauracji działających na rynku 
niemieckim powinien być w okolicach zera. Zarząd AmRest 
przewiduje utrzymanie dwucyfrowego wzrostu sprzedaży 
porównywalnej w restauracjach chińskich w 2015 roku.  
 
Zakup 19 restauracji Starbucks w Rumunii i w 
Bułgarii 
Zarząd AmRest poinformował o zawarciu w dniu 4.03.2015 
umowy zakupu 19 restauracji Starbucks między AmRest 
Polska a Marinopoulos SEE B.V. za łączną kwotę 16 mln EUR. 
Przejmowany podmiot jest właścicielem 14 lokali w Rumunii i 
5 lokali w Bułgarii oraz jest jedynym operatorem restauracji 
Starbucks w tych krajach. Plan rozwoju zakłada otwarcie 
kolejnych 7 lokali Starbucks w Rumunii do końca 2015 roku. 
Szacowane przychody przejmowanej spółki wyniosły łącznie 
około 10 mln EUR, a zysk na poziomie EBITDA wyniósł około 

2 mln EUR (marża EBITDA 20%). Oznacza to, że AmRest 
przejmuje podmiot po wskaźniku 8x EV’EBITDA’14, taniej niż 
wycena giełdowej spółki oscylującej w granicach 9,8x 
EV’EBITDA’14. Przejęcie podmiotu umacnia pozycję AmRest 
w regionie i pozwala spółce na wejście na nowe rynki z 
formatem Starbucks. 
 
Gino Rossi 
 
Nie będzie rozbudowy mocy produkcyjnych w 
2015 roku 
Tomasz Malicki (CEO Gino Rossi) w wywiadzie udzielonym 
gazecie Parkiet twierdzi, że spółka nie będzie rozbudowywała 
mocy produkcyjnych, dopóki nie zwiększy się wolumen 
sprzedaży. Zgodnie z przyjętymi założeniami firma nie chce 
przekraczać 80% własnej produkcji w całości sprzedaży 
(łącznie z kooperacją). Obecnie spółka posiada moce 
produkcyjne pozwalające wyprodukować 400 tys. par obuwia 
rocznie (zakład w Słupsku). Decyzja o ewentualnej 
rozbudowie mocy produkcyjnych do 600 tys. par butów 
zostanie podjęta pod koniec 2015 roku, a sama inwestycja 
będzie oscylować wokół 8 mln PLN. Ponadto spółka 
zakończyła realokację produkcji torebek i galanterii skórzanej 
do nowej fabryki w Elblągu, dzięki czemu udział produkcji 
własnej tych produktów prawie się podwoił osiągając 90% z 
50% notowanych wcześniej. Sprzedaż obuwia w miesiącach 
styczeń-luty 2015 wzrosła o 4,6% R/R, co było znacznie 
poniżej tempa wzrostu ilości nowych sklepów (+24,3% R/R). 
Przyczyną mniejszej dynamiki sprzedaży były niesprzyjające 
warunki pogodowe, efekt wysokiej bazy oraz brak 
wprowadzania agresywnych promocji. Utrzymywanie 
wysokiego udziału produkcji własnej zlokalizowanej w Polsce, 
uniezależnia wyniki spółki od wahań kursu USDPLN (wiele 
konkurencyjnych firm rozlicza część COGS w USD). 
Dodatkowo, na rentowność spółki w 2015 roku pozytywnie 
może wpływać większa integracja pionowa w zakresie 
produkcji torebek i galanterii skórzanej. 
 
CD Projekt 
 
Wynik obciążony przez wysokie koszty 
sprzedaży 
CD Projekt zaraportował przychody na poziomie 49,7 mln 
PLN w 4Q’14 (27,4% powyżej konsensusu rynkowego), EBIT 
w wysokości 0,8 mln PLN (vs. 2 mln PLN oczekiwań 
rynkowych) oraz 1,3 mln PLN EBITDA (vs. 3,5 mln PLN 
oczekiwań rynkowych). 4Q’14 roku jest pierwszym okresem 
sprawozdawczym, kiedy CD Projekt wyłączył z konsolidacji 
CDP.pl (działalność dystrybucyjną w Polsce). Mocniejsze 
przychody są przede wszystkim efektem aprecjacji USD R/R 
(spółka zrealizowała 47,9% sprzedaży do USA w 2014 roku) 
oraz wzrostu sprzedaży do Unii Europejskiej (34,5% udziału 
w sprzedaży w 2014 roku vs. 17,7% udziału w 2013 roku). 
Wynik na poziomie operacyjnym został obciążony przez 
wyższe koszty sprzedaży, które wyniosły 18,4 mln PLN w 
4Q’14 (vs. 5,2 mln PLN w 4Q’14) i wynikały przede 
wszystkim z akcji marketingowych związanych z premierą 
gry Wiedźmin: Dziki Gon oraz promocjami realizowanymi 
przez GOG.com. Według naszych wyliczeń po wyłączeniu 
CDP.pl, CD Projekt zaraportował -0,01 mln PLN zysku netto 
w 4Q’14 (vs. 2,8 mln PLN w 4Q’14) oraz 5,2 mln PLN w 
całym 2014 roku. W segmencie GOG.com spółka 
zaraportowała istotny wzrost sprzedaży (+69% R/R) do 23,9 
mln PLN oraz wzrost marży do 34% w 4Q’14 vs. 22% w 
4Q’13, co pomimo podwyższonych kosztów sprzedaży (-4,2 
mln PLN w 4Q’14 vs. 1,2 mln PLN w 4Q’13) przełożyło się na 
wzrost wyniku EBIT do 2,8 mln PLN w 4Q’14 vs. 1,8 mln PLN 
w 4Q’13. W segmencie produkcji gier przychody wzrosły do 
9,9 mln PLN w 4Q’14 (+97% R/R), jednak marża brutto na 
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sprzedaży spadła do 56% w 4Q’14 vs. 75% w 4Q’13, co dało 
5,5 mln PLN zysku brutto na sprzedaży (+66% R/R). Wyższe 
koszty sprzedaży, które wyniosły -4,9 mln PLN W 4Q’14 vs. -
1,5 w 4Q’13 obniżyły wynik EBIT istotnie do -1 mln PLN w 
4Q’14 vs. 1,1 mln PLN w 4Q’13.  
 
Próchnik 
 
Słabe wyniki operacyjne 4Q’14 obciążone 
dodatkowo przez utworzone rezerwy 
W wynikach za 4Q’14 spółka pokazała 6% R/R wzrost 
przychodów do 12,2 mln PLN, spadek EBIT do -6,6 mln PLN 
w 4Q’14 z 1,6 mln PLN w 4Q’14 oraz spadek zysku netto do  
-7,2 mln PLN w 4Q’14 (vs. 2,5 mln PLN). Pokazane rezultaty 
były obciążone przez jednorazowe odpisy i rezerwy 
utworzone przede wszystkim na aktualizację wartości 
zapasów związane z ujednoliceniem procedur księgowych w 
ramach Black Lion Fund. Całkowita wartość odpisów i rezerw 
wyniosła 5 mln PLN. Po oczyszczeniu wyników zdarzenie 
jednorazowe EBIT wyniósłby -1,2 mln PLN w 4Q’14 (vs. 1,6 
mln PLN w 4Q’13), a zysk netto -2,2 mln PLN w 4Q’14 (vs. 
2,5 mln PLN w 4Q’13), co byłoby i tak poniżej wyników z 
analogicznego kwartału w poprzednim roku. Powodem 
słabszej efektywności operacyjnej były niesprzyjające 
warunki pogodowe w 4Q’14 oraz presja na marże wynikająca 
z mocnych przecen wprowadzanych przez konkurencję. W 
strukturze sprzedaży coraz większe znaczenie zyskuje marka 
Rage Age, która odnotowała wzrost udziału w przychodach 
do 30% w 2014 roku vs. 23% w 2013 roku. Spółka 
zanotowała negatywny CFO w 4Q’14 na poziomie -0,2 mln 
PLN vs. -3,2 mln zaraportowanego w 4Q’13. W 2014 roku 
Próchnik dokonywał dalszej restrukturyzacji spółki integrując 
wszystkie salony w ramach jednego systemu oraz 
wprowadzając nowy system do lepszego zarządzania 
zapasami na poziomie spółki.  
 
Wojas 
 
Spadek zysku netto R/R w 4Q’14 
Pomimo wypracowania o 9,5% R/R wyższych przychodów,  
Spółka Wojas SA zaraportowała w 4Q’14 słabszy wynik na 
poziomie EBIT 6,5 mln PLN (-9,2% R/R), EBITDA (-8,1%  
R/R) oraz zysku netto 5,3 mln PLN (vs. 6,8 mln PLN, -22,4% 

R/R). Przychody ze sprzedaży były równe wartościom 
zaprezentowanym w raportach miesięcznych i wyniosły 66,6 
mln PLN. Liczba sklepów wzrosła do 166 placówek własnych 
na koniec 2014 roku (+7% R/R), co po porównaniu ze 
wzrostem przychodów daje +4,5% R/R przychodów na sklep. 
Marża brutto na sprzedaży wygenerowana przez spółkę 
wyniosła 42,9% w 4Q’14 i była wyższa o 0,5p.p. R/R. 
Powodem zaraportowania słabszych wyników na linii EBIT 
były wyższe koszty SG&A, które w przeliczeniu na sklep 
wzrosły o 4,5% R/R. Ponadto spółka wykazała pozostałe 
koszty operacyjne na poziomie 1,9 mln PLN w 4Q’14 (vs. 0,9 
mln PLN w 4Q’13), co było przede wszystkim efektem zmian 
cen w kartotekach magazynowych (0,6 mln PLN) oraz 
odpisów na likwidację gotowych towarów i materiałów (0,4 
mln PLN). Saldo na działalności operacyjnej było zbliżone do 
zera w 4Q’14 (vs. 0,4 mln PLN w 4Q’13). Dodatkowo wynik 
netto był obciążony przez wyższą efektywną stopę 
podatkową R/R, która wyniosła 18,7% w 4Q’14 vs. 9,6% w 
4Q’13. Pozytywnym elementem w wynikach jest mocny CFO 
na poziomie 9,8 mln PLN w 4Q’14 vs. 5,4 mln PLN w 4Q’13. 
Spółka zakończyła rok 2014 z 2x DN/EBITDA.  
 
Vistula 
 
Wywiad z prezesem 
Prezes Vistuli w wywiadzie udzielonym gazecie Parkiet, 
podtrzymuje że jednym z celów strategicznych jest sprzedaż 
zakładu produkcyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie 
szyte są koszule pod markami Lantler, Lampert i Vistula. 
Zakład został zrestrukturyzowany, a przy obecnym kursie 
dolara wzrasta jego konkurencyjność. Jednocześnie zarząd 
podwyższył oczekiwania wobec ceny sprzedaży placówki 
(oferowana cena nie została ujawniona). Zakład w Ostrowcu 
Świętokrzyskim to ostatnia placówka produkcyjna Vistuli, 
która zgodnie z przyjętą strategią staje się typowym 
detalistą. Ponadto prezes komentuje dynamikę otwarć nowej 
powierzchni, która w 1Q’15 wyniosła około 5% R/R netto i 
powinna przyśpieszyć w 2Q’15. Sprzedaż w marcu powinna 
być zbliżona do wyniku zanotowanego w lutym (w tym 
miesiącu segment detaliczny +11% R/R, segment jubilerski 
+7% R/R) i pomagać jej może okres przedświąteczny. Prezes 
spodziewa utrzymania się podobnej marży brutto na 
sprzedaży w 1Q’15 R/R. 
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Wyniki sprzedażowe za marzec (+7,6%) 
zaraportowane przez spółkę są poniżej wysokiej 
dynamiki pokazanej w poprzednich miesiącach. 
Wynika to przede wszystkim z efektu wysokiej bazy z 
poprzedniego roku (+96,8%). Jednak najbardziej 
niepokojącym faktem w wynikach sprzedażowych jest 
utrzymanie spadku sprzedaży/mkw. na rynku 
niemieckim i austriackim, która spadła odpowiednio o 
24,4% R/R oraz 19,6% R/R. Brak poprawy 
efektywności sprzedaży/mkw. na rynkach, które w 
przyszłości mają być jednym z głównych kierunków 
ekspansji spółki sprawia, że podtrzymujemy naszą 
rekomendację sprzedaj. 
 
Przychody w marcu wzrosły o 7,6% R/R 
Sprzedaż wygenerowana przez CCC w marcu wyniosła 200,8 
mln PLN (+7,6% R/R), natomiast przychody za okres styczeń
-marzec wyniosły 428 mln PLN (+19% R/R). Relatywnie 
słaba dynamika sprzedaży w marcu 2015 roku, wynika 

przede wszystkim z efektu wysokiej bazy z marca 2014 
(+96,8% R/R) oraz niesprzyjających warunków pogodowych 
(niskie temperatury w marcu). Biorąc jednak pod uwagę 
marcową sprzedaż z dwóch ostatnich lat CAGR wyniósł 45%. 
Szacujemy, że powierzchnia sprzedażowa urosła o 24% R/R, 
co porównane z wygenerowanymi przychodami w marcu 
implikuje spadek efektywności sprzedaży/mkw. o 14% R/R. 
Ma to odzwierciedlenie w negatywnych danych o sprzedaży 
porównywalnej, która wyniosła -9% w Polsce, -4,3% w 
Czechach, -4,4% na Słowacji oraz -19,6% na Węgrzech 
(wpływ na słaby wynik miało wprowadzenie zakazu handlu w 
niedzielę). Warto wspomnieć, że w marcu kontynuowany był 
spadek sprzedaży/mkw. w Niemczech i Austrii o odpowiednio 
24,4% R/R oraz 18,7% R/R. Ponadto szacujemy, że spółka 
wypracowała 54% marży brutto na sprzedaży w marcu. 
Słabsza sprzedaż R/R w marcu (miesiącu, w którym spółka 
generuje najwyższą rentowność sprzedaży w 1Q) może 
spowodować, że zaraportowana MBNS w 1Q’15 będzie 
istotnie niższa od 52,3% MBNS zaraportowanej w 1Q’14. 

Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 1 317,5 1 643,1 24,7% 2 011,9 22,4% 2 537,2 26,1% Liczba akcji (mln) 38,4

EBITDA 180,3 203,4 12,8% 297,9 46,4% 375,5 26,0% MC (cena bieżąca) 6 720,0

marża EBITDA 13,7% 12,4% 14,8% 14,8% EV (cena bieżąca) 7 134,2

EBIT 141,3 167,5 18,5% 247,3 47,6% 326,2 31,9% Free float 63,0%

Zysk netto 106,3 125,2 17,8% 422,8 237,6% 336,2 -20,5%

P/E 63,2 53,7 15,9 20,0 Zmiana ceny: 1m -2,0%

P/CE 46,3 41,7 14,2 17,4 Zmiana ceny: 6m 33,5%

P/BV 12,7 11,4 7,0 6,1 Zmiana ceny: 12m 29,6%

EV/EBITDA 38,2 33,9 23,9 19,3 Min (52 tyg.) 103,5

Dyield (%) 0,9 0,9 0,9 0,9 Max (52 tyg.) 193,0

Podstawowe dane (mln PLN)

CCC Sprzedaj

Analityk: Piotr Bogusz
175,00 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-06
158,00 PLN
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Dla wyników sprzedażowych LLP, marzec był kolejnym 
miesiącem presji ze strony Rosji i Ukrainy oraz 
spadającej efektywności sprzedaży/mkw. w Polsce. 
Coraz mocniej widoczny jest również negatywny 
wpływ aprecjacji USD na marżę brutto na sprzedaży 
generowaną przez spółkę. Według wstępnych 
szacunków LPP marża brutto na sprzedaży 
wypracowana w marcu spadła o 6p.p. R/R do 57%. 
Oczekujemy, że presja zarówno na wyniki 
przychodowe, jak i na marżę może się utrzymać w 
kolejnych miesiącach. Podsumowując wyniki 
sprzedażowe za kwartał szacujemy, że spółka 
wygeneruje stratę na poziomie EBIT w 1Q’15 
(pierwszy negatywny wynik od 1Q’09). 
Podtrzymujemy naszą rekomendację i zalecamy 
sprzedaż walorów spółki. 
 
Spadek marży brutto na sprzedaży o 6p.p. w 
marcu 
Spółka wygenerowała 377 mln PLN przychodów (+5,6% R/R) 
oraz podała szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży 
na poziomie 57% (-6p.p. R/R). Zaraportowana dynamika 
sprzedaży była na nieco niższym poziomie od danych 
zaprezentowanych w okresie styczeń-luty (+6,8% R/R). 
Biorąc pod uwagę założenie wzrostu sieci sprzedaży o 23,5%, 
spółka odnotowała spadek sprzedaży/mkw. na poziomie  
-14% R/R. Słaba sprzedaż wynika głównie ze słabego wyniku 
na rynku rosyjskim i ukraińskim oraz spadającej 
efektywności sprzedaży/mkw. w Polsce. Dużym negatywnym 
zaskoczeniem jest spadek marży brutto na sprzedaży o 6p.p. 

do 57%, spowodowany w głównej mierze wysokim kursem 
dolara oraz trudną sytuacją na rynku (brak możliwości 
przetransferowania dodatkowych kosztów zakupu na 
konsumenta krańcowego). Biorąc pod uwagę wyniki za okres 
styczeń-marzec, spółka wygenerowała 52,6% marży brutto 
na sprzedaży w 1Q’15 vs. 56,9% w 1Q’14. Przy założeniu 
poprawy kosztów SG&A/mkw. o 10% R/R, strata poziomie 
EBIT powinna wynieść ponad 10 mln PLN (pierwsza strata na 
poziomie EBIT od 1Q’09).  
 
Spółka chce dalej poprawiać koszty SG&A/mkw. 
Przemysław Lutkiewicz, CFO LPP, w wywiadzie udzielonym 
gazecie Parkiet twierdzi, że LPP będzie w stanie kontynuować 
obniżkę kosztów SG&A/mkw., która może sięgnąć do 10%  
R/R w 2015 roku. W 2014 roku koszty SG&A/mkw. spadły do 
271 PLN/mkw. z 296 PLN/mkw. w 2013 roku. Dodatkowo, 
problemem dla LPP w 2015 roku będzie spadająca 
efektywność sprzedaży/mkw., która wynika z jednej strony z 
dewaluacji RUB ora UAH, a z drogiej strony ze spadającej 
odwiedzalności porównywalnych sklepów w Polsce i na 
rynkach wschodnich. Zarząd LPP jest usatysfakcjonowany z 
wyników osiąganych przez sklepy na rynku niemieckim, gdzie 
zdaniem CFO wynik operacyjny każdej z czterech placówek 
jest w okolicach zera. W naszych prognozach uwzględniamy 
spadek kosztów SG&A/mkw. w 2015 roku na poziomie -2% 
R/R, która jest mniejsza niż szacunki zarządu. Jednak lepsza 
od oczekiwanej kontrola kosztów SG&A/mkw. może być 
zniwelowana przez spadającą efektywność sprzedaży/mkw. w 
2015 roku oraz istotną presję na marżę wynikającą z 
aprecjacji dolara w ostatnich tygodniach (LPP rozlicza około 
90% kosztów COGS w dolarze). 

Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 3 223,8 4 116,3 27,7% 4 769,1 15,9% 5 448,6 14,2% Liczba akcji (mln) 1,8

EBITDA 563,4 764,1 35,6% 802,8 5,1% 751,9 -6,3% MC (cena bieżąca) 12 634,3

marża EBITDA 17,5% 18,6% 16,8% 13,8% EV (cena bieżąca) 13 036,1

EBIT 454,4 615,9 35,5% 609,2 -1,1% 531,1 -12,8% Free float 48,0%

Zysk netto 353,1 430,9 22,0% 479,8 11,4% 401,0 -16,4%

P/E 35,2 29,3 26,3 31,5 Zmiana ceny: 1m -2,4%

P/CE 26,9 21,8 18,8 20,3 Zmiana ceny: 6m -26,5%

P/BV 10,3 8,4 7,7 6,6 Zmiana ceny: 12m -16,7%

EV/EBITDA 22,1 16,8 16,2 17,4 Min (52 tyg.) 6 525,0

Dyield (%) 1,1 1,2 1,4 1,3 Max (52 tyg.) 10 100,0

Podstawowe dane (mln PLN)

LPP Sprzedaj

Analityk: Piotr Bogusz
6 980 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26
6 400 PLN
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Inne 

Cena bieżąca:

Cena docelowa:

(mln PLN) 2012 2013 zmiana 2014 zmiana 2015P zmiana

Przychody 727,4 918,4 26,2% 1 739,8 89,4% 2 357,4 35,5% Liczba akcji (mln) 67,4

EBITDA 43,3 52,8 21,9% 98,7 86,9% 124,9 26,6% MC (cena bieżąca) 1 333,7

marża EBITDA 6,0% 5,7% 5,7% 5,3% EV (cena bieżąca) 1 479,7

EBIT 39,1 48,0 22,8% 89,1 85,8% 112,4 26,1% Free float 26,2%

Zysk netto 20,4 26,5 30,0% 52,4 98,1% 48,5 -7,4%

P/E 59,8 46,0 25,4 27,5 Zmiana ceny: 1m -7,9%

P/CE 49,5 38,9 21,5 21,9 Zmiana ceny: 6m 8,3%

P/BV 9,9 5,2 3,5 2,9 Zmiana ceny: 12m 29,4%

EV/EBITDA 30,6 24,7 15,0 12,6 Min (52 tyg.) 13,6

Dyield (%) 0,4 0,0 0,0 0,0 Max (52 tyg.) 22,0

Podstawowe dane (mln PLN)

Work Service Akumuluj

Analityk: Paweł Szpigiel
19,80 PLN

Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-06
21,90 PLN

Grupa zakończyła w 2014 r. z sukcesem proces 
czterech przejęć i zdobył pozycję lidera rynku 
usług personalnych w regionie CEE. W kolejnych 
latach spodziewamy się dalszego wzrostu 
obrotów przez cross selling wysokomarżowych 
produktów za granicą (zwłaszcza w zakresie 
doradztwa personalnego oraz outsourcingu 
specjalistów z sektorów IT, finanse oraz 
merchandising i sprzedaż) oraz wykorzystanie 
istotnych niedoborów pracowników na rynku 
niemieckim. Przełoży się to na spadek udziału 
pracy tymczasowej w strukturze obrotów i na 
wzrost sprzedaży zagranicznej, co przyniesie 
poprawę rentowności operacyjnej Work Service 
z 4,7% w 2014 r. do 6,1% w 2018 r. Wyjście z 
Polski przełoży się także na skrócenie cyklu 
konwersji gotówki oraz obniżenie się ekspozycji 
na ryzyko zmian regulacyjnych. Wyniki za 4Q’14 
były powyżej oczekiwań, chociaż grupa 
zaraportowała relatywnie słaby cash flow. 
Pomimo tego podtrzymujemy pozytywne 
podejście do Work Service.     
 

Emisja obligacji o wartości 20 mln PLN 
Work Service wyemitował obligacji serii S o łącznej wartości 
20 mln PLN. Dzień wykupu to 30 marca 2017 r. Odsetki 
płatne będą od dnia przydziału co trzy miesiące na ostatni 
dzień każdego okresu odsetkowego. Stawką referencyjną 
WIBOR 3M plus marża na poziomie 2,5%.  
 
Kolejne przejęcie na horyzoncie 
Exact Systems, spółka zależna Work Service, zawarła list 
intencyjny ws. potencjalnej akwizycji, polegającej na nabyciu 
100% istniejących udziałów polskiej spółki oraz 90% 
istniejących udziałów spółki belgijskiej, działających w branży 
outsourcingu i specjalizujących się w kontroli jakości dla 
przemysłu motoryzacyjnego, za cenę maksymalną - w obu 
przypadkach - po 4,0 mln EUR, jeśli badanie due dilligence 
nie wykaże, że zysk netto za 2014 r. w spółce polskiej i w 
spółce belgijskiej wyniesie mniej niż 0,55 mln EUR. 
 
Wyniki za 4Q’14: powyżej oczekiwań, ale 
relatywnie słaby cash flow 
W 4Q’14 przychody Work Service były poniżej naszych 
oczekiwań i wyniosły 515,6 mln PLN (vs. 552,9 mln PLN 
nasze oczekiwania). Marża zysku brutto ze sprzedaży 
wyniosła 12,7% i byłą wyższa od naszych założeń, co 
przyniosło podobny wynik do naszych oczekiwań (65,6 mln 

PLN vs. 66,6 mln PLN). Dużo niższe od naszych oczekiwań 
były koszty sprzedaży (10,3 mln PLN vs. 12,2 mln PLN) i 
ogólnego zarządu (17,9 mln PLN vs. 24,6 mln PLN). Do 
wyjaśnienia pozostaje 6,5 mln PLN przychodów pozostałej 
dział. operacyjnej i 8,2 mln PLN z kosztów pozostałej dział. 
operacyjnej (rozbicie roczne tych linii nie doprecyzowuje tych 
kwot). Work Service zaskoczył wysokością kosztów 
finansowych (12,2 mln PLN vs. 6,6 mln PLN), co może wiązać 
się ze stratą ze zbycia inwestycji oraz istotnym 
wykorzystaniem faktoringu. Efektywna stopa podatkowa była 
w 4Q’14 na poziomie 10%, zysk netto dla akcjonariuszy 
mniejszościowych stanowił 26,0% zysku netto całkowitego 
(oba zdarzenia interpretujemy pozytywnie). Ostatecznie zysk 
netto wyniósł 16,3 mln PLN (vs. 11,2 mln PLN nasze 
oczekiwania). Work Service wygenerował CFO w 4Q’14 na 
poziomie 4,1 mln PLN vs. 28,5 mln PLN w 4Q’13. Różnica 
wynika ze zmian na kapitale obrotowym (w 4Q’13 do Work 
Service wpłynęło 16,6 mln PLN, w 4Q’14 z Work Service 
odpłynęło 11,6 mln PLN).  
 
Podsumowanie rozmowy z Zarządem po 
wynikach 
■ Użycie faktoringu w Grupie na koniec 4Q’14 nie 

zwiększyło się istotnie, co implikuje przyśpieszenie 
procesu spływu należności. 

■ Wzrost krótkoterminowych zobowiązań handlowych oraz 
pozostałych zobowiązań przy jednoczesnym spadku 
innych zobowiązań długoterminowych dotyczy 
przeksięgowania zobowiązania z tytułu dopłaty za 
przejęcie węgierskiej spółki Prohuman. 

■ Koszty finansowe w 4Q’14 zawierają dwa zdarzenia 
jednorazowe: 2,5 mln PLN zapłaty dla niektórych 
akcjonariuszy za zastaw na ich akcjach wymagany przez 
banki w trakcie 2014 r. oraz ok. 2,7 mln PLN tytułem 
zbycia aktywów finansowych (co wynika z wyjścia z 
Cypru). 

■ Spadek efektywnej stopy podatkowej może dotyczyć 
wygenerowania większego wyniku w kwartale w 
podmiotach posiadających benefity podatkowe. 
Efektywnej stawki nie należy ekstrapolować na kolejne 
okresy.  

■ Pozycja „inne korekty” w przepływach pieniężnych z 
działalności operacyjnej w 4Q’14 dotyczy zmian różnic z 
przeliczeń w związku z konsolidacją przejętych spółek. 

■ Pozostałe przychody operacyjne wynikają z wielu 
jednorazowych transakcji, m.in. odwrócenia odpisów 
aktualizujących, sprzedaży licencji na użytkowanie 
systemu. Podobnie pozostałe koszty operacyjne wzrosły w 
4Q’14 ze względu na jednorazowe transakcje (dodatkowe 
odpisy aktualizujące należności, dotacje, które można 
odliczyć od podatku). 
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■ Koszty SG&A w 4Q’14 były niskie, co częściowo wynika z 
kapitalizowania części kosztów związanych z SPO. Poziom 
kosztów ogólnego zarządu powinien od 1Q’15 być wyższy 
niż 20 mln PLN. 

■ Rozbicie wyników na część organiczną i przejęcia będzie 
udostępnione w prezentacji inwestorskiej. 
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Ostatnie wydane rekomendacje dotyczące Spółek, dla których dokonano zmiany zaleceń  
inwestycyjnych w Przeglądzie Miesięcznym:  

Asseco Poland 

Millennium 

rekomendacja Akumuluj 

data wydania 2014-07-08 

kurs z dnia rekomendacji 40,75 

WIG w dniu rekomendacji 51286,46 

Akumuluj 

2015-01-13 

52,80 

51910,34 

Akumuluj 

2015-01-26 

53,80 

51680,12 

Trzymaj 

2015-04-02 

58,68 

54032,68 

rekomendacja Redukuj 

data wydania 2014-07-07 

kurs z dnia rekomendacji 8,05 

WIG w dniu rekomendacji 50995,56 

Akumuluj 

2014-07-14 

7,74 

51085,89 

Trzymaj 

2014-10-07 

8,77 

53992,31 

Akumuluj 

2015-01-26 

7,50 

51680,12 

Kupuj 

2015-04-02 

6,64 

54032,68 
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Wyjaśnienia użytych terminów i skrótów: 
EV - dług netto + wartość rynkowa (EV- wartość ekonomiczna) 
EBIT - Zysk operacyjny  
EBITDA - zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją 
BOOK VALUE - wartość księgowa 
WNDB - wynik na działalności bankowej 
P/CE - cena do zysku wraz z amortyzacją 
MC/S - wartość rynkowa do przychodów ze sprzedaży 
EBIT/EV- zysk operacyjny do wartości ekonomicznej 
P/E - (Cena/Zysk) - Cena dzielona przez roczny zysk netto przypadający na jedną akcję  
ROE - (Return on Equity - Zwrot na kapitale własnym) - Roczny zysk netto dzielony przez średni stan kapitałów własnych 
P/BV - (Cena/Wartość księgowa) - Cena dzielona przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję  
Dług netto - kredyty + papiery dłużne + oprocentowane pożyczki - środki pieniężne i ekwiwalent 
Marża EBITDA - EBITDA / Przychody ze sprzedaży 
  
Rekomendacje Domu Maklerskiego mBanku S.A. 
Rekomendacja jest ważna w okresie 6-9 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. Oczekiwane zwroty z poszczególnych rekomendacji są następujące: 
KUPUJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji wyniesie  co najmniej 15%  
AKUMULUJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale 5%-15% 
TRZYMAJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale -5% do +5%  
REDUKUJ - oczekujemy, że stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -5% do -15%  
SPRZEDAJ - oczekujemy, że inwestycja przyniesie stratę większą niż 15%. 
Rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 9 miesięcy. 
 
Niniejsze opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z 
zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które Dom Maklerski 
mBanku S.A. uważa za wiarygodne, w tym informacji publikowanych przez emitentów, których akcje są przedmiotem rekomendacji. Dom Maklerski mBanku S.A. nie 
gwarantuje jednakże dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy sporządzaniu opracowania 
okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny.  
 
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy dokument ani żaden z jego zapisów nie będzie 
stanowić podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania. Niniejsze opracowanie jest przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być 
kopiowane lub przekazywane osobom trzecim. W szczególności ani niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub 
wydane w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. 
Do rekomendacji wybrano istotne informacje z całej historii spółek będących przedmiotem rekomendacji ze szczególnym uwzględnieniem okresu jaki upłynął od 
poprzedniej rekomendacji 
 
Inwestowanie w akcje wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju, zmianą regulacji prawnych, zmianami sytuacji na 
rynkach towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk jest praktycznie niemożliwe. 
Dom Maklerski mBanku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku 
decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. 
 
Jest możliwe, że Dom Maklerski mBanku S.A. świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów wymienionych 
w niniejszym opracowaniu.  
 
Dom Maklerski mBanku S.A. nie wyklucza złożenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. 
Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się poniżej. 
 
Dom Maklerski mBanku S.A., jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitentów lub innych instrumentach finansowych 
powiązanych z akcjami emitentów wymienionych w opracowaniu. 
 
Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga 
uprzedniej, pisemnej zgody Domu Maklerskiego mBanku S.A. 
 
Adresatami rekomendacji są wszyscy Klienci Domu Maklerskiego mBanku S.A. 
 
Nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego mBanku S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 
 
Dom Maklerski mBanku S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla następujących spółek: Asseco Business Solutions, Bakalland, BOŚ, Capital Park, Energa, Erbud, Es-
System, Indata Software, Kruk, Magellan, Mieszko, Neuca, Oponeo, Pemug, Polimex Mostostal, Polna, Solar, Tarczyński, Vistal, ZUE. 
 
Dom Maklerski mBanku S.A. pełni funkcję animatora rynku dla następujących spółek: Asseco Business Solutions, Bakalland, BOŚ, Capital Park, Erbud, Es-System, KGHM, 
Kruk, LW Bogdanka, Magellan, Mieszko, Neuca, Oponeo, PGE, Pekao, PKN Orlen, PKO BP, Polimex Mostostal, Polna, Polwax, PZU, Solar, Tarczyński, Vistal, ZUE. 
 
Dom Maklerski mBanku S.A. otrzymuje wynagrodzenie od emitenta za świadczone usługi od następujących spółek: AB, Agora, Alior Bank, Alchemia, Ambra, Bakalland, 
BNP Paribas, Boryszew, BPH, mBank, BZ WBK, Deutsche Bank, Elzab, Enea, Energoaparatura, Erbud, Erste Bank, Es-System, Farmacol,  Ferrum, Getin Holding, Grupa 
o2, Handlowy, Impexmetal, ING BSK, Intergroclin Auto, Ipopema, Kęty, Koelner, Kruk, LW Bogdanka, Magellan, Mennica, Mercor, Mieszko, Millennium, Mostostal 
Warszawa, Netia, Neuca, Odratrans, Oponeo, Orbis, OTP Bank, Paged, PA Nova, Pekao, Pemug, PGE, PGNiG, PKO BP, Polimex-Mostostal, Polnord, Prochem, Projprzem, 
PZU, RBI, Robyg, Rubikon Partners NFI, Seco Warwick, Sokołów, Solar, Sygnity, Tarczyński, Techmex, Unibep, Vistal, Work Service, ZUE. 
 
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Dom Maklerski mBanku S.A. był oferującym akcje emitenta w ofercie publicznej spółek: Indata Software, Polwax. 
Asseco Poland świadczy usługi informatyczne na rzecz Domu Maklerskiego mBanku S.A. 
 
Dom Maklerski mBanku S.A. posiada umowę dotyczącą obsługi kasowej z Pekao oraz umowę abonamentową z Orange Polska S.A. 
 
Niniejszy Przegląd Miesięczny zawiera tylko i wyłącznie informacje uprzednio już opublikowane przez Dom Maklerski mBanku S.A. i stanowi jedynie ich zbiorcze i 
niezmienione udostępnienie.  Informacje, w tym rekomendacje, o których mowa w Przeglądzie Miesięcznym zostały zamieszczone w oddzielnych raportach, których daty 
wydania znajdują się na stronie 7 Przeglądu Miesięcznego. Zestawienie zmian rekomendacji, dokonanych w Przeglądzie Miesięcznym, znajduje się na stronie 8 
niniejszego opracowania.  
 
W związku z powyższym - w ocenie Domu Maklerskiego mBanku S.A. - Przegląd Miesięczny nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. 
 
Osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniu rekomendacji ale miały lub mogły mieć dostęp do rekomendacji przed jej przekazaniem do publicznej wiadomości, to 
osoby zatrudnione w Domu Maklerskim mBanku S.A. upoważnione do bezpośredniego dostępu do pomieszczeń, w których opracowywane były rekomendacje, inne niż 
analitycy wymienieni jako sporządzający niniejszą rekomendację. 
 
Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w rekomendacji: 
DCF – uważana za najbardziej właściwą metodologicznie techniką wyceny; polega ona na dyskontowaniu przepływów finansowych generowanych przez spółkę; jej wadą 
jest duża wrażliwość na zmiany założeń prognostycznych w modelu 
Wskaźnikowa – opiera się na porównaniu mnożników wyceny firm z branży; prosta w konstrukcji,  lepiej niż DCF odzwierciedla bieżący stan rynku; do jej wad można 
zaliczyć dużą zmienność (wahania wraz z indeksami giełdowymi) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek. 
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