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Rynek akcji 
Podtrzymujemy nasze pozytywne nastawienie do rynku akcji. Skala działań 
banków centralnych jest na tyle znacząca, że wpłynie na realną gospodarkę 
w dłuższej perspektywie (szczególnie w USA), a w konsekwencji spowoduje 
m.in. przepływ kapitału z rynku długu na rynek akcji. Krótkoterminowe 
korekty i pogorszenie się wyników spółek wykorzystywać do kupna akcji - 
również małych i średnich podmiotów.  
 
Ze spółek 
Finanse. Niezmiennie otoczenie makroekonomiczne pozostanie 
niesprzyjające. Z drugiej strony, dalszy spadek rentowości obligacji wspiera 
wyceny banków, szczególnie małych i średnich z niską bieżącą 
rentowością. Podtrzymujemy pozytywne rekomendacje na Getin Noble 
Bank, Millennium oraz Kredyt Bank.  
 
Paliwa.  Bardzo wysokie marże rafineryjne i perspektywa rewelacyjnych 
wyników za 3Q powinny nadal sprzyjać kursom Orlenu i Lotosu. 
Utrzymujemy negatywną rekomendację dla PGNiG. 
 
Energetyka.  W naszej opinii z uwagi na niekorzystne tendencje cenowe na 
rynku energii w ramach sektora w portfelu należy przeważać akcje spółek 
dystrybucyjnych (Tauron, Enea) vs. spółki wytwórcze (PGE, CEZ). 
 
Telekomunikacja. Trudna sytuacja w segmencie usług stacjonarnych w 
połączeniu z szansami na złagodzenie konkurencji w segmencie mobilnym 
stwarzają relatywnie lepsze otoczenie dla Telekomunikacji Polskiej w 
porównaniu do Netii 
 
Media. Rynek reklamy pozostaje w  trendzie spadkowym. Pojawiło się 
natomiast odbicie na rynku kinowym, co wspierać powinno notowania Agory 
i Cinema City.  
 
Informatyczne.  Integratorzy pozyskali w ostatnim miesiącu szereg nowych 
kontraktów. Ciekawą inwestycją wydaje się w naszym odczuciu Sygnity. 
Podnosimy rekomendację dla AB. 
 
Górnictwo i metale.  Spółki surowcowe pozostają jedną z najciekawszych 
opcji na zakładany przez nas pozytywny scenariusz dla rynku akcji. W 
przypadku JSW należy pamiętać o słabym 4Q, dla KGHM widzimy 
potencjał do podwyższenia prognoz. 
 
Przemysł.  Polecamy akcje średnich i mniejszych eksporterów, do których 
sentyment mógłby się gwałtownie poprawić wraz odbijającymi wskaźnikami 
PMI dla przemysłu (AC Auto Gaz, Alchemia, Fasing, Forte, Impexmetal, 
PGO, Zamet i Zetkama). Ze spółek ukraińskich preferujemy Astartę oraz 
IMC nad Kernelem. 
 
Budownictwo.  Zagrożone spółki (np. PXM), są znacznie droższe na 
poziomie EV, niż silne i bezpieczne (BDX, ERB, UNB). PXM jest też 
znacznie droższy niż MSW. Wiele małych i silnych spółek jest mocno 
niedowartościowanych (ERB, UNB, ULM, INK, PRM, ELT, MSZ, TSG, …). 
 
Deweloperzy.  Spadek awersji do ryzyka oraz wysoki spread między 
yieldami obligacji a yieldami nieruchomości sprzyjają transakcjom na rynku 
biur i CH (transakcje w spółkach giełdowych możliwe jeszcze w tym roku). 
Wzrost sprzedaży mieszkań w H2 12 może nie być do utrzymania w 2013 r. 
 
Rekomendacje.  W raporcie miesięcznym podwyższamy rekomendację dla 
spółki AB (Akumuluj) oraz obniżamy zalecenie inwestycyjne dla spółki ZUE 
(Trzymaj). 

Dom Inwestycyjny BRE Banku 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 na ostatniej stronie niniejszego raportu. 
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Rynek akcji 
Wrzesień przyniósł pozytywne rozstrzygni ęcia dotycz ące trzech istotnych wydarze ń, 
które powinny w średniej perspektywie pomaga ć rynkowi akcji. S ą to: nowy program 
skupu papierów dłu żnych przez ECB, QE3 w USA oraz decyzja Trybunału 
Konstytucyjnego Niemiec pozwalaj ąca na uruchomienie funduszu ESM. Poniewa ż rynki 
finansowe od kilku tygodni dyskontowały pozytywne r ozwiązania (zgodnie z naszymi 
oczekiwaniami), same decyzje przyniosły tylko krótk otrwał ą reakcj ę inwestorów, po 
czym rynki weszły w faz ę realizacji zysków. Uwa żamy, że skala przyj ętych rozwi ązań 
jest na tyle znacz ąca, że będą one wpływały na realn ą gospodark ę w dłu ższej 
perspektywie (szczególnie w USA) a w konsekwencji sp owoduj ą m.in. przepływ kapitału 
z rynku długu (Niemcy, USA, Japonia) na rynek akcji . Od dna bessy w 2009 roku, tj. w 
ciągu  3,5 roku S&P500 wzrósł o 95% - rzadko jednak mo żna usłysze ć słowo „hossa”. 
Rentowno ść obligacji ameryka ńskich jest nadal ni ższa ni ż średni DY dla spółek z 
S&P500. Ilo ść optymistów i pesymistów dla perspektyw tego indeks u oscyluje na 
podobnym poziomie (36% na koniec wrze śnia), daleko wi ęc do średnioterminowego 
przegrzania rynku. Sierpie ń był te ż pierwszym od pocz ątku 2011 roku miesi ącem, w 
którym z ameryka ńskich funduszy akcyjnych nie odpływały kapitały. Pon ieważ dane 
makro nadal nie „rozpieszczaj ą” inwestorów, du ża niepewno ść będzie si ę utrzymywa ć 
(lokalne korekty, które nale ży wykorzysta ć do kupna akcji). Tak jak w przypadku USA 
rysuje si ę długoterminowa perspektywa o żywienia gospodarki (pro wzrostowe działania 
FED, rynek nieruchomo ści, ponowna industrializacja gospodarki), co potwie rdza FED w 
swoich prognozach jej wzrostu (3-3,8% w 2014), tak w przypadku Strefy Euro mo żemy 
liczy ć raczej na stabilizacj ę. W perspektywie kolejnych kwartałów b ędzie ona przejawia ć 
się stagnacj ą w krajach peryferyjnych i o żywieniem w Niemczech, które powinny 
korzysta ć na odbudowaniu si ę gospodarek BRIC (eksport niemiecki do tej grupy je st o 
27% wyższy ni ż do peryferii Strefy). Przed polsk ą gospodark ą dopiero najtrudniejsze 
chwile. Nasi makroekonomi ści oczekuj ą dna cyklu dopiero w 1-2Q2013, przy czym 
będzie ono gł ębsze ni ż oczekuje tego konsensus rynkowy (kolejna tura obni żek 
prognoz wzrostu PKB przed nami). Naszym zdaniem taki  scenariusz makro w skali 
globalnej i lokalnej pozwoli na dalszy wzrost cen a kcji (równie ż w Polsce), przy czym w 
obecnej fazie cyklu rynek polski powinien zachowywa ć się słabiej, ni ż takie indeksy jak 
S&P500 czy DAX. Na poziomie selekcji podtrzymujemy opi nię, że najlepsz ą inwestycj ą 
pozostaj ą spółki daj ące ekspozycj ę na globalne o żywienie (spółki surowcowe, 
rafineryjne) oraz posiadaj ące relacje z gospodark ą niemieck ą (wybrane spółki 
przemysłowe). Bior ąc pod uwag ę cykl gospodarczy w Polsce, pod wi ększą presj ą 
negatywnych informacji powinny by ć spółki eksponowanej na lokalne dane o 
konsumpcji (handel) czy banki. Bior ąc nawet pod uwag ę oczekiwane pogorszenie si ę 
wyników spółek w perspektywie najbli ższych miesi ęcy uwa żamy, że ewentualna ich 
przecena z tego tytułu powinna by ć wykorzystywana do akumulowania ich akcji w 
długim terminie.            
 
Zdecydowane działania ECB i FED 
W obu przypadkach podjęte działania można uznać za wariant co najmniej spełniający 
oczekiwania inwestorów. Będą one miały jednak różne przełożenie na poszczególne 
gospodarki. W przypadku ECB nadal chodzi o uchronienie gospodarki przed zapaścią, a 
samej Strefy przed rozpadem. Wpływ na samo pobudzanie wzrostu jest w tym przypadku 
niewielki. Kraje peryferyjne Strefy będą w stanie się finansować, jednak pozostaną w 
stagnacji. Ten etap aktywności ECB przypomina raczej działania FED na etapie QE 1 i 2. QE3 
ma już jednak inny charakter, skoncentrowany przede wszystkim na wyrwaniu ekonomii z 
obecnej stagnacji.     
 
Co robi ECB: uruchamia program zakupu papierów skarbowych krajów Strefy o zapadalności 
do 3 lat oraz zmienia kryteria zastawu dla papierów dłużnych emitowanych przez kraj Strefy w 
operacjach repo (teraz również denominowane w USD i Jenie). Zakupy będą miały charakter 
transakcji sterylizowanych o nieograniczonym wolumenie. Skala zakupów będzie publikowana 
przez ECB co tydzień. Aby dany kraj został objęty programem musi spełnić warunki 
uzgodnione z EFSF/ESM, w tym przede wszystkim formalnie wystąpić o pomoc. Jeżeli 
uzgodnione warunki nie będą spełniane przez dany kraj, ECB może wycofać się z 
finansowania.  
 
Co robi FED: uruchamia nowy program skupu aktywów, tj. obligacji zabezpieczonych 
hipotekami (MBS) o wartości 40 mld USD miesięcznie. Program ma charakter nielimitowany 
czasowo jak również skalą zakupów. Ponadto FED przedłużył okres, w którym stopy 
procentowe mają utrzymać się na obecnych poziomach do połowy 2015 roku. Program 
zakupu aktywów będzie realizowany równolegle z prowadzoną operacją Twist, która ma 
potrwać do końca 2012. Ponadto FED zobowiązał się, że jeżeli te działania nie przyniosą 
poprawy na rynku pracy, to bank centralny zacznie „skup innych aktywów oraz podejmie inne 
środki”.  
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FED wyraźnie wskazuje, że zamierza wesprzeć gospodarkę, a szczególnie rynek pracy. 
Pojawił się pomysł, że zakupy MBS będą kontynuowane dopóki gospodarka nie będzie 
tworzyć co najmniej 200 tys. nowych miejsc pracy przez okres 6 miesięcy z rzędu. Działania te 
powinny pomóc Amerykanom w refinansowaniu kredytów hipotecznych – z czym dotychczas 
były problemy po stronie m.in. banków. To oznacza zwiększenie dochodów rozporządzalnych, 
co powinno przekładać się na konsumpcję, w tym na dalszą poprawę sytuacji na rynku 
nieruchomości. Już dziś wyraźnie widać spadek liczby dostępnych domów (obniżenie 
wskaźnika zapasów do 4,5 z 6,6 przed rokiem) oraz wzrost ich cen. Wraz z dalszą poprawą 
nastrojów konsumenckich (tu powinny pomóc m.in. wybory prezydenckie i idące z nimi 
obietnice) coraz wyraźniej powinien odbijać rynek pierwotny. Jak dotychczas jego ożywienie 
nie spowodowało wzrostu zatrudnienia w sektorze budowlanym (co zapewne nadal przed 
nami).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przy okazji uruchomienia opisanych programów banki centralne wypowiedziały się o 
perspektywach dla gospodarki. ECB obniżyło tegoroczną prognozę wzrostu PKB Strefy do  
-0.6% : -0.2% a w przyszłym roku do -0.4% : 1.4%. Z kolei FED obniżył oczekiwania co do 
wzrostu PKB w 4Q do 1,7-2%, ale podwyższył prognozy na 2013 r. i 2014 r. odpowiednio do  
2,5-3% i 3-3,8%.  
 
Mieszane dane makro z USA i Europy 
Zgodnie z oczekiwaniami decyzje banków centralnych powinny w pierwszej kolejności 
wpływać pozytywnie na wskaźniki wyprzedzające. W przypadku USA teza ta sprawdziła się. 
Zarówno ISM dla przemysłu (51,5 pkt.) jak również usług (55,1 pkt.) zanotowały wzrosty 
wyższe niż oczekiwali analitycy (odpowiednio: 48,7 i 53,4 pkt.). Tym samym oba indeksy 
ponownie wskazują na ekspansje gospodarki. Potwierdzają to również komponenty indeksów, 
tj. przede wszystkim wzrost subindeksu nowych zamówień. W przypadku przemysłu jego 
wartość ponownie wzrosła do ponad 50 pkt. (52,2 pkt.). Tym samym różnica pomiędzy 
nowymi zamówieniami a zapasami notuje dodatnie wartości. Zwracamy uwagę, że w sierpniu 
różnica ta spadła do najniższego poziomu od 1989 roku (z wyjątkiem recesji 2008). Biorąc pod 
uwagę historyczne poziomy i działania FED mamy dużą szansę na dalszą jego poprawę. 
Wśród pozytywnych zaskoczeń należy również wymienić optymizm konsumentów 
(Conference Board), który wzrósł do poziomu sprzed obecnego spowolnienia gospodarki. 
Istotny wpływ na ten wskaźnik ma m.in. zachowanie się indeksów giełdowych. Z drugiej strony 
dalsza poprawa optymizmu powinna prowadzić do zwiększenia oszczędności lokowanych na 
rynku akcji. Jednym z największych rozczarowań okazały się dane o zamówieniach na dobra 
trwałe, które spadły w sierpniu o 13,2% m/m (konsensus rynkowy -5%). Powodem tak słabego 
odczytu są bardzo słabe zamówienia w sektorze transportowym, jednak nawet po ich 
wyeliminowaniu dane zdecydowanie rozczarowują (-1,6% m/m). Kluczowe pozostaje to, czy 
optymistyczne wskazania ISM zaczną przekładać się w kolejnych miesiącach na realne dane.  
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Dane z USA: domy na sprzeda ż na tle zmiany r/r cen nieruchomo ści (L) i sprzeda ż nowych domów a 
zatrudnienie w budownictwie (P)   

Źródło: Bloomberg 
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Fundusze akcyjne a dług w USA 
Od początku 2007 roku inwestorzy indywidualni wycofali z amerykańskich (krajowych) 
funduszy akcyjnych łącznie ponad 470 mld USD. W ostatnich 18 miesiącach wypłaty 
oscylowały średnio między 10 a 20 mld USD miesięcznie aż do sierpnia, kiedy przepływy netto 
były zbliżone do zera. Jednocześnie od 2007 roku napływy kapitału do funduszy dłużnych 
wyniosły 840 mld USD. W ostatnich kwartałach utrzymują się na poziomie ok. 15 mld USD 
miesięcznie. Oznacza to że inwestorzy indywidualni jeszcze nie uwierzyli w hossę na giełdzie i 
pomimo rekordowo niskich rentowności obligacji, lokują swoje oszczędności tam, gdzie 
oczekują przede wszystkim bezpieczeństwa. Z drugiej strony ostatni miesiąc może 
wskazywać, że inwestorzy przynajmniej przestali sprzedawać swoje akcje. Dalsza poprawa 
sytuacji gospodarczej (patrz działania FED) powinna skłonić coraz więcej osób do akceptacji 
większego ryzyka, co będzie objawiało się dawno nie widzianym napływem kapitału do 
funduszy akcyjnych. Od dna bessy w 2009 roku mija właśnie 3,5 roku a więc okres, który 
zwykle pozwalał zapomnieć o stratach i zauważyć wzrosty cen akcji. Od marca 2009 S&P500 
wzrósł o 95%. Rentowność obligacji nadal jest niższa niż średni DY dla indeksu S&P500 
(wykres poniżej). Pomimo wzrostu indeksów w ostatnich miesiącach, z ankiet dotyczących 
przyszłego zachowania S&P500 wynika, że ilość optymistów i pesymistów oscyluje na 
podobnym poziomie (36% na koniec września), daleko więc do średnioterminowego 
przegrzania rynku.     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michał Marczak 
(48 22) 697 47 38 
michal.marczak@dibre.com.pl 
 
 

Dane z USA: ISM Man. na tle zamówie ń na dobra trwałe (L), ró żnica nowych zamówie ń i zapasów w ISM 
Man (Ś) i zaufanie konsumentów a sprzeda ż detaliczna (P)  

Źródło: Bloomberg 

Byki i nied źwiedzie dla S&P500 (L) oraz rentowno ść obligacji 10Y w USA na tle średniego DY dla  
S&P500 (P)  

Źródło: Bloomberg 
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Stopy procentowe bez zmian 
Wbrew oczekiwaniom uczestników rynku oraz analityków Rada nie zmieniła stóp na 
październikowym posiedzeniu. Tym samym Rada pozostała niewzruszona wobec wyraźnie 
pogarszającej się koniunktury w Polsce, a więc i rosnącej przestrzeni do poluzowania 
monetarnego. Na proces ten zresztą wskazano bezpośrednio w komunikacie  – ,,w 
najbliższych  kwartałach  inflacja będzie się stopniowo obniżać, czemu sprzyjać będzie 
wygasanie  statystycznych  efektów  bazy w warunkach obniżającej się dynamiki popytu w 
gospodarce’’. Rada kontynuuje tym samym obrany jeszcze przed wakacjami kurs obrony 
swojej reputacji po kontrowersyjnej, majowej podwyżce stóp procentowych. Obronie reputacji 
ma służyć bardzo powolna, świadcząca o braku paniki w gremium, zmiana nastawienia i 
skoordynowanie w czasie obniżki stóp z publikacją projekcji. Obniżka została praktycznie 
zasygnalizowana w samym komunikacie (zmiana ,,rozważy" na ,,dokona złagodzenia polityki 
pieniężnej’’ i potem przez Belkę w czasie konferencji). Działanie takie prawdopodobnie wbrew 
intencjom prezesa NBP nie czyni decyzji RPP bardziej przewidywalnymi. Jedno co jest niemal 
pewne to to, że Rada po raz kolejny potwierdziła, że działa ze znacznym opóźnieniem 
względem cyklu osłabiając antycykliczną funkcję polityki pieniężnej w Polsce. Co zatem czeka 
nas w kolejnych miesiącach? Jak już wspomnieliśmy RPP obniży stopy w listopadzie (jedynie 
o 25 pb trzymając się obrony reputacji) potem w kolejnych miesiącach kontynuowała będzie 
politykę obniżek małymi krokami. W całym cyklu obniżki przekroczą 100-125p.b. (na taki 
scenariusz wydaje się być Rada już gotowa sygnalizując zgodnie w niezależnych 
wypowiedziach powrót inflacji do celu na poziomie 2,5% i limit obniżek jako ten, przy którym 
stopa realna pozostanie wyższa od zera). Sekwencja danych makroekonomicznych w 
kolejnych miesiącach (głębsze spowolnienie, spadek produkcji przemysłowej i  projekcja 
inflacyjna potwierdzająca powrót inflacji do celu i obniżenie się inflacji pod koniec tego roku) 
sprzyjać będą generowaniu oczekiwań na pełen cykl poluzowania w skali zbliżonej do tej z 
poprzednich cykli. Twierdzenie (niestety popularne w samej RPP) o nieskuteczności polityki 
pieniężnej w Polsce to ekonomiczny nihilizm. Efektywność polityki pieniężnej zwiększyło 
ostatnio wyłączenie możliwości substytucji kredytu złotowego walutowym (regulacje KNF) oraz 
płynny kurs złotego (złoty jest zatem obecnie za mocny biorąc pod uwagę fazę cyklu 
koniunkturalnego i dodatkowo staje się  wdzięcznym obiektem carry trades). Opóźnienie cyklu 
obniżek stóp prawdopodobnie przełoży się zatem na pogłębienie spowolnienia - w I kw.  
2013 r. tempo wzrostu PKB może zbliżyć się do zera w ujęciu rocznym. 
 
Sprzeda ż detaliczna 
Sprzedaż detaliczna wzrosła w sierpniu o 5,8% r/r (dokładnie konsensus rynkowy) po 6,9% 
odnotowanych przed miesiącem. Wyniki sprzedaży można podsumować naszym zdaniem 
dość krótko – trend spadkowy jest kontynuowany, co potwierdza w szczególności kompozycja 
wzrostów: gdyby nie naturalna zmienność sprzedaży żywności, kategorii pozostałe oraz 
przesunięcia w sezonowych wyprzedażach wygenerowane przez EURO2012 (w grę wchodzi 
tu także w niewielkim stopniu efekt bazowy z poprzedniego roku) dynamika sprzedaży byłaby 
niewiele wyższa niż 4,0%, czyli bliska naszej prognozie. Szybko też można rozprawić się z 
wyższą dynamiką dóbr trwałych (RTV i AGD), gdyż w dużej mierze odpowiedzialny jest za nią 
efekt bazowy, w sprzedaży samochodów nie ma już natomiast nawet pozytywnych informacji 
generowanych statystycznie – znów tak jak ostatnio w grudniu ubiegłego roku dynamika tej 
kategorii okazała się ujemna. Potwierdzeniem powyższych dywagacji jest niewielki, ale dalszy 
spadek dynamiki sprzedaży w ujęciu bazowym. Spodziewamy się, że spadki sprzedaży 
detalicznej przybiorą na sile w kolejnych miesiącach z uwagi na dalsze pogorszenie sytuacji 
na rynku pracy (spadki zatrudnienia, znaczne obniżenie dynamiki płac) oraz twarde 
ograniczenie budżetowe konsumentów (kredytowanie jest coraz trudniejsze, a rekordowo 
niska stopa oszczędności wyznacza już prawdopodobnie minimum najbardziej płynnych 
aktywów gospodarstw domowych).  
 
Produkcja przemysłowa 
W sierpniu produkcja przemysłowa wzrosła jedynie o 0,5% r/r (oczekiwania analityków 
oscylowały wokół 2%) po 5,2% r/r wzroście zanotowanym w lipcu. Na niższy od oczekiwań 
odczyt wskazywały wcześniejsze odczyty PMI oraz produkcji samochodów (dane SAMAR), a 
także słabsze dane z sektora przemysłowego Niemiec i efekt wysokiej bazy z 2011 roku. Po 
skorygowaniu o czynniki sezonowe produkcja wzrosła w lipcu o 1,9% r/r wobec 4,7% w lipcu 
(w ujęciu miesięcznym spadła o 0,4% po odsezonowaniu). Przechodząc do wskaźników 
dyfuzji, wzrost zanotowano w 19 sekcjach (wobec 23 sekcji w lipcu i 18 w czerwcu), co 
potwierdza, że lipcowy szybszy wzrost był jedynie jednorazowy. Największe wzrosty 
zanotowano w produkcji chemikaliów (10,5%), maszyn i urządzeń (6,8%) oraz papieru (5,6%). 
Spadki wystąpiły m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (-12,3%), 
farmaceutyków (-9,1%), samochodów (-8,3%) i mebli (-7,1%). Skala spadków była zatem 
większa niż skala wzrostów w odpowiednich kategoriach. Warto zwrócić uwagę, że firmy 
produkujące produkty z ostatnich dwóch kategorii spadkowych przeznaczają 60-80% swojej 

Makroekonomia 
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produkcji na eksport, zaś przemysł motoryzacyjny znajduje się globalnie w silnym trendzie 
spadkowym. Zgodnie z naszymi przypuszczeniami lipcowy większy wzrost produkcji był 
jedynie jednorazowym wybiciem (pozytywną niespodziankę należy naszym zdaniem złożyć na 
karb cyklu zapasów, warunków pogodowych itd.), zaś osłabienie koniunktury w kraju i u 
naszych głównych partnerów handlowych (w Niemczech spodziewany jest ujemny odczyt PKB 
za III kw.) powodują istotne osłabienie tempa produkcji. Utrzymujący się efekt wysokiej bazy 
statystycznej z zeszłego roku i 2 dni robocze mniej r/r obniżą dynamikę produkcji 
przemysłowej poniżej zera w kolejnych miesiącach. 
W sierpniu produkcja budowlano-montażowa obniżyła się o 5,0% w porównaniu z 
analogicznym miesiącem poprzedniego roku, zaś po wyeliminowaniu czynników sezonowych 
o 2,7% r/r i 0,2% m/m. Nastąpiła korekta istotnego lipcowego spadku robót związanych z 
budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – w sierpniu zanotowały one wzrost o 4,6% po 
spadku w lipcu o 12,9%. W pozostałych kategoriach produkcja spadła – wznoszenie 
budynków o 13,3%, wykonywanie robót specjalistycznych o 6,3%. Pomimo odczytu lepszego 
od oczekiwań (konsensus opiewał na spadek o 8,2%) produkcja budowlano-montażowa 
istotnie spowolniła i uważamy, że roboty budowlane będą miały zdecydowanie ujemną 
kontrybucję do dynamiki PKB w II połowie roku. Nie pozostanie to bez wpływu na aktywność 
inwestycyjną dla całej gospodarki (oczekujemy ujemnych dynamik inwestycji na początku 
2013 roku). 
 
Inflacja 
W sierpniu roczny wskaźnik inflacji obniżył się do 3,8% z 4,0%. Spadek inflacji był zgodny z 
oczekiwaniami analityków. W ujęciu miesięcznym ceny konsumentów spadły o 0,3%. 
Podobnie jak przed miesiącem zasadniczym powodem obniżenia się wskaźnika były niższe 
ceny żywności (spadek o 1,1% m/m – analogiczny do odczytu w Czechach) oraz odzieży i 
obuwia (spadek o 2,8% m/m – silniejszy niż u naszych sąsiadów). Kontynuowane są 
sezonowe spadki cen warzyw i owoców (prawie o 9%). Paliwa zdrożały o 0,9% w ujęciu 
miesięcznym. Wśród kategorii bazowych wzrosty cen wahały się w przedziale 0-0,2% m/m 
(pomijając wspomnianą kategorię odzież i obuwie), co sumarycznie wpłynęło na spadek 
wskaźnika inflacji bazowej i 0,2p.p. do poziomu 2,1% z 2,3% miesiąc temu. Na wskaźnikach 
inflacji bazowej trend spadkowy zaczyna być coraz bardziej widoczny. W kolejnym miesiącu 
oczekujemy wzrostu rocznego wskaźnika inflacji do powyżej 4% wiedzionego przez silny 
wzrost cen paliw m/m. Bardziej istotne spadki inflacji powinny nastąpić dopiero w 
październiku, kiedy realizować będzie się efekt wysokiej bazy. Obecnie zmiany inflacji 
powodowane są głównie przez czynniki sezonowe zaś skala jej spadku do końca roku 
ograniczana będzie przez globalnie rosnące ceny żywności (mięso). Na koniec roku inflacja 
powinna obniżyć się do poziomu nieznacznie przewyższającego 3%.  
 
Rynek pracy 
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zgodnie z naszą prognozą nie wzrosło w ujęciu 
rocznym w sierpniu (siódmy miesiąc z rzędu). W ujęciu absolutnym ubyło 6,6 tys. miejsc pracy 
(-0,1% m/m), co jest spójne z gradualnie spadkową tendencją na rynku pracy (jednak nie tak 
gwałtowną jak w 2008/09). Od lutego ubyło już prawie 29 tys. miejsc pracy. Spadki widoczne 
są w handlu, budownictwie i przetwórstwie. Biorąc pod uwagę fakt, że spowolnienie jeszcze 
de facto nie osiągnęło dna (spodziewamy się go dopiero na przełomie 2012 i 2013 roku), 
spadki zatrudnienia w kolejnych miesiącach będą bardziej widoczne (nie możemy wykluczyć 
ujemnych zmian zatrudnienia w ujęciu rocznym), można spodziewać się także coraz 
szybszego wzrostu stopy bezrobocia. W sierpniu dynamika płac tylko nieznacznie odbiła z 
2,4% do 2,7% ze względu na wypłaty premii w górnictwie (efekt dni roboczych był w sierpniu 
neutralny r/r). Niższy od konsensusu odczyt wskazuje na trwałe wypłaszczenie trendu w 
przetwórstwie przemysłowym.  
 
Deficyt bud żetowy 
Po sierpniu deficyt budżetowy spadł do 22,935 mld PLN z 24,3 mld PLN zanotowanych po 
lipcu. Stanowi to 65,5% dopuszczonego na bieżący rok deficytu w wysokości prawie 35 mld 
PLN. Wydatki państwa wyniosły 212,5 mld PLN (64,6% planowanych na rok 2012), zaś 
dochody 189,5 mld PLN (czyli 64,5% planowanych). Lepszy wynik budżetu spowodowany jest 
istotnym spadkiem wydatków (były ponad 5,5 mld PLN niższe niż w lipcu, zaś roczna stopa 
wzrostu wyniosła -1,9%), podczas gdy dochody wzrosły o prawie 23,5 mld PLN (roczna stopa 
wzrostu wyniosła 2,5%). Największą pozycję wśród wydatków budżetu stanowiły subwencje 
ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 37,3 mld PLN (74,3% 
tegorocznego planu) oraz dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości  
31 mld PLN (77,6% planu na ten rok). Po stronie dochodowej ciągle wysoki jest dochód 
niepodatkowy (zrealizowano już 92,6% planu, podczas gdy rok temu po sierpniu było to 
niecałe 80% - jednak stanowią one jedynie 9,2% planowanych na 2012 rok dochodów), zaś 
gorzej wypadają dochody podatkowe – zrealizowano prawie 62% planu (w zeszłym roku w 
analogicznym okresie ponad 65%). W sierpniu nieznacznie poprawiła się statystyka wpływów 
z podatku VAT  – wzrosły one o ponad 9,9 mld PLN (+1,1% r/r po pięciu miesiącach ujemnych 
dynamik). Resort finansów przewiduje w harmonogramie, że trzeci kwartał tego roku zakończy 
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się deficytem w wysokości 28,35 mld PLN, co stanowi 81% deficytu dopuszczonego w ustawie 
budżetowej. Po październiku deficyt powinien wzrosnąć do 34,7 mld PLN (99,1% planów), ale 
w listopadzie ma nastąpić kolejny spadek do 32,3 mld PLN (92,4 %). Spowolnienie 
gospodarcze, które dotyczy niemal wszystkich składowych PKB będzie w kolejnych 
miesiącach negatywnie wpływać na wpływy z podatków (szczególnie VAT), czyniąc strategię 
rządową utrzymania się ścieżki konwergencji fiskalnej dość wymagającą i utrudniającą 
stymulację fiskalną. MF może zatem próbować testować, na jakie zwiększenie deficytu 
pozwolą rynki, gdyż pokusa stymulowania słabnącej gospodarki będzie duża. 
 
Rachunek obrotów bie żących 
Deficyt na rachunku bieżącym wyniósł w lipcu 1027 mln euro wobec 1240 mln EUR 
zanotowanych w czerwcu (konsensus prognoz wynosił 1,3 mld euro). Zawężenie to 
zawdzięczamy przede wszystkim (znacznie większemu niż szacowaliśmy) przyspieszeniu 
eksportu (dynamika 12,7%) i wyższym transferom z UE. Podkreślić należy jednak, że ta 
imponująca dynamika eksportu do pewnego stopnia wynikała z efektu niskiej bazy z 
poprzedniego roku i prawdopodobnie czynników jednorazowych (na co wskazuje skokowy 
wzrost eksportu dóbr inwestycyjnych o 25% r/r) Odbicie importu było bardziej skromne (4,2% 
r/r z notowanych w czerwcu ujemnych rocznych dynamik). Lepsze dynamiki w obu 
przypadkach współgrają z krótkookresowym wzrostem aktywności ekonomicznej 
potwierdzonym choćby przez dynamikę produkcji (5,2% r/r w lipcu). W sierpniu spodziewamy 
się odwrócenia tego zrywu. Saldo obrotów towarowych zawęziło się w lipcu do -314 mln EUR 
wobec -412 mln EUR w czerwcu.  Na ujemne saldo rachunku bieżącego złożyły się 
dodatkowo: ujemne salda dochodów (1555 mln EUR) oraz dodatnie salda transferów 
bieżących (435 mln EUR) i usług (407 mln EUR). Istotnie, jak już pisaliśmy wzrosło saldo 
transferów z UE do 2,3 mld EUR. Saldo błędów i opuszczeń rozszerzyło się nieznacznie w 
porównaniu do poprzedniego miesiąca osiągając poziom -1,2 mld EUR z -0,8 mld EUR. 
Podkreślamy jednak, że wysokie dodatnie salda błędów i opuszczeń z kwietnia i maja mają 
szansę zostać rozdystrybuowane przy okazji publikacji danych kwartalnych o bilansie 
płatniczym istotnie zmniejszając deficyt na rachunku obrotów bieżących (nawet poniżej  
2 mld EUR z 4,3 mld EUR w I kwartale 2012). Na taką rewizję wskazują również ostatnio 
opublikowane dane o PKB z dużą dodatnią kontrybucją eksportu netto. Nasilające się 
spowolnienie skutkować będzie dalszym zawężeniem deficytu na rachunku obrotów bieżących 
(niższy import za sprawą wygasania importochłonnych inwestycji infrastrukturalnych) do około 
1,5% PKB w 2013 roku. W zakresie finansowania znacznie gorzej wyglądają po lipcu 
zagraniczne inwestycje bezpośrednie (spadek z 685 mln EUR do 116 mln EUR). Duży spadek 
zanotowano w inwestycjach portfelowych z 2,6 mld EUR do -140 mln EUR, co koresponduje z 
zatrzymaniem rally na polskich obligacjach i pierwszą falą ich wyprzedaży. 
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Spółka Rekomendacja
Data 

wydania 
Cena w dniu 

wydania
Cena 

docelowa
Cena 

bieżąca
Wzrost / 
Spadek

P/E    
2012

P/E    
2013

EV/EBITDA 
2012

EV/EBITDA 
2013

Banki

BZ WBK Trzy maj 2012-09-13 235,00 240,00 236,90 1,3% 14,4 14,0

GETIN NOBLE BANK Akumuluj 2012-09-13 1,62 1,80 1,77 1,7% 9,3 11,8

HANDLOWY Redukuj 2012-09-13 86,00 80,00 91,00 -12,1% 13,6 15,1

ING BSK Trzy maj 2012-09-13 84,5 86,30 83,60 3,2% 12,5 12,7

KREDYT BANK Akumuluj 2012-09-13 15,00 16,70 15,40 8,4% 23,2 13,8

MILLENNIUM Akumuluj 2012-09-13 3,9 4,10 4,17 -1,7% 11,2 11,8

PEKAO Trzy maj 2012-09-13 156,1 150,00 157,00 -4,5% 14,5 15,4

PKO BP Trzy maj 2012-09-13 36,65 36,60 35,60 2,8% 12,0 13,3

Ubezpieczyciele
PZU Trzy maj 2012-07-04 327,00 323,00 362,50 -10,9% 13,3 12,5

Usługi finansowe
KRUK Kupuj 2012-03-29 50,90 59,40 45,51 30,5% 9,4 8,2

Paliwa, Chemia
CIECH Kupuj 2012-09-04 18,44 21,60 18,19 18,7% 42,3 9,6 5,4 4,4

LOTOS Akumuluj 2012-09-27 30,06 34,20 32,73 4,5% 7,7 6,9 12,5 7,4

MOL Redukuj 2012-07-04 264,60 208,19 259,80 -19,9% 13,4 10,5 6,3 5,3

PGNiG Redukuj 2012-09-04 4,05 3,71 4,00 -7,3% 41,1 9,9 10,8 5,0

PKN ORLEN Kupuj 2012-09-13 42,8 50,00 45,40 10,1% 8,2 9,6 5,5 6,1

POLICE Trzy maj 2012-01-16 9,62 10,00 11,89 -15,9% 11,7 10,3 6,6 5,3

ZA PUŁAWY Trzy maj 2012-08-03 114,60 118,40 123,20 -3,9% 8,9 13,4 4,8 6,4

Energetyka
CEZ Redukuj 2012-09-04 130,00 117,50 119,00 -1,3% 8,9 8,7 6,4 6,5

ENEA Kupuj 2012-09-04 16,50 20,76 16,28 27,5% 8,1 7,9 3,2 3,6

PGE Kupuj 2012-03-05 19,80 21,24 17,99 18,1% 7,5 8,6 4,0 4,7

TAURON Kupuj 2012-08-14 4,78 6,31 4,83 30,6% 6,1 9,1 3,8 4,8

Telekomunikacja
NETIA Redukuj 2012-10-05 6,00 5,60 6,00 -6,7% 64,9 34,1 4,7 4,2

TPSA Trzy maj 2012-10-05 16,20 16,80 16,20 3,7% 20,5 21,6 5,1 5,0

Media
AGORA Trzy maj 2012-08-03 7,85 7,50 8,00 -6,3% 340,5 - 3,8 4,5

CINEMA CITY Trzy maj 2012-03-05 32,00 33,50 30,00 11,7% 13,0 10,6 6,6 5,7

CYFROWY POLSAT Redukuj 2012-08-03 14,35 13,20 14,30 -7,7% 10,0 11,6 7,5 7,8

TVN Trzy maj 2012-09-04 6,91 6,80 6,95 -2,2% - 16,7 8,8 9,4

IT
AB Akumuluj 2012-10-05 19,48 22,50 19,48 15,5% 7,2 6,5 6,0 5,5

ACTION Redukuj 2012-03-05 23,25 17,30 20,30 -14,8% 9,1 8,4 6,4 6,0

ASBIS Trzy maj 2012-03-05 2,80 2,60 2,35 10,6% 7,9 7,0 4,8 4,9

ASSECO POLAND Kupuj 2012-08-17 44,66 53,50 44,23 21,0% 9,3 8,8 6,3 6,0

COMARCH Redukuj 2011-10-13 50,25 45,90 75,30 -39,0% 18,9 17,6 8,6 7,6

SYGNITY Akumuluj 2012-09-10 14,24 15,30 14,00 9,3% - 15,5 10,3 5,3

Górnictwo i Metale

JSW Kupuj 2012-01-23 99,00 121,60 93,00 30,8% 6,0 6,9 2,6 2,7

KGHM Kupuj 2012-09-12 142,9 165,40 153,00 - 6,1 8,7 3,7 4,7

LW BOGDANKA Akumuluj 2012-08-06 121,70 132,00 121,80 8,4% 13,9 8,9 6,3 4,4

Przemysł

ALCHEMIA Kupuj 2012-07-26 5,13 6,2 5,45 13,8% 12,3 9,8 6,5 5,0

ASTARTA Kupuj 2012-08-09 63,25 74,0 67,75 9,2% 5,5 3,8 5,8 4,3

BORYSZEW Trzy maj 2012-06-05 0,60 0,65 0,63 3,2% 15,7 15,1 8,0 7,6

FAMUR Redukuj 2012-09-26 4,63 4,1 4,55 -9,9% 10,5 16,3 5,7 7,2

IMPEXMETAL Kupuj 2012-08-28 3,51 5,7 3,84 48,4% 5,8 9,0 5,4 6,1

KERNEL Redukuj 2012-08-31 68,10 62,5 66,00 -5,3% 7,8 7,1 7,3 5,6

KĘTY Trzy maj 2012-08-28 116,80 119,7 118,40 1,1% 10,4 12,7 6,0 6,5

KOPEX Redukuj 2012-09-26 18,7 16,7 18,35 -9,0% 14,2 15,1 6,8 7,4

ROVESE Zawieszona 2012-06-14 3,40 - 2,66 - - - - -

Budownictwo
BUDIMEX Akumuluj 2012-08-06 54,70 65,10 57,60 13,0% 8,1 9,8 3,6 4,6

ELEKTROBUDOWA Trzy maj 2012-08-06 91,40 95,70 108,00 -11,4% 13,4 12,2 8,7 7,9

ERBUD Kupuj 2012-08-06 13,75 17,50 13,66 28,1% 10,1 8,8 5,3 4,5

MOSTOSTAL WAR. Trzy maj 2012-08-06 13,80 14,40 14,30 0,7% - 10,4 16,5 4,2

PBG Zawieszona 2012-06-05 14,63 - 6,11 - - - - -

POLIMEX MOSTOSTAL Zawieszona 2012-07-18 0,69 - 0,79 - - - - -

RAFAKO Trzy maj 2012-09-04 8,70 9,10 9,25 -1,6% 11,3 11,2 7,2 6,3

TRAKCJA TILTRA Zawieszona 2011-12-19 1,10 - 0,88 - - - - -

ULMA CP Kupuj 2012-08-06 39,30 48,80 39,20 24,5% 9,3 546,0 2,3 3,1

UNIBEP Kupuj 2012-08-06 3,60 6,10 4,79 27,3% 7,4 7,4 5,4 5,9

ZUE Trzy maj 2012-10-05 7,25 7,00 7,25 -3,4% 9,6 9,8 6,7 5,2

Deweloperzy
BBI DEVELOPMENT Akumuluj 2012-06-05 0,30 0,34 0,38 -10,5% 415,3 45,1 34,5 52,1

DOM DEVELOPMENT Trzy maj 2012-01-23 29,50 31,40 28,70 9,4% 8,3 13,6 6,7 12,3

ECHO Kupuj 2012-01-24 3,75 4,70 4,25 10,6% 6,8 12,2 10,1 28,6

GTC Kupuj 2012-06-14 6,10 7,30 7,60 -3,9% 42,0 18,2 21,8 16,2

J.W.C. Redukuj 2012-08-01 4,22 4,00 4,19 -4,5% 11,8 12,1 15,3 16,6

PA NOVA Kupuj 2012-09-11 15,49 22,90 18,82 21,7% 10,3 8,4 16,2 9,7

POLNORD Kupuj 2012-09-24 12,75 17,40 14,57 19,4% - 65,0 16,4 20,8

ROBYG Trzy maj 2012-03-05 1,46 1,43 1,30 10,0% 7,9 11,1 8,4 11,6

Aktualne rekomendacje DI BRE Banku S.A.
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Rekomendacje wydane w ostatnim miesi ącu 

 
Statystyka rekomendacji 

Spółka Rekomendacja 
Poprzednia  
rekomendacja Cena docelowa Data wydania 

BZ WBK Trzymaj Zawieszona 240,00 2012-09-13 

FAMUR Redukuj Redukuj 4,10 2012-09-26 

GETIN NOBLE BANK Akumuluj Akumuluj 1,80 2012-09-13 

HANDLOWY Redukuj Redukuj 80,00 2012-09-13 

ING BSK Trzymaj Trzymaj 86,30 2012-09-13 

KGHM Kupuj Trzymaj 165,40 2012-09-12 

KOPEX Redukuj Zawieszona 16,70 2012-09-26 

KREDYT BANK Akumuluj Zawieszona 16,70 2012-09-13 

LOTOS Akumuluj Redukuj 34,20 2012-09-27 

MILLENNIUM Akumuluj Trzymaj 4,10 2012-09-13 

NETIA Redukuj Trzymaj 5,60 2012-10-05 

PA NOVA Kupuj Kupuj 22,90 2012-09-11 

PEKAO Trzymaj Redukuj 150,00 2012-09-13 

PKN ORLEN Kupuj Trzymaj 50,00 2012-09-13 

PKO BP Trzymaj Trzymaj 36,60 2012-09-13 

POLNORD Kupuj Trzymaj 17,40 2012-09-24 

SYGNITY Akumuluj Trzymaj 15,30 2012-09-10 

TPSA Trzymaj Trzymaj 16,80 2012-10-05 

 

 
Zamiany rekomendacji w Przegl ądzie Miesi ęcznym 

Spółka Rekomendacja 
Poprzednia  
rekomendacja Cena docelowa Data wydania 

AB Akumuluj Trzymaj 22,50 2012-10-05 

ZUE Trzymaj Akumuluj 7,00 2012-10-05 

 

Wszystkie 
Dla emitentów zwi ązanych z DI BRE              

Bankiem S.A.  
Statystyka Sprzedaj Redukuj Trzymaj Akumuluj Kupuj Sprzedaj Redukuj Trzymaj Akumuluj Kupuj 

liczba 0 11 23 8 18 0 4 11 4 11 

procent 0,0% 18,3% 38,3% 13,3% 30,0% 0,0% 13,3% 36,7% 13,3% 36,7% 
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Banki 
Sierpniowe statystyki sektora dla kredytów i depozy tów 
NBP podał statystyki dla sald depozytów i kredytów dla sektora bankowego za sierpień 2012. 
Depozyty ogółem wzrosły w silnym tempie 1,5% M/M (+3,4% YTD, +7,8% R/R). Było to 
spowodowane bardzo mocnym przyrostem oszczedności niemonetarnych instytucji 
finansowych o 6,7% M/M (+28,4% YTD oraz +3,4% R/R). Depozyty detaliczne wzrosły również 
w silnym tempie, o 0,7% M/M (+4,1% YTD oraz +11,6% R/R), podczas gdy oszczędności 
przedsiębiorstw lekko spadły o 0,1% M/M (-11,7% YTD, ale +1,9% R/R).  
W odniesieniu do kredytów, odnotowały one wzrost o 0,9% M/M (+1,7% YTD, +6,4% R/R), przy 
czym ta dodatnia dynamika została spotęgowana przez osłabienie się PLN (o 1,9% M/M do 
CHF i o 1,8% do EUR). Dynamika M/M skorygowana o efekt walutowy wyniosła +0,3% 
(względem +0,5% M/M w lipcu) i powróciła do poziomów notowanych w 2Q 2012 (+5,5% R/R). 
Kredyty korporacyjne wzrosły o 0,7% M/M (+4,5% YTD, 10,9% R/R oraz 9,5% R/R po 
skorygowaniu o efekt walutowy), podczas gdy kredyty detaliczne zwiększyły się o 1,0% M/M 
(+0,5% YTD, +3,5% R/R oraz 4,3% R/R po skorygowaniu o efekt walutowy). W ramach 
kredytów detalicznych, saldo kredytów nie-mieszkaniowych wzrosło w nieznacznym tempie 
0,2% M/M (+0,1% YTD, +0,1% R/R oraz -0,3% R/R po skorygowaniu o efekt walutowy), 
podczas gdy kredyty hipoteczne przyrosły o 1,5% M/M (+0,8% YTD, 5,9% R/R oraz 7,3% R/R 
po wyeliminowaniu efektu walutowego). Po wyeliminowaniu efektu walutowego, motorem 
wzrostu hipotek niezmiennie pozostają kredyty złotowe (42,3% ogółu kredytów hipotecznych), 
które wzrosły o 1,6% M/M (11,7% YTD i 18,9% R/R). Od stycznia 2012 obserwujemy ujemną 
dynamikę M/M w kredytach walutowych (już po wykluczeniu efektu walutowego), co jest 
konsekwencją braku nowej sprzedaży i naturalnej amortyzacji portfela. 
Ponieważ tempo wzrostu depozytów było wyższe niż kredytów, wskaźnik kredyty/depozytów 
poprawił się o 68p.b. M/M do 103,7%. 
 
Wyniki sektora za sierpie ń 2012 
NBP opublikował dane sektora za sierpień 2012. Zysk netto wyniósł 1,3 mld PLN, co oznacza 
spadek o 20% M/M i 14% R/R. Za pogorszenie wyniku M/M odpowiadają niższe przychody 
pozaodsetkowe (spadek wyniku prowizyjnego o 3% M/M i handlowego o 12% M/M) oraz 
wyższe saldo rezerw (+32% M/M). Za spadek wyniku R/R odpowiada niższe przychody ogółem 
o 8% R/R (spadki widoczne są już we wszystkich kategoriach) oraz lekki wzrost kosztów 
operacyjnych (o 1% R/R). Wyniki za sierpień prezentują się słabo, szczególnie w odniesieniu do 
wyników za lipiec. Niemniej jednak zwracamy uwagę, że wyniki za lipiec zaprezentowane przez 
NBP były wyższe od tych zaraportowanych przez KNF (o 8% z powodu wyższych rezerw; do tej 
pory były to wartości zbieżne). Słabe wyniki za sierpień mogą oznaczać, że została w nich 
dokonana korekta za lipiec. Po ośmiu miesiącach 2012, sektor bankowy zarobił 10,9 mld PLN, 
czyli o 3% więcej niż rok wcześniej. 
 
Sierpniowe statystyki odno śnie jako ści kredytów w sektorze 
Udział kredytów z utratą wartości w sierpniu utrzymał się praktycznie na stabilnym poziomie M/
M - 8,43%. Poprawiła się jakość kredytów korporacyjnych o 14p.b. M/M do 12,2%, a jakość 
portfela detalicznego utrzymała się stabilnym poziomie M/M - 7,56%. Co ciekawe pogorszyła 
się o 10p.b. M/M do 0,68% jakość kredytów dla niemonetarnych instytucji finansowych. W 
ramach portfela korporacyjnego, poprawiła się jakość zarówno dużych przedsiębiorstw o 5p.b. 
M/M do 9,35%, jaki i MSP o 23p.b. M/M do 12,22%. W ramach portfela kredytów detalicznych, 
jakość kredytów hipotecznych była stabilna M/M – 2,71%, a jakość kredytów nie-
mieszkaniowych pogorszyła się o 11p.b. M/M do 14,86%.  
 
Zysk sektora w 2012 ma spa ść R/R – KNF  
Przewodniczący KNF, Andrzej Jakubiak, poinformował, że spodziewa się, ze skumulowany 
zysk netto sektora bankowego w 2012 będzie wyższy niż ten za 2010, ale jednocześnie ma być 
niższy niż ten w 2011. Przypominamy, że po siedmiu miesiącach 2012 zysk sektora bankowego 
wzrósł o 6% R/R. W naszych prognozach dla banków przez nas analizowanych zakładamy, że 
skumulowany zysk netto spadnie o 3% R/R w 2012.  
 
Visa obni ża interchange  od 1 stycznia 2013  
Visa Polska poinformowała, że od 1 stycznia 2013 obniży stawki interchange dla kart 
wydawanych przez tą organizację do 1,25% dla kart debetowych (dla kwot powyżej 20 PLN, dla 
mniejszych kwot 0,9%) i do 1,30% dla kart kredytowych (dla kwot powyżej 20 PLN, dla 
mniejszych 1,0%). Obecnie średnie stawki interchange w Polsce wynoszą 1,5-1,6%. 
Przypominamy, że w naszych prognozach dla banków zakładamy spadek opłaty interchange od 
1 stycznie 2013 do poziomu 1,1%. Banki, które najbardziej mogą ucierpieć na obniżce 
interchange to ING BSK, Millennium i Handlowy. W najmniejszym stopniu wpłynie to na 
rentowość Getin Noble Baku, Pekao i PKO BP.  
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Nowy senacki projekt obni żki interchange   
Dziennik Gazeta Prawna doniósł, że 3 października senacka komisja budżetu i finansów 
publicznych opowiedziała się za przyjęciem projektu ustaw o usługach płatniczych, który 
zakłada stopniowe obniżenie interchange do 0,5% w 2016 r. Projekt otrzymał pozytywną opinię 
Ministerstwa Finansów. Celem jest, aby ustawa została uchwalona jeszcze w tym roku. Jest 
szansa, że Senat zajmie się tym projektem na posiedzeniu w przyszłym tygodniu  
(10-14 października). Później zostałby on skierowany do dwutygodniowych konsultacji 
społecznych. Projekt przewiduje obniżenie opłaty interchange z obecnego poziomu 1,5-1,6% do 
1,0% w 2013 r., do 0,7% w latach 2014-2015 oraz do 0,6% w 2016 r. Zwracamy uwagę, że 
powyższy projekt jest bardziej rygorystyczny niż wcześniejsze rozwiązanie zaproponowane 
przez NBP. Zakładało ono obniżkę do 1,1% w 2013 oraz późniejszy spadek do 0,7% w 2017. W 
naszych prognozach na 2013 uwzględniamy obniżenie opłaty interchange do poziomu 1,1%.  
 
Opłata interchange  ma być ujednolicona na poziomie wspólnotowym  
Dziennika Gazeta Prawna doniósł, że stawki interchange mają zostać ujednolicone w krajach 
unii Europejskiej. Takie rozwiązanie zaproponował Parlament Europejski Po głosowania przez 
PE ten temat ma trafić do Komisji Europejskiej. Proces ujednolicania opłaty interchange ma 
przebiegać według schematu sprawdzonego przy ujednolicaniu w UE stawek roamingu w 
telekomunikacji. Założenie Parlamentu Europejskiego jest proste: w całej UE powinien 
obowiązywać jeden limit przy transakcjach transgranicznych i krajowych. Nie jest jasne, na 
jakim miałby on być poziomie. Efekt mógłby być taki, że o ile w niektórych krajach (w tym w 
Polsce) prowizje musiałyby spaść, to w innych limit byłby wyższy od obowiązującego poziomu 
interchange. Według propozycji PE europejska stawka powinna być wprowadzana stopniowo.  
 
KNF mo że ograniczy ć dywidend ę za 2012 do 75%  
Wiceprzewodniczący KNF, Wojciech Kwaśniak, powiedział w trakcie konferencji w Krynicy, że 
na przełomie października i listopada KNF przedstawi bankom zalecenia odnośnie polityki 
wypłacania dywidend z zysku za 2012. KNF może zalecić bankom wypłatę dywidendy z zysków 
za 2012 w maksymalnej wysokości 75%, czyli tak jak rok wcześniej zaleciła ubezpieczycielom. 
Dodał, że nie wydaje mu się by było możliwe by poszczególne banki wypłaciły całość zysku z 
uwagi na kwestię ryzyk systemowych. Informacja potencjalnie lekko negatywna dla 
Handlowego i Pekao, w przypadku których rynek może oczekiwać wyższych dywidend niż 75%.  
 
KNF zapowiada złagodzenie rekomendacji S i T 
Przewodniczący KNF, Andrzej Jakubiak, poinformował, że do końca roku KNF zamierza 
„napisać od nowa” rekomendację S (głównie kredyty konsumenckie) i rekomendację T (głównie 
kredyty mieszkaniowe). Jeśli chodzi o rekomendację dotyczącą kredytów konsumenckich, KNF 
zamierza w sposób odmienny podejść do dotychczasowych zasad związanych z udzielaniem 
tych kredytów. Chce podzielić je na trzy grupy: 1) do 50 tys. PLN, 2) 50-100 tys. PLN i 3) 
powyżej 100 tys. PLN. W zależności od tego różne będą poziomy oceny szczegółowości 
zdolności kredytowej. KNF chce zrezygnować z tego, co budziło najwięcej wątpliwości w 
rekomendacjach dotychczas obowiązujących, czyli pomieszania zdolności kredytowej z 
wiarygodnością kredytową. KNF chce przejść czysto na ocenę zdolności kredytowej. Chce, 
żeby to obowiązywało wszystkie firmy pożyczkowe z ustawy o kredycie konsumenckim. 
Jakubiak dodał również, że KNF chce zrezygnować ze wskaźnika dług do dochodu. Według 
niego ten wskaźnik powinien być budowany przez same banki. Jeśli chodzi o rekomendację 
dotyczącą kredytów hipotecznych, KNF rozważy przyznanie bankowi możliwości oceny 
perspektyw spłaty kredytu oraz długości tego okresu. Złagodzenie dotychczasowych rozwiązań 
rekomendacji S i T powinno jednoznacznie przełożyć się na zwiększenie akcji kredytowej w 
segmencie kredytów detalicznych, ale uważamy że innych niż walutowe kredyty hipoteczne. W 
chwili obecnej nie jesteśmy w stanie skwantyfikować tego efektu.  
 
Nowelizacje rekomendacji Si T maj ą trafi ć do konsultacji społecznych jeszcze w 
październiku  
Wojciech Kwaśniak, wiceprzewodniczący KNF, powiedział w wywiadzie dla Dziennika Gazety 
Prawnej, że nowelizacja rekomendacji T trafi do konsultacji społecznych, banków i firm 
audytorskich do 15 października, a do końca miesiąca do takich konsultacji zostanie również 
przekazana nowelizacja rekomendacji S. Dodał, że intencją regulatora jest aby nowe 
rozwiązania zaczęły obowiązywać od początku 2013, chociaż nie są wykluczone okresy 
przejściowe.  
 
Belka popiera ch ęć złagodzenia rekomendacji S i T  
Szef NBP, Marek Belka, odniósł się pozytywnie do planowanego przez KNF złagodzenia 
rekomendacji S i T. Dodał, że wyeliminowanie kredytów walutowych było czymś dobrym, ale 
jednocześnie przykręcono śrubę zbyt mocno dla kredytów złotowych.  
 
KNF rozpocz ął prace nad rekomendacj ą dotycz ącą bancassurance  
Wojciech Kwaśniak, wiceprzewodniczący KNF, powiedział w wywiadzie dla Dziennika Gazety 
Prawnej, że KNF właśnie rozpoczął prace nad nową rekomendacją dotyczącą produktów 
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bankowo-ubezpieczeniowych. Będzie ona dotyczyła wpływu tych produktów na ryzyko banków i 
ubezpieczycieli, sposobu sprzedaży produktów klientom oraz rachunkowego uwzględniania 
dochodów i kosztów związanych z tymi produktami. Teraz dochody są często liczone od razu, a 
koszty rozkładane w czasie. KNF chce, by zarówno dochody, jak i koszty były rozkładane 
proporcjonalnie. Intencją regulatora jest także, by klienci rozumieli te produkty, a ich prawa były 
należycie zabezpieczone. A także aby banki z tytułu ich sprzedaży nie były obciążane 
nadmiernym rykiem, w tym ryzykami prawnymi z tytułu potencjalnych sporów ze swoimi 
klientami w przyszłości. Projekt powinien trafić do konsultacji na przełomie tego i przyszłego 
roku.  
 
Może dojść do kolejnych poł ączeń banków w Polsce – Kwa śniak  
Wojciech Kwaśniak, wiceprzewodniczący KNF, powiedział w wywiadzie dla Bloomberg 
Businessweek Polska, że nie wyklucza, że w 2013 może mieć do czynienia z kolejnymi 
transakcja fuzji i połączeń banków w Polsce (po planowanym połączeniu BZ WBK i Kredyt 
Banku). Stwierdził również, że regulator widzi fundusze private equity jako dominującego 
akcjonariusza banków tylko w przypadku nowo powstających podmiotów. 
 
Zakończyły si ę konsultacje społeczne w sprawie nowelizacji ustawy  o BFG  
W drugiej połowie października zakończyły się konsultacje społeczne nowelizacji ustawy o 
BFG. Przypominamy, że nowelizacja tej ustawy ma wprowadzić opłatę ostrożnościową, czyli 
potocznie podatek bankowy. Obliczyliśmy, że każde 0,1% od wartości aktywów ważonych 
ryzykiem w formie opłaty ostrożnościowej zredukuje zyski banków w 2013 średnio o 4%. 
Szacujemy, że największy negatywny wpływ może wystąpić w Getin Noble Bank i Millennium , 
odpowiednio o 9% i 7%, a najmniejsze w Handlowym i Pekao, po 3%. Gdyby podstawa podatku 
wyniosła 0,1% (chociaż może również wynieść 0,2%), to wpływy z sektora wyniósłby ok 800 
mln PLN w skali roku.  
 
Zmiana upadło ści Hydrobudowy z układowej na likwidacyjn ą może zmusi ć 
banki do dotworzenia rezerw  
Hydrobudowa poinformowała, że jej Zarząd podjął uchwałę w sprawie złożenia wniosku do 
sądu upadłościowego o zmianę trybu postępowania upadłościowego z układowego na 
obejmujący likwidację majątku. Spółka poinformowała, że od momentu ogłoszenia upadłości 
układowej łączna wartość nieregulowanych zobowiązań wzrosła o 75 mln PLN z 1,23 mld PLN 
na moment złożenia wniosku o upadłość układową na początku czerwca. Ponieważ dług netto 
Hydrobudowy (557 mln PLN) stanowił 26% długu netto PBG na koniec 1H 2012, powyższa 
informacja może mieć negatywny wpływ na saldo rezerw w 3Q 2012 w bankach, które udzieliły 
finansowania grupie PBG. Wśród banków z największym zaangażowanie względem grupy PBG 
jest BZ WBK, Nordea, Pekao, Millennium, ING BSK, BGŻ. Niestety nie posiadamy dokładnych 
informacji nt. struktury kredytowania przez poszczególne banki Hydrobudowy oraz grupy PBG 
na koniec czerwca 2012. 
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Przegląd miesięczny 

Analityk: Iza Rokicka

Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-13

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta wowe dane (mln PLN)

Wynik odsetkow y 2 949,9 3 218,7 9,1% 3 097,2 -3,8% 3 246,0 4,8% Liczba akcji (mln) 74,6

Marża odsetkow a 3,1% 3,2% 3,0% 3,0% MC (cena bieżąca) 17 681,7

WNDB 5 079,5 5 319,4 4,7% 5 314,4 -0,1% 5 432,5 2,2% Free float 3,7%

Wynik operacyjny* 2 476,9 2 524,3 1,9% 2 683,2 6,3% 2 841,0 5,9%

Zysk brutto 1 591,9 1 973,6 24,0% 2 015,9 2,1% 2 037,6 1,1%

Zysk netto 1 160,2 1 511,6 30,3% 1 534,6 1,5% 1 584,1 3,2%

ROE 12,9% 15,2% 14,0% 13,2% Zmiana ceny: 1m 2,1%

P/E 19,1 14,7 11,5 14,0 Zmiana ceny: 6m 2,7%

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

DPS 3,1 7,3 6,2 7,3 Max (52 tyg.) 239,5

Dyield (%) 1,3 3,1 2,6 3,1 Min (52 tyg.) 211,6

BZ WBK (Trzymaj)
Cena bie żąca: 236,9 PLN Cena docelowa: 240 PLN

* przed kosztami rezerw 

Niezmiennie w naszym bazowym scenariuszu zakładamy,  że KNF wyda zgod ę na 
poł ączenie z Kredyt Bankiem do ko ńca tego roku, co oznacza, że od pocz ątku 2013 roku 
z formalnego punktu widzenia b ędziemy mie ć do czynienia z poł ączonym bankiem, 
trzecim najwi ększym na rynku. W oparciu o nasze prognozy zysku ne tto dla „nowego” 
BZ WBK, jego wycen ę na wska źniku 2014 P/E na poziomie 11,4x, z 10% dyskontem 
względem średniej wyceny dla PKO BP i Pekao, nale żałoby uzna ć za atrakcyjn ą, gdyby 
nie ryzyko poda ży akcji ze strony KBC bezpo średnio po zako ńczeniu procesu wymiany 
akcji Kredyt Banku na nowe akcje BZ WBK. Podtrzymuje my nasz ą rekomendacj ę Trzymaj 
oraz cen ę docelow ą na poziomie 240 PLN.  
 
Decyzja na poł ączenie banków rzekomo nie zostanie wydana przed 30 listopada  
Puls Biznesu doniósł, powołując się na nieoficjalne źródła, że KNF rzekomo miał poinformować 
Santandera oraz KBC, że decyzja w sprawie połączenia BZ WBK i Kredyt Bankiem, nie 
zostanie zakomunikowana przed 30 listopada 2012. Niemniej jednak przedstawiciele regulatora 
nadal twierdzą, że decyzja zapadnie jeszcze w tym roku, dodając że KNF chce mieć pewność, 
że wszystkie ryzyka zostały zidentyfikowane i odpowiednio ocenione. Ponadto dziennik podaje, 
że KNF miał wynegocjować z KBC wydłużenie okresu przez jaki KBC będzie jeszcze 
finansować walutowy portfel kredytów Kredyt Banku z obecnie ustalonego terminu 3 lata od 
daty połączenia. Podtrzymujemy nasze założenie, że pozytywna decyzja na połączenie banków 
zostanie wydana w tym roku kalendarzowym. Gdyby okres finansowania aktywów Kredyt Banku 
przez KBC został wydłużony, byłaby to pozytywna informacja.  
 
Połączony bank ma mie ść free float  40%, a Santander ma by ć notowany na GPW 
– Kwaśniak  
Wojciech Kwaśniak, wiceprzewodniczący KNF, powiedział w wywiadzie dla Bloomberg 
Businessweek Polska, że oczekuje, iż Santander będzie notowany na giełdzie w Warszawie, 
że, decyzja w sprawie połączenia BZ WBK i Kredyt Banku powinna zapaść jeszcze w tym roku 
oraz że, free float połączonego banku powinien wynieść minimum 40%. Zgodnie z naszymi 
obliczeniami, udział Santandera w kapitale połączonego banku wyniesie 80,2%, przy założeniu 
braku kolejnych emisji akcji.  
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Przegląd miesięczny 

* przed kosztami rezerw 

Chocia ż podtrzymujemy nasz ą rekomendacj ę Akumuluj na walory Getin Noble Banku, 
dostrzegamy ryzyko, że tempo wyrostu kursu akcji obserwowane we wrze śniu mo że być 
trudne do utrzymania. Obecnie bank notowany jest na  wska źniku P/BV na poziomie 0,97x 
na 2012 i 0,90x na 2013, czyli z 6% dyskontem do Mi llennium. Podtrzymujemy nasz ą 
opini ę, że Getin Noble Bank jest najlepsz ą w sektorze finansowym ekspozycj ą na 
umacniaj ący si ę PLN, nie tylko przez koszt finansowania i mar żę odsetkow ą, ale równie ż 
ze względu na koszt ryzyka skorelowany z kursem walutowym. Z drugiej strony, 
zwracamy uwag ę, że rekomendacja odno śnie sprzeda ży produktów inwestycyjno-
strukturyzowanych przez banki, nad któr ą obecnie pracuje KNF, mo że negatywnie 
przeło żyć się na wynik prowizyjny Spółki.  
 
Getin Noble Bank zamierza kupi ć zorganizowan ą część przedsi ębiorstwa 
bankowego Banku DnB Nord  
Getin Noble Bank poinformował, że zawarł z Bankiem DnB Nord przedwstępną warunkową 
umowę kupna zorganizowaną części przedsiębiorstwa bankowego. W skład tego 
przedsiębiorstwa miałyby wchodzić m.in. oddziały wraz z prowadzoną w tych oddziałach 
działalnością bankową (39 sztuk), pracownicy nabywanych oddziałów (260), kredyty udzielone 
spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym (ponad 700 mln PLN), kredyty dla małych i 
średnich przedsiębiorstw (ok. 200 mln PLN), kredyty dla klientów detalicznych (ale inne niż 
hipoteczne, 13 mln PLN), depozyty (potencjalnie portfel nawet większy niż kredyty ogółem) oraz 
rachunki bankowe (ok 35 tys. klientów). Na koniec maja 2012 r. łączna wartość wierzytelności z 
tytułu kredytów brutto wyniosła 975,5 mln PLN (poniżej 10% całego portfela kredytowego DnB 
Nord na koniec 2011). Zakładając, że Getin przejmie 100% powyższych aktywów i pasywów 
(oraz po uwzględnieniu odpowiednich premii i dyskont w stosunku do poszczególnych pozycji), 
cena zakupu wyniosłaby ok 5 mln PLN. Realizacja umowy uzależniona jest od następujących 
warunków: 1) zgoda UOKiK (jeżeli będzie wymagana), 2) zgoda KNF, 3) pozytywna 
indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, 4) zgoda wynajmujących lokale 
oddziałów na zmianę najemcy oraz 5) zgoda większości klientów DnB Nord na przeniesienie do 
Getin Noble Banku: portfela kredytowego wchodzącego w skład zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa bankowego, depozytów oraz aktywnych rachunków bankowych. Spółka 
oczekuje, że zgoda KNF zostanie wydana na przełomie 2012 r. i 2013 r.. Po otrzymaniu tej 
zgody, rozpocznie się proces pozyskiwania zgód klientów na zmianę banku, który potrwa 
najprawdopodobniej ok. 1-2 miesięcy. Wstępne indykacje cenowe powyższej transakcji wydają 
się być atrakcyjne. Zwracamy uwagę, że powyższa transakcja będzie obciążeniem dla 
współczynnika wypłacalności banku w wysokości ok 15p.b., bo będzie wymagała kapitału 
regulacyjnego na poziomie 50-60 mln PLN. Przypominamy, że bank jest w fazie finalizacji emisji 
akcji serii K (96 mln PLN), z której środki miały być przeznaczone na akwizycje i wzrost 
organiczny banku. 
 
Dokonano przydziału akcji serii K  
Getin Noble Bank poinformował, że w dniu 1 października dokonał przydziału akcji serii K (60 
mln akcji po 1,60 PLN). W ramach zapisów odstawowych złożono 3 563 zapisy na 54 099 979 
sztuk akcji, podczas gdy w ramach zapisów dodatkowych złożono 178 zapisów na 16 042 240 
sztuk akcji (nadsubskrypcja wyniosła 171,90%, a średnia stopa redukcji 63,22%). Zgodnie z 
wcześniej przedstawionym harmonogramem przydział akcji serii J (200 mln akcji po 1,0 PLN) 
odbędzie się 8 października.  
 
 
 

Analityk: Iza Rokicka

Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-13

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Wynik odsetkow y 1 052,5 1 369,4 30,1% 1 374,8 0,4% 1 363,2 -0,8% Liczba akcji (mln) 2 245,5

Marża odsetkow a 2,8% 2,8% 2,5% 2,3% MC (cena bieżąca) 3 974,6

WNDB 2 253,0 2 411,2 7,0% 2 301,7 -4,5% 2 331,4 1,3% Free float 44,3%

Wynik operacyjny* 1 524,3 2 113,0 38,6% 1 535,6 -27,3% 1 437,3 -6,4%

Zysk brutto 467,0 903,4 93,4% 577,1 -36,1% 506,8 -12,2%

Zysk netto 450,1 778,0 72,8% 451,0 -42,0% 398,5 -11,6%

ROE 14,6% 21,4% 10,2% 7,9% Zmiana ceny: 1m 21,9%

P/E 8,8 5,1 10,4 11,8 Zmiana ceny: 6m -7,3%

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

DPS 0,0 0,0 0,0 0,0 Max (52 tyg.) 2,1

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 1,3

Getin Noble Bank  (Akumuluj)
Cena bie żąca: 1,77 PLN Cena docelowa: 1,8 PLN
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Przegląd miesięczny 

Getin rozpoczyna proces emisji obligacji zabezpiecz onych na kredytach 
samochodowych  
PAP poinformował, że Getin Noble Bank rozpoczął proces emisji obligacji zabezpieczonych na 
portfelu kredytów samochodowych. Maksymalna wartość emisji ma wynieść 560 mln PLN. 
Obligacje otrzymały rating od Moody’s na poziomie Aa3. Agencja podała, że EBOiR może być 
zainteresowany wzięciem udziału w procesie. Wcześniej Zarząd banku informował, że średnia 
zapadalność tych obligacji ma wynieść 2,8 lat oraz, że będą nadzabezpieczone (tak aby 
uzyskać wysoki rating kredytowy). Celem transakcji jest pozyskanie długoterminowego 
finansowania.  
 
Getin Holding sprzeda cz ęść swoich akcji Getin Noble Banku  
Getin Holding poinformował, że podpisał z Leszkiem Czarneckim oraz podmiotami od niego 
zależnymi przedwstępne umowy dotyczące zakupu łącznie 30 300 964 akcji Getin Noble 
Banku w sumie za 48,6 mln PLN (czyli po 1,60 PLN za akcję). Akcje objęte powyższymi 
umowami stanowią ok 1,27% kapitału Getin Noble Banku, podczas gdy na koniec czerwca 
2012 Getin Holding posiadał 4,5% kapitału banku.  
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Przegląd miesięczny 

Analityk: Iza Rokicka

Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-13

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta wowe dane (mln PLN)

Wynik odsetkow y 1 498,8 1 434,4 -4,3% 1 525,4 6,3% 1 530,2 0,3% Liczba akcji (mln) 130,7

Marża odsetkow a 4,0% 3,6% 3,6% 3,6% MC (cena bieżąca) 11 890,0

WNDB 2 564,8 2 416,3 -5,8% 2 690,5 11,3% 2 488,6 -7,5% Free f loat 25,0%

Wynik operacyjny* 1 184,4 996,6 -15,9% 1 183,5 18,8% 1 084,3 -8,4%

Zysk brutto 942,6 921,5 -2,2% 1 099,6 19,3% 983,7 -10,5%

Zysk netto 754,8 736,4 -2,4% 877,5 19,2% 787,0 -10,3%

ROE 11,9% 11,4% 13,0% 11,0% Zmiana ceny: 1m 11,8%

P/E 15,8 16,1 13,6 15,1 Zmiana ceny: 6m 16,4%

P/BV 1,8 1,8 1,7 1,6 Zmiana ceny: 12m 29,8%

DPS 3,8 5,7 2,8 5,0 Max (52 tyg.) 91,2

Dyield (%) 4,1 6,3 3,0 5,5 Min (52 tyg.) 65,0

Handlowy (Redukuj)
Cena docelowa: 80 PLNCena bie żąca: 91 PLN
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Handlowy WIG

W 3Q 2012 (szczególnie w drugiej połowie wrze śnia) nast ąpił kolejny gwałtowny spadek 
rentowo ści polskich obligacji skarbowych. Oznacza to, że podobnie jak w 1H 2012 
Handlowy mo że osi ągnąć ponadprzeci ętne przychody z tytułu sprzeda ży portfela 
obligacji sklasyfikowanych jako dost ępne do sprzeda ży, które b ędą w istotny sposób 
wspiera ć kwartalny zysk netto. Mimo tego nie zmieniamy zdan ia, że skala tych 
przychodów nie jest do powtórzenia w trakcie 2013 r . Na naszej prognozie zysku netto na 
2013 r. w wysoko ści 787 mln PLN, Handlowy wyceniany jest na wska źniku P/E na 
poziomie 15,1x, 15% powy żej średniej dla spółek porównywalnych. Naszym zdaniem, 
znaczna ekspozycja banku na rynki finansowe, a prze z to du ża zmienno ść i mała 
przewidywalno ść przychodów, zasługuje na relatywne dyskonto, nawet  pomimo 
relatywnie wysokiej stopy dywidendy, jakiej oczekuj emy (5,5%).  
 

* przed kosztami rezerw 
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Przegląd miesięczny 

Analityk: Iza Rokicka

Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-13

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta wowe dane (mln PLN)

Wynik odsetkow y 1 627,6 1 851,5 13,8% 2 042,7 10,3% 2 084,6 2,1% Liczba akcji (mln) 130,1

Marża odsetkow a 2,6% 2,8% 2,9% 2,8% MC (cena bieżąca) 10 876,4

WNDB 2 682,5 2 895,5 7,9% 3 185,5 10,0% 3 192,8 0,2% Free float 25,0%

Wynik operacyjny* 1 096,5 1 248,7 13,9% 1 379,8 10,5% 1 370,3 -0,7%

Zysk brutto 934,1 1 117,5 19,6% 1 063,7 -4,8% 1 067,8 0,4%

Zysk netto 753,1 880,1 16,9% 872,3 -0,9% 854,3 -2,1%

ROE 14,3% 14,6% 12,6% 11,1% Zmiana ceny: 1m -0,5%

P/E 14,4 12,4 12,5 12,7 Zmiana ceny: 6m 4,5%

P/BV 1,9 1,7 1,5 1,4 Zmiana ceny: 12m 17,6%

DPS 0,0 1,5 0,0 2,0 Max (52 tyg.) 90,5

Dyield (%) 0,0 1,8 0,0 2,4 Min (52 tyg.) 69,6

ING BSK (Trzymaj)
Cena bie żąca: 83,6 PLN Cena docelowa: 86,3 PLN
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ING BSK WIG

Utrzymujemy nasz ą rekomendacj ę Trzymaj z cen ą docelow ą na poziomie 86,3 PLN, 
poniewa ż naszym zdaniem dalszy potencjał wzrostu wska źnika kredyty/depozytów 
powy żej obecnego poziomu 90% jest ograniczony. S ądzimy, że intencj ą Zarządu jest 
utrzymanie go wyra źnie poni żej 100%. Oznacza to, że proces dalszego budowania mar ży 
odsetkowej poprzez konwersj ę niżej mar żowego portfela obligacji na wy żej mar żowe 
kredyty (bez jednoczesnego wzrostu sumy bilansowej)  został de facto zako ńczony. W 
naszej opinii, obszarem, który mógłby wykreowa ć warto ść dodan ą dla akcjonariuszy, jest 
poprawa efektywno ści kosztowej banku z obecnego poziomu 57%. Niemniej  jednak, w 
tym momencie nie jeste śmy świadomi, aby bank prowadził szeroko zakrojone dział ania w 
tym zakresie. 
 

* przed kosztami rezerw 
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Przegląd miesięczny 

Analityk: Iza Rokicka

Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-13

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta wowe dane (mln PLN)

Wynik odsetkow y 1 127,8 1 150,1 2,0% 814,7 -29,2% 1 051,9 29,1% Liczba akcji (mln) 271,7

Marża odsetkow a 2,7% 2,7% 1,9% 2,3% MC (cena bieżąca) 4 183,5

WNDB 1 588,4 1 546,3 -2,7% 1 397,3 -9,6% 1 643,7 17,6% Free f loat 20,0%

Wynik operacyjny* 703,5 626,0 -11,0% 494,3 -21,0% 690,2 39,6%

Zysk brutto 234,7 431,1 83,7% 281,5 -34,7% 393,6 39,8%

Zysk netto 185,9 327,2 76,0% 180,1 -45,0% 303,1 68,3%

ROE 6,9% 11,1% 5,7% 8,8% Zmiana ceny: 1m 3,8%

P/E 22,5 12,8 23,2 13,8 Zmiana ceny: 6m 11,1%

P/BV 1,5 1,4 1,3 1,2 Zmiana ceny: 12m 16,7%

DPS 0,0 0,4 0,0 0,0 Max (52 tyg.) 16,0

Dyield (%) 0,0 2,4 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 9,0

Cena bie żąca: 15,4 PLN Cena docelowa: 16,7 PLN
Kredyt Bank (Akumuluj)

W przeciwie ństwie do pozostałych wycen banków przez nas analizo wanych, wycena 
Kredyt Bank nie jest oparta o model wyceny zysków r ezydualnych, ale o zatwierdzony 
przez akcjonariuszy obu banków parytet wymiany akcj i Kredyt Banku na akcje BZ WBK. 
Zgodnie z nim, ka żdy akcjonariusz Kredyt Banku za ka żde swoje 100 akcji otrzymaj ą 6,96 
nowych akcji BZ WBK. Obecnie oba banki oczekuj ą jedynie na zgod ę (tudzie ż brak 
sprzeciwu) KNF na poł ączenie, która naszym zdaniem nast ąpi do ko ńca roku i uruchomi 
formalny proces wymiany akcji i fuzji obu banków. Po niewa ż nasza wycena „nowego”  
BZ WBK wynosi 240 PLN na akcj ę, implikuje to cen ę docelow ą dla walorów Kredyt Banku 
na poziomie 16,7 PLN. Rekomendacja Akumuluj podtrzym ana.  
 
Decyzja na poł ączenie banków rzekomo nie zostanie wydana przed 30 listopada  
Puls Biznesu doniósł, powołując się na nieoficjalne źródła, że KNF rzekomo miał poinformować 
Santandera oraz KBC, że decyzja w sprawie połączenia BZ WBK i Kredyt Bankiem, nie 
zostanie zakomunikowana przed 30 listopada 2012. Niemniej jednak przedstawiciele regulatora 
nadal twierdzą, że decyzja zapadnie jeszcze w tym roku, dodając że KNF chce mieć pewność, 
że wszystkie ryzyka zostały zidentyfikowane i odpowiednio ocenione. Ponadto dziennik podaje, 
że KNF miał wynegocjować z KBC wydłużenie okresu przez jaki KBC będzie jeszcze 
finansować walutowy portfel kredytów Kredyt Banku z obecnie ustalonego terminu 3 lata od 
daty połączenia. Podtrzymujemy nasze założenie, że pozytywna decyzja na połączenie banków 
zostanie wydana w tym roku kalendarzowym. Gdyby okres finansowania aktywów Kredyt Banku 
przez KBC został wydłużony, byłaby to pozytywna informacja.  
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* przed kosztami rezerw 
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Przegląd miesięczny 

Analityk: Iza Rokicka

Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-13

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta wowe dane (mln PLN)

Wynik odsetkow y 1 009,8 1 190,8 17,9% 1 234,7 3,7% 1 210,7 -1,9% Liczba akcji (mln) 1 213,1

Marża odsetkow a 2,2% 2,4% 2,4% 2,2% MC (cena bieżąca) 5 058,7

WNDB 1 714,4 1 901,7 10,9% 1 942,3 2,1% 1 948,8 0,3% Free float 34,5%

Wynik operacyjny* 633,0 765,6 20,9% 806,8 5,4% 781,4 -3,2%

Zysk brutto 407,8 591,1 44,9% 568,6 -3,8% 534,6 -6,0%

Zysk netto 326,0 466,5 43,1% 452,0 -3,1% 427,7 -5,4%

ROE 9,5% 10,8% 9,5% 8,4% Zmiana ceny: 1m 18,4%

P/E 15,5 10,8 11,2 11,8 Zmiana ceny: 6m 1,2%

P/BV 1,2 1,1 1,0 1,0 Zmiana ceny: 12m -4,5%

DPS 0,0 0,1 0,0 0,0 Max (52 tyg.) 4,6

Dyield (%) 0,0 2,4 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 3,2

Millennium (Akumuluj)
Cena bie żąca: 4,17 PLN Cena docelowa: 4,1 PLN
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Millennium WIG

Chocia ż niezmiennie uwa żamy, że Millennium jest obarczone ryzykiem zwi ązanym z 
obecnie niepokoj ąco nisk ą szkodowo ścią w portfelu kredytów hipotecznych 
sprzedanych w latach 2007-2008, s ądzimy że w perspektywie do ko ńca 2012 r. rynek 
może ten fakt zignorowa ć. Naszym zdaniem, rynek mo że potraktowa ć inwestycj ę w 
walory Millennium jako interesuj ącą eskpozycj ę z wysok ą betą na umacnianie si ę PLN. 
Nie wykluczamy równie ż scenariusza, w którym obecne 19% dyskonto w wyceni e na 
wska źniku 2013 P/E wzgl ędem bardziej efektywnych i wy żej rentownych banków z WIG20 
będzie si ę zawężać. Podtrzymujemy rekomendacj ę Akumuluj.  
 

* przed kosztami rezerw 
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Analityk: Iza Rokicka

Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-13

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta wowe dane (mln PLN)

Wynik odsetkow y 4 103,7 4 557,9 11,1% 4 828,4 5,9% 4 886,8 1,2% Liczba akcji (mln) 262,4

Marża odsetkow a 3,1% 3,2% 3,2% 3,1% MC (cena bieżąca) 41 194,2

WNDB 7 196,9 7 661,4 6,5% 7 767,8 1,4% 7 798,9 0,4% Free f loat 40,8%

Wynik operacyjny* 3 614,0 4 056,4 12,2% 4 141,1 2,1% 4 131,0 -0,2%

Zysk brutto 3 101,5 3 592,9 15,8% 3 548,5 -1,2% 3 313,7 -6,6%

Zysk netto 2 525,2 2 899,4 14,8% 2 846,8 -1,8% 2 673,9 -6,1%

ROE 13,1% 14,0% 12,9% 11,5% Zmiana ceny: 1m -0,1%

P/E 16,3 14,2 14,5 15,4 Zmiana ceny: 6m 6,7%

P/BV 2,0 1,9 1,8 1,7 Zmiana ceny: 12m 14,3%

DPS 2,9 6,8 5,4 7,6 Max (52 tyg.) 164,0

Dyield (%) 1,8 4,3 3,4 4,8 Min (52 tyg.) 130,2

Cena docelowa: 150 PLN
Pekao (Trzymaj)
Cena bie żąca: 157 PLN

Chocia ż bank jest nadal notowany z 16% premi ą wzgl ędem PKO BP na wska źniku 2013 
P/E, sądzimy, że może się ona utrzyma ć. Prognozujemy, że zysk netto Pekao skurczy si ę 
w mniejszym stopniu ni ż PKO BP (6% wzgl ędem 10%), poniewa ż ten drugi jest bardziej 
wrażliwy na spadki stóp procentowych. Ponadto, Pekao ma z nacząco wy ższy 
współczynnik wypłacalno ści (18,7% wzgl ędem 13,0%), a PKO BP, pocz ąwszy od 
pocz ątku 2013 r., znowu b ędzie obarczone ryzykiem poda ży akcji ze strony Skarbu 
Państwa/BGK. Z drugiej strony, niezmiennie uwa żamy, że Pekao nie zasługuje na 
rekomendacj ę pozytywn ą ze wzgl ędu na mało atrakcyjn ą wycen ę. Pekao jest notowane 
na wska źniku 2013 P/E w wysoko ści 15,4x oraz na wska źniku 2012 P/BV w wysoko ści 
1,80x (przy ROE na poziomie 12,9% w 2012 i 11,5% w 2 013). Utrzymujemy rekomendacj ę 
Trzymaj.  
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* przed kosztami rezerw 
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Analityk: Iza Rokicka

Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-13

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta wowe dane (mln PLN)

Wynik odsetkow y 6 516,2 7 609,1 16,8% 7 842,9 3,1% 7 347,5 -6,3% Liczba akcji (mln) 1 250,0

Marża odsetkow a 4,0% 4,2% 4,1% 3,8% MC (cena bieżąca) 44 500,0

WNDB 10 021,9 10 999,8 9,8% 11 183,3 1,7% 10 583,1 -5,4% Free f loat 56,4%

Wynik operacyjny* 5 948,4 6 731,0 13,2% 6 772,9 0,6% 6 121,3 -9,6%

Zysk brutto 4 079,2 4 780,9 17,2% 4 619,5 -3,4% 4 172,5 -9,7%

Zysk netto 3 216,9 3 807,2 18,4% 3 696,6 -2,9% 3 339,1 -9,7%

ROE 15,4% 17,2% 15,5% 13,1% Zmiana ceny: 1m -0,1%

P/E 13,8 11,7 12,0 13,3 Zmiana ceny: 6m 6,7%

P/BV 2,1 1,9 1,8 1,7 Zmiana ceny: 12m 9,4%

DPS 1,9 2,0 1,3 1,5 Max (52 tyg.) 38,0

Dyield (%) 5,3 5,6 3,6 4,2 Min (52 tyg.) 30,5

PKO BP (Trzymaj)
Cena docelowa: 36,6 PLNCena bie żąca: 35,6 PLN
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Chocia ż na ostatnim posiedzeniu RPP nie obni żyła stóp procentowych, pomimo 
szerokiego konsensusu rynkowego, uwa żamy, że jest to tylko kwestia czasu, kiedy ten 
proces si ę rozpocznie. Pomimo, że obecn ą wycen ę na wska źniku P/E, 12,0x na 2012 i 
13,3x na 2013, trudno nazwa ć wymagaj ącą (odpowiednio 4 i 1% dyskonta do średniej 
spółek porównywalnych), uwa żamy że wśród banków przez nas analizowanych zysk 
netto banku jest najbardziej wra żliwy na zmiany na poziomie stóp procentowych. W 
konsekwencji podtrzymujemy nasz ą rekomendacj ę Trzymaj. Prognozujemy, że wynik 
netto w 2013 r. spadnie a ż o 10% R/R i ukształtuje si ę na poziomie tylko 3,3 mld PLN, 
czyli 18% ni żej ni ż wynosi obecnie konsensus rynkowy. W ko ńcu zwracamy uwag ę, że 
fakt, i ż lock-up na akcje b ędące w posiadaniu Skarbu Pa ństwa i BGK ko ńczy si ę w 
styczniu 2013 r., z dnia na dzie ń jest coraz mniej przekonuj ącym argumentem i 
najprawdopodobniej straci na znaczeniu jeszcze w ty m roku.  
 
PKO BP zako ńczył emisj ę obligacji podporz ądkowanych; KNF zezwolił na 
przedterminowy wykup wcze śniejszego długu podporz ądkowanego  
PKO BP poinformował, ze w dniu 14 września 2012 przeprowadził emisję obligacji 
podporządkowanych o wartości 1,6 mld PLN. Oprocentowanie obligacji oparte jest o 6M 
WIBOR powiększony o 164p.b. Informacja zgodna z oczekiwaniami. Ponadto w dniu 18 
września, KNF wydał zgodę na przedterminowy wykup wszystkich obligacji 
podporządkowanych o wartości 1,6 mld PLN wyemitowanych przez bank w dniu 30 
października 2007. Jednocześnie KNF wydał zgodę na zaliczenie w poczet kapitału 
regulacyjnego środków uzyskanych z emisji obligacji przeprowadzonej w dniu 14 września.  
 
Sprzeda ż kredytów detalicznych w 3Q przekroczy 5 mld PLN  
Wiceprezes PKO BP, Jacek Obłękowski, powiedział w trakcie konferencji w Krynicy, że 
sprzedaż kredytów detalicznych w banku w 3Q 2012 z dużą dozą prawdopodobieństwa 
przekroczy poziom 5 mld PLN, czyli będzie wyższa niż w 2Q 2012. W 2Q 2012 sprzedaż 
segmentu detalicznego ogółem wyniosła 5 mld PLN i składała się z 0,5 mld PLN kredytów dla 
deweloperów, 1,6 mld PLN hipotek, 1,0 mld PLN kredytów dla MSP oraz 1,9 mld PLN kredytów 
detalicznych i dla bankowości prywatnej. Naszym zdaniem wyższa Q/Q sprzedaż w detalu 
będzie głównie wynikać z lepszego wyniku w hipotekach. Bank wcześniej informował, że w 
samym lipcu sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 719 mln PLN, czyli wzrosła o 20,5% 
M/M.  
 
Decyzja w sprawie Pocztowego nie zapadnie w tym rok u – Boni  
Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, powiedział w trakcie konferencji w Krynicy, że 
ministerstwo do końca roku przeprowadzi analizę oferty sprzedaży udziałów w Banku 
Pocztowym na rzecz PKO BP. Dodał, jednak że nie spodziewa się aby decyzję w tej sprawie 
zapadły w tym roku. Wyjaśnił, że rząd najpierw przyjmie prawo pocztowe, później musi ono 
przejść przez parlament i należy się przygotować do liberalizacji rynku pocztowego. Zarząd 
PKO BP sugerował, że oczekuje decyzji do końca roku. Nawet jeżeli tak się nie stanie nie jest 
to materialna informacja dla PKO BP.  
 
Prezes oczekuje płaskiego R/R zysku netto w 2012  
Prezes PKO BP, Zbigniew Jagiełło, powiedział w trakcie konferencji w Krynicy, że w 2012 
oczekuje stabilizacji zysku banku R/R, oraz że rok 2013 będzie trudniejszy niż 2012. Dodał, że 
bank chce z zasady dzielić się wypracowanymi zyskami z akcjonariuszami, chyba że zdecyduje 
się dokonać znaczącej akwizycji. Niemniej jednak zaznaczył, że w chwili obecnej nie są 
prowadzone żadne rozmowy w sprawie przejęć. W końcu poinformował, że decyzje w sprawie 

* przed kosztami rezerw 
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sojuszu z Poczt Polską nie wpłyną na podział zysku za 2012. 
 
Prezes oczekuje stabilizacji mar ży odsetkowej i kosztu ryzyka w 3Q  
Prezes PKO BP, Zbigniew Jagiełło, powiedział w trakcie konferencji w Krynicy, że w 3Q 2012 
koszt ryzyka powinien ustabilizować się na poziomie 140-150 p.b, jeżeli nie zdarzą się duże i 
nieprzewidzialne zdarzenia. Prezes zaznaczył, że pod kontem zaangażowania w branżę 
budowlaną, ryzykiem może być Polimex. W odniesieniu do marży odsetkowej poinformował, 
że oczekuje jej stabilizacji w 3Q 2012 oraz spadku w dłużnym okresie z powodu niższego 
wzrostu gospodarczego oraz spadających stóp procentowych.  
 
PKO BP zło żył wst ępną ofert ę zakupu Warta OFE 
PAP podał, powołując się na niezidentyfikowane źródło, że PKO BP (poprzez Bankowy PTE) 
złożyło wstępną ofertę cenową dotyczącą przejęcia OFE Warta. Niemniej jednak nie zapadało 
rzekomo w banku jeszcze decyzja czy złoży ofertę ostateczną. Przypominamy, że Bankowy 
PTE jest w trakcie transakcji przejęcia Polsatu OFE. Bank liczy, że ta transakcja zakończy się 
do 2Q 2013.  
 
Powołanie nowego członka Zarz ądu  
PKO BP poinformowało, że Piotr Mazur, został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu, 
któremu będą podlegały sprawy z zakresu ryzyka i windykacji. Powołanie nastąpić ma z dniem 
1 stycznia 2013 pod warunkiem wydania najpóźniej w tym dniu zgody Komisji Nadzoru 
Finansowego. W przypadku niewydania zgody przez KNF do tego dnia, powołanie nastąpić 
ma z dniem wydania zgody. Do tej pory Piotr Mazur był związany z BZ WBK.  
 
Moody’s obni żył perspektyw ę rating do negatywnej ze stabilnej  
PKO BP poinformowało, że Agencja Ratingowa Moody’s Moody's obniżyła ze "stabilnej" na 
"negatywną" perspektywę dla ratingu długoterminowych zobowiązań dłużnych oraz ratingu dla 
depozytów "A2". Powodem zmiany perspektywy jest zmniejszenie udziału Skarbu Państwa w 
kapitale zakładowym banku oraz średniookresowe plany Skarbu Państwa dotyczące 
zmniejszenia pośredniego udziału w kapitale zakładowym Banku.  
 
PKO BP wyemitował 1 mld USD obligacji niepodporz ądkowanych  
PKO BP poinformowało, że w dniu 19 września sprzedał 10-letnie obligacje 
niepodporządkowane o wartości 1 mld USD. Ostateczna cena wyniosła 285 p.b. ponad 10-
letnie amerykańskie obligacje rządkowe (oprocentowanie stałe na poziomie 4,63%). Popyt ze 
strony inwestorów ponad 3,3-krotnie przewyższył wcześniej zakładany poziom. Obligacje 
notowane będą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Środki z emisji mają 
pozwolić na pozyskanie stabilnych, długoterminowych źródeł finansowania w walutach obcych 
i dywersyfikację tych źródeł. Jakub Papierski, wiceprezes PKO BP, poinformował, że ponad 
połowa portfela hipotek denominowanych w walutach obcych w PKO BP jest finansowana z 
twardych, bilansowych i długoterminowych źródeł.  
 
S&P przynał rating A- obligacjom denominowanych w U SD  
PKO BP poinformowało, że Agencja Ratingowa Standard and Poor's przyznała w dniu 20 
września 2012 rating dla emisji obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich (USD) 
na poziomie ”A-”. Bank posiada przyznany w dniu 8 maja 2012 przez Agencję Ratingową 
Standard and Poor's: długoterminowy rating kredytowy banku na poziomie "A-" ze stabilną 
perspektywą utrzymania tego ratingu oraz krótkoterminowy rating kredytowy banku na 
poziomie "A-2" ze stabilną perspektywą utrzymania tego ratingu. 
 
Moody’s nadał rating A2 obligacjom denominowanych w  USD  
Agencja Ratingowa Moody’s poinformowała, że nadała rating A2 dla transzy 1 mld USD  
10-letnich obligacji wyemitowanych przez PKO BP we wrześniu.  
 
Sprzeda ż akcji PKO BP i PZU mo żliwy do ko ńca 2013  
Minister Skarbu Państwa, Mikołaj Budzanowski, powiedział, że do końca 2013 możliwa jest 
sprzedaż w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu akcji PZU, JSW oraz PKO BP. W 
chwili obecnej MSP nie planuje powrotu do planowanej wcześniej wtórnej oferty publicznej z 
udziałem akcjonariatu obywatelskiego. Przypominamy, że w przypadku PKO BP w chwili 
obecnej obowiązuje 180 dniowy lock-up na akcje kontrolowane bezpośrednio i pośrednio 
przez MSP, który wygasa w styczniu 2013.  
 
Segment klienta strategicznego poprawi sprzeda ż kredytów Q/Q, ale odpisy 
mog ą wzrosn ąć  
Ireneusz Figacz, dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego w PKO BP, powiedział, że 
sprzedaż nowych kredytów dla tego segmentu w 3Q 2012 będzie znacznie większa niż w 2Q 
2012, kiedy wyniosła 3,5 mld PLN (po 6,3 mld PLN w 1Q 2012). Dodał, że na rynku utrzymuje 
się na stabilnym wysokim poziomie zapotrzebowanie na kredyt obrotowy. Z drugiej strony, od 
2Q 2012 spada zainteresowanie kredytami inwestycyjnymi, szczególnie tych dotyczących 
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Ubezpieczyciele 
KNF mo że ograniczy ć dywidendy ubezpieczycieli z zysków za 2012  
Przewodniczący KNF, Andrzej Jakubiak, poinformował, że KNF może zalecić firmą 
ubezpieczeniowym, w tym PZU, zatrzymanie części zysków wygenerowanych w 2012. Gdyby w 
tym roku rekomendacja KNF dotknęłaby również PZU (pomimo bardzo wysokiego poziomu 
skapitalizowania spółki), byłaby to potencjalnie negatywna informacja.  
 
Wejście w życie Solvency II mo że mieć minimalny wpływ na wymagania wobec 
PZU, ale mo że wymaga ć dokapitalizowania cz ęści ubezpieczycieli  
Lesław Gajek, wiceprzewodniczący KNF, powiedział, że regulator prowadzi obecnie 
korespondencję z zakładami ubezpieczeń dotyczącą wymogów kapitałowych w przypadku 
wejścia w życie dyrektywy Solvency II., aby zakłady miały czas na odniesienie się do dyrektywy. 
W listopadzie zakończymy analizy, a w grudniu powinna się pojawić rekomendacja co do 
dywidendy. Ta rekomendacja może być generalna. Według KNF, cześć zakładów ubezpieczeń 
będzie musiała wzmocnić kapitały. W przypadku PZU wygląda na to, że ma dość kapitału, 
dlatego wymagania co do PZU mogą być minimalne, jeżeli w ogóle będą.  
 
List KNF do ubezpieczycieli w sprawie polityki ceno wej  
KNF wystosował list pasterski do zakładów ubezpieczeń. Dotyczy on polityki cenowej 
oferowanych produktów, szczególnie tych sprzedawanych w pakiecie ubezpieczeń. KNF 
przypomina, że zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej, składka ubezpieczeniowa 
powinna być skalkulowana adekwatnie do ryzyka występującego w danym rodzaju 
ubezpieczenia, w oparciu o stosowne dane statystyczne odnoszące się do przedmiotowego 
ryzyka. Regulator wskazuje, że wysokość składki nie może być niższa od poziomu 
zapewniającego wykonanie wszystkich zobowiązań wynikających z umowy ubezpieczenia i 
pokrycia kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej. KNF uważa za niedopuszczalne 
ustalanie stawek z uwzględnieniem kompensowania się ryzyk w różnych rodzajach 
ubezpieczeń, w szczególności w przypadku sprzedaży tzw. pakietów ubezpieczeniowych. 
Naszym zdaniem jest to kontynuacja wysiłków sektora, aby przywrócić w sektorze rentowość 
ubezpieczeń komunikacyjnych, w szczególności ubezpieczeń OC. Wydaje się, że popularną 
praktyką rynkową było subsydiowanie ubezpieczeń OC przez AC, w szczególności jak były 
sprzedawane w pakietach. Konsekwencją powyższego listu powinny być dalsze podwyżki cen 
ubezpieczeń OC, a przynajmniej brak obniżek (a takich można było się spodziewać, po bardzo 
dobrych wynikach PZU za 1H 2012). Z drugiej strony, w obliczu kurczącego się rynku AC oraz 
ich relatywnie wysokiej rentowości, mogą nastąpić obniżki cen. Podsumowując, uważamy, że 
rentowość ubezpieczeń komunikacyjnych w sektorze może się dalej lekko poprawić, z wyraźną 
poprawą w OC i spadkiem w AC.  
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PZU WIG

Analityk: Iza Rokicka

Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-04

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Składka brutto: 14 541,0 15 279,3 5,1% 15 787,2 3,3% 16 402,6 3,9% Liczba akcji (mln) 86,4

majątkow a 8 031,9 8 527,5 6,2% 8 838,1 3,6% 9 232,2 4,5% MC (cena bieżąca) 31 302,7

życiow a 6 512,5 6 751,8 3,7% 6 751,8 0,0% 6 949,1 2,9% Free f loat 64,8%

Wynik techniczny 17 066,7 16 491,2 -3,4% 17 344,4 5,2% 18 553,7 7,0%

Zysk brutto 3 029,4 2 907,6 -4,0% 2 916,9 0,3% 3 091,8 6,0%

Zysk netto 2 439,2 2 345,4 -3,8% 2 346,4 0,0% 2 495,6 6,4%

ROE 20,3% 18,3% 18,2% 18,8% Zmiana ceny: 1m 5,4%

P/E 12,8 13,3 13,3 12,5 Zmiana ceny: 6m 15,0%

P/BV 2,4 2,4 2,4 2,3 Zmiana ceny: 12m 20,4%

DPS 158,6 26,0 22,4 24,5 Max (52 tyg.) 369,9

Dyield (%) 43,7 7,2 6,2 6,7 Min (52 tyg.) 292,1

Cena docelowa: 323 PLNCena bie żąca: 362,5 PLN
PZU (Trzymaj)

W 3Q 2012 (szczególnie w drugiej połowie wrze śnia) nast ąpił kolejny gwałtowny spadek 
rentowo ści polskich obligacji skarbowych. Oznacza to, że podobnie jak w 1H 2012 PZU 
może osiągnąć ponadprzeci ętne przychody z działalno ści lokacyjnej na portfelu 
obligacyjnym, które b ędą w istotny sposób wspiera ć kwartalny zysk netto. Chocia ż 
niezmiennie naszym zdaniem w średnim i długim terminie, Spółce b ędzie trudno 
utrzyma ć wska źnik mieszany w segmencie maj ątkowym na poziomie poni żej 90% oraz 
powtórzy ć zyski z portfela obligacji, nie zmienia to faktu, że nasza prognoza całoroczna 
w wysoko ści 2 346 mln PLN wydaje si ę być bardzo konserwatywna. Niemniej jednak 
utrzymujemy nasz ą rekomendacj ę Trzymaj na walory PZU z powodu potencjalnej poda ży 
akcji ze strony Skarbu Pa ństwa oraz presji na zysk netto w 2013.  
 
PZU potencjalnie zainteresowane prywatyzacj ą słowe ńskiego Triglavu  
Prezes PZU, Andrzej Klesyk, powiedział, że spółka będzie zainteresowana procesem 
prywatyzacji największego słoweńskiego ubezpieczyciela, Triglav. Tamtejszy rząd posiada 63% 
udziałów w spółce i obecnie rozważa czy całkowicie wyjść z inwestycji czy zatrzymać pakiet 
25% plus jedna akcja. Proces sprzedaży ma się rozpocząć na przestrzeni kilku następnych 
tygodni, najprawdopodobniej na początku października. Prezes Klesyk podkreślił, że PZU jest 
zainteresowany wyłącznie opcją, która umożliwia przejecie kontroli na spółką, czyli pakietem 
powyżej 50%. Prezes Triglovu, Matjaz Rakovec, powiedział, że spółka ma obecnie rekordowe 
wyniki i wystarczająco dużo środków by finansować akwizycję na Bałkanach, gdzie obecnie są 
niskie wyceny. W Słowenii Triglov ma ok 40% udziału rynkowego, a w Chorwacji i Serbii poniżej 
4%. Triglov to spółka obecna w ośmiu krajach południowo-wschodniej Europy. Zgodnie z 
planami ogłoszonymi styczniu 2012, zysk grupy w 2012 miał wynieść 60,6 mln EUR przy 
składce brutto na poziomie 984 mln EUR i wskaźniku mieszanym na poziomie 95,3%. 
Oznaczałoby to, że zysk netto poprawi się o ok 28% R/R z 47,5 mln EUR w 2011, a przypis 
składki spadnie o 1% z 989 mln EUR. Zwrot z kapitałów własnych w 2011 wyniósł 10,1%, przy 
kapitałach na koniec 2011 na poziomie 465 mln EUR. W pierwszym kwartale 2012, Triglov 
Group zarobił 17,6 mln EUR, +8% R/R.  
 
PZU przeanalizuje zakup chorwackiej Croatia Osigura nje 
Rzecznik prasowy PZU, Michał Witkowski, powiedział, że PZU przeanalizuje ofertę zakupu 
chorwackiej firmy ubezpieczeniowej Croatia Osiguranje. 19 września Ministerstwo finansów 
Chorwacji ogłosiło przetarg (który potrwa do 30 października, a decyzja zapadnie jeszcze w 
listopadzie) poszukując doradców do sprzedaży ubezpieczyciela. Croatia Osiguranje kontroluje 
37% rynku krajowego. Państwo jest w posiadaniu 80,23% udziałów ubezpieczyciela i chce 
sprzedać do 50% (za ok 270 mln EUR). Sprzedaż ma zostać zakończona w przyszłym roku. W 
1H 2012 spółka zarobiła 81,7 mln HRK (10,8 mln EUR), +36,4% R/R.  
 
PZU rzekomo mo że wspólnie z private equity kupi ć Alior Bank; KNF sceptyczny  
Dziennik Parkiet doniósł, że głównymi zainteresowanymi przejęciem Alior Banku są fundusze 
private equity, takie jak: KKR, Blackstone, Apax, CVC. Co więcej, Apax miał rzekomo zwrócić 
się do PZU, jako lokalnego partnera z propozycją złożenia wspólnej oferty. PZU miały stać się 
akcjonariuszem mniejszościowych, a inwestycje traktowałby jako portfelową. Parkiet przekazał 
również, że oczekiwania cenowe strony sprzedającej oscylują ok 3x wskaźnik P/BV, czyli ok 4,5 
mld PLN, czyli znacznie więcej niż wynosi obecna wycena rynkowa banków przez nas 
analizowanych. W swoich wcześniejszych wypowiedziach Zarząd PZU nie wykluczał, że byłby 
potencjalnie zainteresowany pasywną inwestycją w jakiś bank, co miałoby służyć dywersyfikacji 
portfela lokat oraz zwiększeniu jej stopy zwrotu. W konsekwencji, z tego punktu widzenia nie 
można jednoznacznie zaprzeczyć informacjom przekazanym przez dziennik. Z drugiej strony, 
poziomy cenowe wskazane przez Parkiet są naszym zdaniem bardzo wysokie, co oznaczałoby 
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że potencjalna inwestycja PZU w Alior Bank aby wygenerowała wartość dodaną 
najprawdopodobniej musiałaby być dłuższa niż 2-3 lata. Niemniej jednak przyznajemy, że Alior 
Bank ma profil banku wzrostowego (co zasługuje na jakąś premię w wycenia), a w chwili 
obecnej nie jest do końca prawdą w większości banków przez nas analizowanych. Zwracamy 
uwagę, że KNF wypowiadał się sceptycznie odnośnie przejęcia kontroli nad dużym i średnim 
bankiem przez fundusze private equity, które z definicji nie są zainteresowane długoterminową 
inwestycją, np. 10-letnią.  
 
Wiceprezes o przej ęciach  
Wiceprezes PZU, Przemysław Drabikowski, powiedział że prowadzi rozmowy związane z 
procesem sprzedaży Alior Banku. Dodał, że nie jest jeszcze jasne, czy PZU udzieli dłużnego 
wsparcia finansowego kupującemu, czy samo nabędzie pakiet mniejszościowy. Zdecydowanie 
spółka nie jest zainteresowana przejęciem kontroli nad bankiem. W odniesieniu do transakcji 
sprzedaży Lux-Medu, PZU w chwili obecnej jedynie obserwuje proces, nie jest jego częścią. 
Na koniec dodał, że obie transakcje, jeżeli będą miały miejsce, są za małe, żeby mogły 
wpłynąć na politykę dywidendową PZU.  
 
PZU chce wypłaca ć wysokie dywidendy  
Wiceprezes PZU, Przemysław Drabikowski, powiedział, że spółka chciałaby powrócić do 
wypłaty dywidendy na wysokim poziomie, bliskiej górnej granicy z przedziału polityki 
dywidendowej (50-100% skonsolidowanego zysku netto). Wskazał, że chciałby żeby wskaźnik 
wypłaty dywidendy był podobny do tego z 2010 kiedy wyniósł 92%. Niemniej jednak, 
podkreślił, że będzie to możliwe jeżeli zgodzi się na to KNF. Informacja neutralna, rynek 
oczekuje wysokiej dywidendy od PZU. W naszych prognozach zakładamy wskaźnik wypłaty 
dywidendy na poziomie 90%.  
 
PZU oczekuje spowolnienia wzrostu składki do 4-5% R /R w 2012 
Wiceprezes PZU, Przemysław Drabikowski, oczekuje, że tempo przyrostu składki brutto 
spowolni do ok 4-5% R/R w 2012 z 7,5% R/R odnotowanych po pierwszym półroczu. Dodał, 
że koszty powinny rosnąć wolniej niż przypis składki. W optymistycznym scenariuszy mogą 
być nawet płaskie R/R. W pierwszym półroczy wzrost kosztów wyniósł 8,5%. W naszych 
prognozach zakładamy wzrost składki brutto o 3% R/R.  
 
PZU oczekuje gorszej drugiej połowy 2012 wzgl ędem pierwszej  
Wiceprezes PZU, Przemysław Drabikowski, oczekuje w 2012 wzrostu zysku netto R/R. Spółka 
nie zanotowała znaczących strat klienta korporacyjnym w segmencie majątkowym ani 
znacznych strat związanych z katastrofami naturalnymi. Dzięki temu wskaźnik mieszany w 
segmencie majątkowym po pierwszym półroczu 2012 wyniósł 90,5%. Spółka oczekuje, że za 
cały 2012 wyniesie on poniżej 95%, a w 2013 wzrośnie do 95-96%. Ponadto, wiceprezes 
dodał, że wynik na działalności lokacyjnej będzie niższy Q/Q, z powodu niższych zysków z 
obligacji.  
 
Sprzeda ż akcji PKO BP i PZU mo żliwy do ko ńca 2013  
Minister Skarbu Państwa, Mikołaj Budzanowski, powiedział, że do końca 2013 możliwa jest 
sprzedaż w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu akcji PZU, JSW oraz PKO BP. W 
chwili obecnej MSP nie planuje powrotu do planowanej wcześniej wtórnej oferty publicznej z 
udziałem akcjonariatu obywatelskiego.  
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Usługi finansowe 
Ultimo cały czas szuka nowego wła ściciela 
Dziennik Parkiet donosi, że lista chętnych na zakup Ultimo, drugiej największej w Polsce firmy 
zarządzania wierzytelnościami, jest coraz krótsza. Według dziennika głównym kandydatek jest 
norweska firma Lindorff. Informacja o tym, że Advent (fundusz private equity posiadający prawie 
90% udziałów w spółce) chce sprzedać swoje udziały w Ultimo jest znana na rynku od 
dłuższego czasu, przynajmniej rok. Nie są znane jednak oczekiwania cenowe sprzedające, jak 
również kwota inwestycji jaką poniósł Advent w 2006 odkupując udziały od AIG Global 
Investment Group. W 2011 Ultimo zarobiło 55,2 mln PLN przy przychodach na poziomie w 
wysokości 155,8 mln PLN. Wartość portfeli wyniosła 5,65 mln PLN. Naszym zdaniem jest mało 
prawdopodobne, aby Kruk kupił udziały w Ultimo. Sama transakcja będzie jednak ważna z 
punktu widzenia wyceny Kruka, który w przyszłości również może stać się przedmiotem 
przejęcia. W końcu, zwracamy uwagę, że nie znamy zasad księgowych Ultimo, co oznacza, że 
nie jesteśmy w stanie porównać wyników finansowych Kruka i Ultimo za 2011.  
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Kruk WIG

Analityk: Iza Rokicka

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-29

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta wowe dane (mln PLN)

Przychody ogółem 164,3 274,0 66,8% 361,3 31,9% 411,9 14,0% Liczba akcji (mln) 17,1

Zakupy w ierzytelności 118,1 230,4 95,1% 321,7 39,6% 372,5 15,8% MC (cena bieżąca) 778,7

Inkaso 44,1 41,0 -7,0% 34,7 -15,2% 31,5 -9,4% Free float 59,5%

Marża pośrednia 74,7 143,7 92,2% 186,2 29,6% 212,4 14,1%

Zysk brutto 35,6 68,5 92,5% 85,4 24,6% 101,3 18,6%

Zysk netto 36,1 66,2 83,5% 82,7 25,0% 95,2 15,1%

ROE 31,6% 35,9% 29,6% 25,8% Zmiana ceny: 1m 1,0%

P/E 19,3 11,6 9,4 8,3 Zmiana ceny: 6m -8,0%

P/BV 5,3 3,2 2,4 1,9 Zmiana ceny: 12m 7,2%

DPS 0,0 0,0 0,0 0,0 Max (52 tyg.) 51,6

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 40,5

Cena bie żąca: 45,5 PLN Cena docelowa: 59,4 PLN

KRUK (Kupuj)

Chocia ż w trakcie 3Q 2012 Kruk nie poinformował o żadnym znacznym zakupie portfela 
wierzytelno ści, na pocz ątku pa ździernika Spółka podała, że jest w trakcie procesu emisji 
obligacji, której celem jest pozyskanie środków na ju ż zakupione wierzytelno ści lub/i na 
planowane nabycia w najbli ższej przyszło ści. Sądzimy, że podobnie jak to miało miejsce 
w 2Q, Kruk mógł kupowa ć małe portfele, o warto ści kilku lub kilkunastu mln PLN, tak aby 
w sumie zainwestowa ć 50-100 mln PLN na przestrzeni kwartału (po 84 mln PL N w 2Q). 
Naszym zdaniem, po analizie wyników za 1H 2012, ist otna dla potrzymania przyrostu 
warto ści spłat i przychodów jest systematyczno ść w nabywaniu portfeli. Chocia ż nasza 
całoroczna prognoza zysku netto na poziomie 82,7 ml n PLN mo że być lekko zbyt 
ambitna, s ądzimy, że zysk netto powinien wynie ść przynajmniej 78 mln PLN (+18% R/R), 
tak aby mógł by ć uruchomiony program opcji menad żerskich. Gdyby w tym roku Spółka 
zarobiła 78 mln PLN (6% mniej ni ż wynosi nasza prognoza), byłaby notowana na 
wska źniku P/E w wysoko ści 9,9x, co naszym zdaniem nie jest poziomem wymaga jącym. 
 
Warto ść transakcji z BZ WBK przekroczyła 47,5 mln PLN w ok resie od grudnia 
2011  
Kruk poinformował, że między 5 grudnia 2011 a 14 września 2012, suma umów zawartych z BZ 
WBK wyniosła 47,5 mln PLN. W ramach tych transakcji największa miała miejsce 21 czerwca 
2012, kiedy spółka zakupiła portfela o wartości 25,8 mln PLN. W najlepszym wypadku, wartość 
ostatniej transakcji z BZ WBK wyniosła 21,7 mln PLN, czyli 26% wszystkich zakupów 
dokonanych w 2Q 2012.  
 
Kruk wyemituje 30 mln PLN obligacji  
Kruk poinformował, że rozpoczął proces emisji 4-letnich obligacji niezabezpieczonych w 
wysokości 30 mln PLN. Ponadto podał, że na koniec września wartość długu brutto wyniosła 
514 mln PLN, czyli o 37 mln PLN więcej Q/Q. Naszym zdaniem emisja obligacji jest związana z 
procesem nabywania nowych pakietów wierzytelności, a nie rolowaniem zapadających transzy. 
Może to zarówno dotyczyć już nabytych pakietów, które we wstępnej fazie zostały 
sfinansowane kredytem bankowym jak i pakietów, które Spółka zamierza nabyć w najbliższym 
czasie. Fakt, wzrostu skali finansowania dłużnego Q/Q również potwierdza, że w trakcie 3Q 
2012 spółka kontynuowała proces zakupów portfeli.  
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Paliwa, chemia 
Makro w sektorze rafineryjnym nadal sprzyja 
Bardzo wysokie marże rafineryjne utrzymują się mimo sezonowego spadku popytu na paliwa i 
powrotu na rynek rafinerii z USA (wyłączonych na okres huraganów) oraz wznawiania produkcji 
w największym zakładzie w Wenezueli. Częściowo jest to pochodną kumulacji kolejnych 
przestojów remontowych, tym razem w Europie, gdzie na okres miesiąca wyłączono kilka 
rafinerii w Rosji oraz duże zakłady Shell w Holandii. Dodatkowo wsparciem dla marż 
przerobowych są niskie zapasy paliw gotowych, nie tylko w USA czy Europie, ale również w 
Chinach czego dowodem były ostatnie dane za sierpień. Podtrzymujemy opinię, że choć nie 
jest możliwe utrzymanie się obecnych rekordowych rentowności w sektorze to w perspektywie 
najbliższych miesięcy marże ustabilizują się na poziomie wyraźnie wyższym od średnich za 
ostatnie 3 lata z uwagi na strukturalne zacieśnienie bilansu mocy po serii wyłączeń instalacji. 
Dodatkowym wsparciem dla wyników spółek z sektora będzie odbudowujący się dyferencjał 
Ural/Brent, co jest związane ze zwiększona podażą ropy Ural na Morzu Bałtyckim 
(przekierowanie części transportów z Morza Czarnego). Warto również zwrócić uwagę na 
wyraźny wzrost marż petrochemicznych, które w przypadku olefin, po okresie letniego 
załamania, znajdują się ponownie na poziomach z 1H’2012.  
 
Zapasy ropy w USA w gór ę 
Zapasy ropy w USA wzrosły we wrześniu o 7,6 mln baryłek (2,1%), co zakończyło wcześniejszą 
3-miesięczną serię ich zmniejszenia. Powodem odbudowania rezerw surowca było przede 
wszystkim średnio niższe zapotrzebowanie z rafinerii (średni wskaźnik wykorzystania mocy 
spadł z 90,7% do 87,3%, co oczywiście było pochodną wyłączeń instalacji w obawie o skutki 
huraganów) przy dość zbliżonych poziomach importu i produkcji lokalnej. W naszej opinii 
odbudowane już po sezonie huraganowym wydobycie w Zatoce Meksykańskiej i sezonowe 
obniżenie popytu będą w kolejnych tygodniach sprzyjać dalszemu zwiększaniu zapasów ropy. 
W przypadku paliw gotowych obserwowaliśmy natomiast odmienne tendencje. Zapasy benzyny 
spadły o kolejne 1,5%, a średnich destylatów o 2,4% zwiększając ujemne odchylenie od 
średnich 5-letnich. Dane dotyczące konsumpcji są dość trudne w interpretacji gdyż 
uwzględniają wpływ huraganów. W przypadku benzyny ujemna dynamika w ujęciu r/r za ostatni 
miesiąc wyniosła -2,5% vs +0,7% w sierpniu, natomiast dla średnich destylatów ten wskaźnik 
wyniósł -4,5% vs -9,3%. Otoczenie na rynku paliwowym w USA sprzyja więc utrzymaniu 
wyższej rentowności przerobu w rafineriach. 

Zapasy ropy i benzyny w USA 

Źródło: opracowanie DI BRE na podstawie Departamentu Energii  
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Ciech WIG

W październiku Ciech zgodnie z harmonogramem powinien pr zeprowadzi ć emisj ę 
obligacji, której powodzenie b ędzie miało istotny wpływ na notowania Spółki. W nas zej 
opinii istnieje szansa, że w zabezpieczone instrumenty dłu żne zaanga żuje si ę EBOR, 
który pierwotnie miał refinansowa ć 300 mln PLN zobowi ązań Ciechu poprzez kredyt 
inwestycyjny. W takim scenariuszu i bior ąc pod uwag ę wysoki bufor gotówkowy na 
bilansie Spółki, nie powinno by ć problemów z zabezpieczeniem środków na spłat ę 
zapadaj ących w grudniu obligacji. Wsparciem dla notowa ń powinna by ć równie ż 
dynamicznie poprawiaj ąca si ę sytuacja na rynku TDI, co b ędzie wspiera ć wyniki 
segmentu organicznego. Nadal czekamy te ż na efekty prowadzonej restrukturyzacji i 
procesu dezinwestycji. Podtrzymujemy rekomendacj ę Kupuj. 

Analityk: Kamil Kliszcz

Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-04

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 3 960,3 4 174,5 5,4% 4 290,3 2,8% 4 335,4 1,1% Liczba akcji (mln) 52,7

EBITDA 384,7 340,8 -11,4% 418,9 22,9% 480,3 14,7% MC (cena bieżąca) 958,6

marża EBITDA 9,7% 8,2% 9,8% 11,1% EV (cena bieżąca) 2 250,1

EBIT 146,9 118,7 -19,2% 164,6 38,7% 232,3 41,1% Free f loat 37,8%

Zysk netto 24,3 1,5 -93,8% 22,7 1404,8% 99,9 341,0%

P/E 20,9 636,5 42,3 9,6 Zmiana ceny: 1m -1,3%

P/CE 1,9 4,3 3,5 2,8 Zmiana ceny: 6m 9,9%

P/BV 0,6 0,7 0,7 0,7 Zmiana ceny: 12m 44,0%

EV/EBITDA 5,1 5,9 5,4 4,4 Max (52 tyg.) 21,5

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 12,6

Ciech (Kupuj)
Cena bie żąca: 18,19 PLN Cena docelowa: 21,6 PLN



BRE Bank Securities  

5 października 2012  32 

 

Przegląd miesięczny 

20

23

26

28

31

34

2011-10-03 2012-01-25 2012-05-18 2012-09-07

Lotos WIG

W związku ze strukturaln ą zmianą naszego podej ścia do sektora rafineryjnego 
dokonali śmy rewizji prognoz finansowych dla Lotosu. Uwa żamy, że spodziewana trwała 
poprawa mar ż produktowych po okresie kilkuletniej bessy (popraw a bilansu mocy, niskie 
zapasy paliw, wyhamowanie spadków konsumpcji w kraj ach rozwini ętych, brak 
spekulacyjnych wzrostów cen ropy) nie tylko pozwoli  na osi ągnięcie wy ższych zysków, 
ale złagodzi oddziaływanie głównych ryzyk przyporz ądkowanych do koncernu (słaby 
bilans, nieudany projekt wydobywczy w Norwegii). W perspektywie najbli ższych 
miesi ęcy dodatkowymi katalizatorami dla notowa ń Lotosu  mog ą być ponadto 
umocnienie złotego (ka żde 10 groszy na kursie USD/PLN zmienia warto ść zadłu żenia o 
200 mln PLN) oraz zapowiadana transakcja zakupu prod ukcyjnych złó ż, która 
przyspieszyłaby konsumpcj ę tarczy podatkowej w Norwegii. Utrzymujemy rekomend ację 
Akumuluj.  

Analityk: Kamil Kliszcz

Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-27

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 19 662,8 29 259,6 48,8% 34 246,4 17,0% 30 422,1 -11,2% Liczba akcji (mln) 129,9

EBITDA 1 451,3 1 693,4 16,7% 903,9 -46,6% 1 376,9 52,3% MC (cena bieżąca) 4 250,8

marża EBITDA 7,4% 5,8% 2,6% 4,5% EV (cena bieżąca) 11 286,0

EBIT 1 061,4 1 084,8 2,2% 251,6 -76,8% 746,7 196,8% Free f loat 46,8%

Zysk netto 679,2 649,0 -4,4% 554,6 -14,5% 616,1 11,1%

P/E 6,3 6,5 7,7 6,9 Zmiana ceny: 1m 18,3%

P/CE 4,0 3,4 3,5 3,4 Zmiana ceny: 6m 13,1%

P/BV 0,6 0,5 0,5 0,5 Zmiana ceny: 12m 41,2%

EV/EBITDA 7,0 6,8 12,5 7,4 Max (52 tyg.) 32,8

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 21,3

Lotos (Akumuluj)
Cena bie żąca: 32,73 PLN Cena docelowa: 34,2 PLN
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Analityk: Kamil Kliszcz

Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-04

(mld HUF) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta wowe dane (mln PLN)

Przychody 4 299,7 5 343,2 24,3% 5 731,0 7,3% 5 296,9 -7,6% Liczba akcji (mln) 104,5

EBITDA 526,0 603,0 14,6% 540,4 -10,4% 631,3 16,8% MC (cena bieżąca) 27 154,1

marża EBITDA 12,2% 11,3% 9,4% 11,9% EV (cena bieżąca) 49 101,5

EBIT 245,5 253,2 3,1% 214,5 -15,3% 303,7 41,6% Free f loat 31,3%

Zysk netto 104,0 153,7 47,8% 140,9 -8,3% 180,7 28,3%

P/E 18,2 12,3 13,4 10,5 Zmiana ceny: 1m 2,2%

P/CE 4,9 3,8 4,1 3,7 Zmiana ceny: 6m -10,4%

P/BV 1,3 1,1 1,1 1,0 Zmiana ceny: 12m -13,4%

EV/EBITDA 6,3 5,6 6,3 5,3 Max (52 tyg.) 300,7

Dyield (%) 0,0 0,0 2,4 3,3 Min (52 tyg.) 200,0

MOL (Redukuj)
Cena bie żąca: 259,8 PLN Cena docelowa: 208,19 PLN

Bardzo sprzyjaj ące otoczenie makro w sektorze rafineryjnym b ędzie stanowi ć równie ż 
wsparcie dla koncernu MOL, cho ć w porównaniu do Lotosu czy PKN Orlen ten segment 
nie jest dominuj ącym obszarem działalno ści i w ęgierska spółka powinna bardziej 
reagowa ć na tendencje na rynku ropy. Negatywnym katalizator em mo że być tez oficjalne 
potwierdzenie braku szans na powrót z produkcj ą w Syrii. Niemniej jednak w kontek ście 
przyj ętego bardziej optymistycznego scenariusza dla rafin erii, widzimy potencjał do 
rewizji dotychczasowych prognoz i wyceny MOL. Naszy m zdaniem lepsz ą ekspozycj ę na 
trwał ą popraw ę rentowno ści w sektorze przerobu ropy daj ą polskie rafinerie.  
 
Emisja obligacji na kwot ę 500 mln USD 
MOL zakończył proces emisji 7-letnich obligacji na kwotę 500 mln USD. Kupon tych 
instrumentów został ustalony na 6,25%, a implikowany yield wyniósł 6,438%.  
 
Kolejna odsłona sporu o INA 
Rząd chorwacki chce uzyskać większe wpływy w kontrolowanej przez MOL spółce INA i 
kontestuje prawo węgierskiego koncernu do sprawowania pełnej kontroli operacyjnej mimo 
braku większościowego pakietu, co zagwarantowała umowa z poprzednim rządem. Wczoraj 
minister finansów Chorwacji powiedział, że brak współpracy będzie oznaczał wojnę z państwem 
chorwackim. Spór najwyraźniej się zaostrza, ale wydaje się że nie powinien on istotnie zmienić 
obecnej patowej sytuacji w INA. Na pewno jednak konflikt nie będzie sprzyjał budowaniu 
wartości na tej akwizycji MOL-a, gdyż administracja państwowa może skutecznie utrudniać 
prowadzenie działalności poprzez różnego rodzaju obciążenia, chociażby niekorzystną politykę 
taryfową na rynku gazu.  
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PGNiG WIG

Bardzo słabe wyniki tylko na krótko infekowały kurs  akcji PGNiG, bo konsensus uznał że 
będą stanowi ć podstaw ę do korzystniejszej decyzji URE. Tymczasem Regulator  nie 
zaakceptował nawet niewielkiej podwy żki cennika na 4Q, co nie tylko b ędzie infekowa ć 
wyniki tego okresu, ale równie ż nie napawa optymizmem je śli chodzi o mar żę segmentu 
obrotu w roku 2013, gdzie przecie ż część rynku zakładała ju ż zyski w zwi ązku z 
„niedoszł ą” liberalizacj ą rynku. W naszej opinii cho ć rzeczywi ście przyszyły rok 
przyniesie znaczn ą popraw ę skonsolidowanych wyników r/r (efekt uruchamiania n owych 
projektów wydobywczych) to na przestrzeni ostatnich  miesi ęcy raczej mamy do 
czynienia z obni żaniem dotychczasowych oczekiwa ń na ten okres. Podtrzymujemy 
rekomendacj ę Redukuj. 
 
Brak nowej taryfy   
URE odrzucił wniosek PGNiG o podwyżkę taryfy gazowej. Spółka analizuje możliwość 
odwołania się od decyzji regulatora. Ryzyko takiego scenariusza sygnalizowaliśmy w naszym 
ostatnim raporcie analitycznym. Wydaje się, że po dość krótkiej negatywnej reakcji na fatalne 
wyniki 2Q, rynek oczekiwał wysokiej podwyżki która zrekompensowałaby część strat z 
pierwszego półrocza (w naszym modelu roboczo zakładaliśmy wzrost cennika o 5%). W tym 
kontekście decyzja URE jest rozczarowująca, nie tylko z punktu widzenia 4Q, ale również roku 
2013 gdzie wypracowanie neutralnego wyniku w segmencie obrotu (nasz bazowy scenariusz, 
ale konsensus zakłada zrealizowanie zysków na tym poziomie) będzie dużym wyzwaniem.  
 
Wyższe koszty na Skarv? 
Według doniesień portalu WNP nakłady inwestycyjne związane z norweskim projektem Skarv 
mogą przekroczyć zakładany budżet o 30%, czyli z punktu widzenia PGNiG dodatkowa kwota 
sięgnęłaby 200 mln USD. Informacje o możliwym przekroczeniu budżetu pojawiały się już 
wcześniej w prasie norweskiej. Według tych artykułów, wbrew oficjalnym komentarzom 
konsorcjum, opóźnienie uruchomienia wydobycia nie jest związane z niekorzystnymi warunkami 
pogodowymi, ale z problemami technicznymi ze szczelnością rurociągów wykorzystywanych do 
podłączenia odwiertów z platformą. Stąd właśnie wynikały dodatkowe koszty. Według 
inżynierów zajmujących się realizacją tej inwestycji obecnie te kwestia zostały pomyślnie 
rozwiązane i prace postępują zgodnie z harmonogramem. Produkcja powinna rozpocząć się w 
4Q, ale w naszej opinii należy raczej założyć że  będzie to druga połowa tego okresu.  
 
Pożar w EC Żerań  
W EC Żerań (1580 MWt i 386 MWe) należącej do PGNiG Termika 8 września doszło do pożaru 
pyłu węglowego, który skutkował wyłączeniem elektrociepłowni. Według deklaracji Spółki ciężar 
produkcji ciepła i energii z zamkniętej instalacji przejęła EC Siekierki oraz ciepłownia Kawęczyn 
(dotychczas działała tylko w okresie grzewczym). Obecnie EC Żerań wznowiła już produkcję, 
ale na razie do kotła nie jest podawana biomasa. Pełne odtworzenie zniszczonych urządzeń ma 
potrwać do 2 miesięcy. Wpływ na wyniki tego zdarzenia będzie zależał od konstrukcji 
ubezpieczenia. 
 
PGNiG chce 110 mln PLN odszkodowania za Wierzchowic e  
PGNiG zażądało od konsorcjum z udziałem PBG zapłaty 110,5 mln zł kary w związku z 
niedotrzymaniem terminu oddania podziemnego magazynu gazu Wierzchowice. Jednak według 
pełnomocnika prawnego konsorcjum nie ponosi ono odpowiedzialności za przyczyny opóźnień 
powstałych na kontrakcie, a kary umowne za niedotrzymanie początkowo umówionych 
terminów odbioru technicznego i końcowego są zupełnie bezpodstawne. Magazyn miał być już 
gotowy pod koniec ubiegłego roku. Skala odszkodowania jest jednak relatywnie mała (0,5% 
kapitalizacji), a perspektywa jego wypłaty raczej odległa. 
 

Analityk: Kamil Kliszcz

Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-04

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 21 281,2 23 003,5 8,1% 27 340,0 18,9% 29 035,6 6,2% Liczba akcji (mln) 5 900,0

EBITDA 4 411,4 3 259,6 -26,1% 2 951,5 -9,5% 6 168,8 109,0% MC (cena bieżąca) 23 600,0

marża EBITDA 20,7% 14,2% 10,8% 21,2% EV (cena bieżąca) 31 877,1

EBIT 2 886,7 1 685,5 -41,6% 888,4 -47,3% 3 672,5 313,4% Free f loat 27,4%

Zysk netto 2 453,7 1 626,8 -33,7% 574,5 -64,7% 2 381,6 314,6%

P/E 9,6 14,5 41,1 9,9 Zmiana ceny: 1m -1,2%

P/CE 5,9 7,4 8,9 4,8 Zmiana ceny: 6m -2,4%

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

EV/EBITDA 5,5 8,3 10,8 5,0 Max (52 tyg.) 4,4

Dyield (%) 0,6 2,9 0,0 1,2 Min (52 tyg.) 3,6

PGNiG (Redukuj)
Cena bie żąca: 4 PLN Cena docelowa: 3,71 PLN
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PKN Orlen WIG

Łatwo ść, z jaką w ostatnich miesi ącach krótkoterminowe zaburzenia poda ży 
destabilizuj ą rynek i skala wzrostów mar ż, jaka temu towarzyszy sygnalizuj ą naszym 
zdaniem strukturaln ą popraw ę bilansu na rynku rafineryjnym. Uwzgl ędniaj ąc szereg 
innych elementów (momentum po stronie popytowej, og raniczenia dla wzrostów cen 
ropy, szczyt nowych uruchomie ń, poziom zapasów paliw) zmienili śmy nasze sceptyczne 
nastawienie do sektora i cho ć nie wierzymy w utrzymanie aktualnych rekordowych m arż 
to zakładamy ich stabilizacj ę na poziomach znacznie wy ższych od obserwowanych w 
ostatnich kilku latach. Realizacja takiego scenariu sza oznacza ć będzie du że zaskoczenie 
dla negatywnego konsensusu, który w przypadku Orlen u zahibernował si ę na poziomie 
1,5 mld PLN zysk netto. Tymczasem według naszych zak tualizowanych prognoz Spółka 
jest w stanie przekroczy ć poziom 2 mld PLN zarówno w tym jak i przyszłym roku , a co 
ważne będzie to zysk gotówkowy, a nie jak to miało miejsce w latach 2010-11 tylko 
pochodna ksi ęgowego efektu LIFO. Utrzymujemy rekomendacj ę Kupuj.  

Analityk: Kamil Kliszcz

Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-13

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 83 547,4 106 973,1 28,0% 118 197,7 10,5% 119 350,2 1,0% Liczba akcji (mln) 427,7

EBITDA 5 545,7 4 446,4 -19,8% 5 051,8 13,6% 4 505,0 -10,8% MC (cena bieżąca) 19 418,0

marża EBITDA 6,6% 4,2% 4,3% 3,8% EV (cena bieżąca) 27 843,4

EBIT 3 123,0 2 066,5 -33,8% 2 850,0 37,9% 2 318,0 -18,7% Free f loat 72,5%

Zysk netto 2 371,7 2 363,4 -0,4% 2 364,9 0,1% 2 019,5 -14,6%

P/E 8,2 8,2 8,2 9,6 Zmiana ceny: 1m 12,5%

P/CE 4,1 4,1 4,3 4,6 Zmiana ceny: 6m 25,0%

P/BV 0,9 0,8 0,7 0,7 Zmiana ceny: 12m 28,5%

EV/EBITDA 5,4 6,6 5,5 6,1 Max (52 tyg.) 46,0

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 8,3 Min (52 tyg.) 32,0

PKN Orlen (Kupuj)
Cena bie żąca: 45,4 PLN Cena docelowa: 50 PLN
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Police WIG

Podobnie jak w innych spółkach z sektora nawozowego,  równie ż w Policach w 3Q nie 
należy si ę spodziewa ć żadnych pozytywnych zaskocze ń z uwagi na brak znacz ących 
wzrostów cen i pojawiaj ącej si ę presji na rynku bieli tytanowej. Na razie utrzymuj emy 
neutraln ą rekomendacj ę mimo wy ższego kursu akcji z uwagi na planowan ą aktualizacj ę 
prognoz finansowych dla Spółki. 
 
Miesięczny raport USDA 
We wrześniowym raporcie Departamentu Rolnictwa ponownie w dół zostały zrewidowane 
prognozy zbiorów dla sezonu 2012/13, zarówno dla kukurydzy jak i pszenicy. W pierwszym 
przypadku korekta sięgnęła 8 mln ton (-0,9%), z czego połowa dotyczyła krajów UE. 
Jednocześnie USDA obniżyła jednak projekcje popytu na ziarno o 0,6%, co przy 
zrewidowanych w górę zapasach na koniec czerwca 2012 zaowocowało nieznacznym 
wzrostem prognozy zapasów na koniec czerwca 2013 (+0,5%). Jeśli chodzi o pszenicę to 
według najnowszych szacunków zbiory mogą być w tym sezonie niższe o 0,6% (negatywna 
korekta w przypadku Rosji i Kazachstanu), co przy obniżonej konsumpcji o 0,4% implikować 
będzie spadek zapasów o 0,3%. Zmiany w prognozach USDA można uznać za kosmetyczne. 

Analityk: Kamil Kliszcz

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-16

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 2 022,6 2 765,6 36,7% 2 647,2 -4,3% 2 409,6 -9,0% Liczba akcji (mln) 75,0

EBITDA 79,8 336,3 321,5% 158,5 -52,9% 176,9 11,6% MC (cena bieżąca) 891,8

marża EBITDA 3,9% 12,2% 6,0% 7,3% EV (cena bieżąca) 1 041,1

EBIT 5,4 257,7 4645,0% 86,5 -66,4% 105,2 21,7% Free f loat 18,1%

Zysk netto 27,4 311,9 1036,9% 76,2 -75,6% 86,2 13,2%

P/E 32,5 2,9 11,7 10,3 Zmiana ceny: 1m 5,2%

P/CE 8,8 2,3 6,0 5,6 Zmiana ceny: 6m 13,0%

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

EV/EBITDA 14,1 3,2 6,6 5,3 Max (52 tyg.) 12,4

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 7,4

Cena docelowa: 10 PLNCena bie żąca: 11,89 PLN
Police (Trzymaj)
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ZA Puławy WIG

Ceny nawozów nadal nie zareagowały jeszcze na wysok ie notowania pszenicy i 
kukurydzy, a mar że na produktach chemicznych (melamina, kaprolaktam)  były w 3Q 
nadal słabe, co oznacza że nie nale ży si ę wiele spodziewa ć po wynikach tego okresu. 
Wsparciem dla notowa ń ZA Puławy mo że być natomiast ewentualna decyzja w sprawie 
dywidendy, która mogłaby poprawi ć parytet wymiany akcji w fuzji z Tarnowem. 
Utrzymujemy neutraln ą rekomendacj ę, ale właśnie z powy ższego wzgl ędu widzimy 
uzasadnienie dla przewa żania w portfelu akcji ZAP vs ATT. 
 
Wyniki roczne lepsze od wst ępnych danych z uwagi na podatek 
Wyniki roczne ZAP okazały się lepsze od wstępnych danych zaprezentowanych przez Zarząd w 
lipcu, aczkolwiek różnica pojawiła się przede wszystkim na poziomie netto (600 mln PLN vs 554 
mln PLN). Powodem tego odchylenia jest zaksięgowany ujemny podatek dochodowy na kwotę -
28 mln PLN. Strumień EBITDA okazał się zgodny z wcześniejszym komunikatem, ale został 
wypracowany przy niższej niż zakładaliśmy amortyzacji (25 mln PLN vs 31 mln PLN), co 
zaowocowało wyższym zyskiem operacyjnym. Dane według segmentów ze względu na 
specyficzny podział obszarów biznesowych (mocznik jest uwzględniany w obszarze chemia, a 
nie agro) są dość trudne w interpretacji. Spółka zaraportowała stratę EBIT w obszarze 
nawozowym (-9,7 mln PLN), co prawdopodobnie odzwierciedla zaostrzoną konkurencję cenową 
w okresie przy wzroście cen gazu. Z kolei w segmencie chemia praktycznie nie zanotowaliśmy 
spadku wyniku q/q (112 mln PLN vs 118 mln PLN), mimo widocznego na rynku spadku 
rentowności na kaprolaktamie i utrzymującej się presji na marże na melaminie. Jeśli chodzi o 
poziom gotówki netto to na koniec czerwca stan wynosił 530 mln PLN. Przepływy operacyjne 
sięgnęły 234 mln PLN (w tym 112 mln PLN z kapitału obrotowego), a nakłady inwestycyjne 69 
mln PLN.   
 
Porozumienie z Tarnowem do ko ńca października 
Zarządy ZA Tarnów i ZA Puławy zawarły porozumienie określające zasady współpracy i 
prowadzenia negocjacji, których celem ma być podpisanie umowy konsolidacyjnej obydwu 
podmiotów. W pierwszym etapie tego procesu do 30 października strony mają ustalić zasady 
ładu korporacyjnego oraz kontynuacji uruchomionych projektów inwestycyjnych. W drugim 
etapie w 30 dni po podwyższeniu kapitału ZAT zarządy obydwu spółek ustalą szczegóły w 
zakresie strategii i synergii w nowym podmiocie. Warunkiem realizacji drugiego etapu będzie 
zgoda na koncentrację ze strony urzędu antymonopolowego.  
 
Miesięczny raport USDA 
We wrześniowym raporcie Departamentu Rolnictwa ponownie w dół zostały zrewidowane 
prognozy zbiorów dla sezonu 2012/13, zarówno dla kukurydzy jak i pszenicy. W pierwszym 
przypadku korekta sięgnęła 8 mln ton (-0,9%), z czego połowa dotyczyła krajów UE. 
Jednocześnie USDA obniżyła jednak projekcje popytu na ziarno o 0,6%, co przy 
zrewidowanych w górę zapasach na koniec czerwca 2012 zaowocowało nieznacznym 
wzrostem prognozy zapasów na koniec czerwca 2013 (+0,5%). Jeśli chodzi o pszenicę to 
według najnowszych szacunków zbiory mogą być w tym sezonie niższe o 0,6% (negatywna 
korekta w przypadku Rosji i Kazachstanu), co przy obniżonej konsumpcji o 0,4% implikować 
będzie spadek zapasów o 0,3%. Zmiany w prognozach USDA można uznać za kosmetyczne. 

Analityk: Kamil Kliszcz

Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-03

(mln PLN) 2010/11 2011/12P zmiana 2012/13P zmiana 2013/14 P zmiana Podstaw owe dane (mln PLN)

Przychody 2 882,3 3 947,0 36,9% 3 682,5 -6,7% 3 592,1 -2,5% Liczba akcji (mln) 19,1

EBITDA 413,6 776,0 87,6% 435,8 -43,8% 336,4 -22,8% MC (cena bieżąca) 2 355,0

marża EBITDA 14,3% 19,7% 11,8% 9,4% EV (cena bieżąca) 2 111,7

EBIT 327,6 655,7 100,1% 301,1 -54,1% 187,0 -37,9% Free f loat 40,0%

Zysk netto 279,4 554,4 98,4% 263,4 -52,5% 176,1 -33,1%

P/E 8,4 4,2 8,9 13,4 Zmiana ceny: 1m 8,0%

P/CE 6,4 3,5 5,9 7,2 Zmiana ceny: 6m 18,4%

P/BV 1,2 1,0 1,0 0,9 Zmiana ceny: 12m 50,7%

EV/EBITDA 5,5 2,3 4,8 6,4 Max (52 tyg.) 124,9

Dyield (%) 0,8 3,0 9,4 5,6 Min (52 tyg.) 77,5

ZA Puławy (Trzymaj)
Cena bie żąca: 123,2 PLN Cena docelowa: 118,4 PLN
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Energetyka 
Możliwe przesuni ęcie ustawy o OZE 
Według prasowych doniesień Ministerstwo Gospodarki podejmie prawdopodobnie decyzję o 
wyjęciu ustawy o OZE z tzw. trójpaku energetycznego i procedowaniu tego dokumentu osobno. 
Oznacza to, że możliwe jest opóźnienie w wejściu w życie nowych przepisów, które miały 
wpływać na sektor już od stycznia 2013. Dodatkowo pojawiają się głosy ze strony MSP o 
konieczności utrzymania wsparcia dla współspalania biomasy, które wg nowych założeń 
przestałoby być opłacalne. Te doniesienia wskazują, że przyjęte przez nas założenia dotyczące 
negatywnego wpływu nowego systemu wsparcia OZE mogą być zbyt konserwatywne.  
 
Popyt na energi ę w sierpniu -0,9% r/r   
Według danych PSE zużycie energii w sierpniu spadło w ujęciu r/r o 0,9%. Produkcja w tym 
okresie spadła o 3,6% z uwagi na brak eksportu netto, który rok temu wyniósł 0,4 TWh. Mniej 
wolumenu niż w poprzednich miesiącach roku straciły bloki na węgiel kamienny (-1,2% vs -
7,1% YTD), co wynika z malejącej bazy (kwestia uruchomienia nowego bloku w Bełchatowie w 
ubiegłym roku), jak również z awarii w Elektrowni Turów, która wraz z natężeniem remontów w 
Bełchatowie spowodowała pierwszy w tym roku spadek produkcji w blokach na węgiel brunatny 
(-5,3% r/r). Ceny energii spot z uwagi na większy udział energii z węgla kamiennego wzrosły m/
m o 3,8%, ale nadal były niższe r/r o 4,2%. Jest to pochodną mniejszego popytu i związanej z 
tym wzmożonej podaży na rynku dnia następnego gdzie aktywni są sprzedawcy, którzy 
przeszacowali zapotrzebowanie swoich klientów. Jeśli chodzi o tendencje na rynku energii to 
dane sierpniowe nie zmieniają specjalnie obrazu. Zużycie prądu będzie w naszej opinii w 
najbliższych miesiącach pod presją spadającej dynamiki produkcji przemysłowej, a ewentualne 
odchylenia mogą mieć związek z różnicami pogodowymi r/r, których akurat w sierpniu nie 
zaobserwowaliśmy, w przeciwieństwie do lipca kiedy to dzięki wyższym średnim temperaturom 
zanotowano wzrost konsumpcji r/r.  
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CEZ WIG

Ceny energii w Niemczech ponownie spadły w okolice 47-48 EUR/MWh, a szanse na 
szybk ą decyzj ę KE w sprawie opó źnienia aukcji CO 2 systematycznie spadaj ą. W takich 
okoliczno ściach nie widzimy wsparcia dla notowa ń CEZ i utrzymujemy rekomendacj ę 
negatywn ą. Nie zmieniamy równie ż opinii, że dobry rezultat z 2Q nie jest zbyt dobrym 
prognostykiem na drug ą połow ę roku (kilka zdarze ń jednorazowych i przesuni ęć 
pomi ędzy okresami). Zwracamy uwag ę, że dodatkowym ryzykiem dla wyników Spółki w 
2013 roku jest strategia zabezpieczania cen energii , której elementem jest hedginig 
uprawnie ń emisyjnych. Poziomy zakontraktowanych cen pr ądu nie s ą więc jedynym 
elementem, jaki b ędzie wpływał na realizowan ą marżę.  

Analityk: Kamil Kliszcz

Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-04

(mln CZK) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 198 848,0 209 761,0 5,5% 213 244,4 1,7% 230 025,0 7,9% Liczba akcji (mln) 538,0

EBITDA 89 089,0 87 312,0 -2,0% 89 786,0 2,8% 87 999,1 -2,0% MC (cena bieżąca) 64 020,8

marża EBITDA 44,8% 41,6% 42,1% 38,3% EV (cena bieżąca) 94 074,5

EBIT 65 057,0 61 542,0 -5,4% 63 250,0 2,8% 60 677,8 -4,1% Free f loat 29,3%

Zysk netto 47 232,0 40 830,0 -13,6% 44 047,3 7,9% 44 854,8 1,8%

P/E 8,3 9,6 8,9 8,7 Zmiana ceny: 1m -5,8%

P/CE 5,5 5,9 5,5 5,4 Zmiana ceny: 6m -10,4%

P/BV 1,8 1,7 1,5 1,4 Zmiana ceny: 12m -3,8%

EV/EBITDA 6,0 6,5 6,4 6,5 Max (52 tyg.) 141,5

Dyield (%) 7,2 6,9 5,9 6,2 Min (52 tyg.) 112,5

CEZ (Redukuj)
Cena bie żąca: 119 PLN Cena docelowa: 117,5 PLN
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Enea WIG

Uważamy, że obok Tauronu Enea stanowi doskonał ą ekspozycj ę na rosn ące wyniki w 
dystrybucji i b ędzie wykorzystywa ć otoczenie spadaj ących cen energii do poprawy 
swojej mar ży na obrocie. Wydaje si ę, że mimo bardzo dobrego roku 2012 dla segmentu 
przesyłu, przy perspektywie ni ższych rachunków dla odbiorców ko ńcowych (spadek 
ceny hurtowej o 10 PLN/MWh) otoczenie dla kalkulacji  taryf na rok 2013 równie ż będzie 
sprzyjaj ące. Regulator obserwuj ąc bie żące odczyty konsumpcji energii i ni ższy 
kosnensus prognoz PKB powinien bowiem przyj ąć konserwatywne zało żenia dotycz ące 
wolumenów w dystrybucji. Utrzymujemy pozytywn ą rekomendacj ę. 

Analityk: Kamil Kliszcz

Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-04

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 7 836,9 9 690,1 23,6% 10 336,7 6,7% 11 135,9 7,7% Liczba akcji (mln) 441,4

EBITDA 1 364,6 1 561,7 14,4% 1 746,3 11,8% 1 927,0 10,3% MC (cena bieżąca) 7 186,7

marża EBITDA 17,4% 16,1% 16,9% 17,3% EV (cena bieżąca) 5 591,9

EBIT 712,0 850,7 19,5% 1 102,4 29,6% 1 192,0 8,1% Free f loat 21,8%

Zysk netto 639,3 801,2 25,3% 889,1 11,0% 905,6 1,9%

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

P/CE 5,6 4,8 4,7 4,4 Zmiana ceny: 6m -0,7%

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

EV/EBITDA 3,2 3,1 3,2 3,6 Max (52 tyg.) 19,5

Dyield (%) 2,3 2,5 2,9 0,0 Min (52 tyg.) 14,5

Enea (Kupuj)
Cena bie żąca: 16,28 PLN Cena docelowa: 20,76 PLN
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PGE WIG

PGE w ramach sektora ma najwi ększą ekspozycj ę na segment wytwarzania i a ż 71% 
produkowanej energii powstaje na bazie własnego w ęgla brunatnego, co zwi ększa 
wrażliwo ść wyników na spadek cen z uwagi na wysoki udział kos ztów stałych. Według 
naszych szacunków zmiana notowa ń prądu o 10 PLN/MWh (taki spadek w 2013 roku 
implikuj ą aktualne kontrakty terminowe) oznacza obni żenie EBIT o 410-578 mln PLN, w 
zależności od tego, w jakim stopniu uda si ę zmniejszenie przychodów zamortyzowa ć 
niższymi kosztami w ęgla kamiennego czy uprawnie ń emisyjnych. Dodatkowo ostatnia 
decyzja NSA rozwiała nadzieje rynku na odsuni ęcie w czasie wydatków inwestycyjnych. 
W tym kontek ście uwa żamy, że znacznie lepsz ą ekspozycj ę na sektor stanowi ą akcje 
Tauronu czy Enei. Wkrótce odniesiemy si ę do naszych prognoz i rekomendacji. 
 
Korzystna decyzja NSA 
Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił korzystny dla PGE wyrok w sprawie uchylonej przez WSA 
decyzji środowiskowej dla projektu w Opolu. Teoretycznie oznacza to, że nie ma obecnie 
przeszkód w realizacji tego projektu. Jednocześnie NSA skierował sprawę do ponownego 
rozpatrzenia przez sąd I-szej instancji wraz z wytycznymi, które skład sędziowski będzie musiał 
wziąć pod uwagę. PGE w komunikacie oświadczyła, że w związku z decyzją NSA będzie 
kontynuować proces inwestycyjny. Z uwagi na ostatnie wypowiedzi Zarządu, część rynku 
oczekiwała rezygnacji z tego projektu, co interpretowano pozytywnie jako zwiększenie 
możliwości dywidendowych Spółki. Dodatkowym ryzykiem jest fakt, że koncern deklaruje 
kontynuację projektu przy istniejącym nadal prawdopodobieństwie kolejnej negatywnej decyzji 
sądu I-szej instancji. Zakładamy jednak, że ostateczna decyzja PGE zapadnie po zapoznaniu 
się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.  
 
Odszkodowanie dla Alpiq   
PGE przegrała sprawę w Trybunale Arbitrażowym z firmą Alpiq, wobec której koncern musi 
wypłacić odszkodowanie w kwocie 47,5 mln EUR (kwota bazowa+odsetki). Kwota roszczeń 
Alpiq była jednak wyższa i wynosiła prawie 163 mln EUR. PGE na to roszczenie zawiązała 
rezerwę w kwocie 95,2 mln EUR, tak więc można oczekiwać pozytywnego wpływu wyniku 
arbitrażu na poziomie pozostałych przychodów operacyjnych w 3Q ma 197 mln PLN. Odpływ 
gotówki wyniesie 196 mln PLN, czyli 0,1 PLN na akcję.  
 
URE uwzgl ędnił odwołanie PGE w sprawie KDT-ów   
URE pozytywnie rozpatrzył odwołanie PGE w sprawie zwrotu zaliczek rekompensat KDT za rok 
2011. Spółka nie będzie więc musiała do końca września (taka była sierpniowa decyzja 
regulatora) zwrócić 446 mln PLN. Przypominamy, że sporna kwota wynikała z różnicy w 
podejściu do interpretacji ustawy. Według interpretacji PGE wspomniane 446 mln PLN Spółka 
powinna rzeczywiście oddać, ale dopiero w 2017 roku w ramach tzw. korekty końcowej z uwagi 
na fakt, że te zaliczki zostały pobrane w ramach modelu płynnościowego, a więc nie powinny 
być rozliczane w trybie rocznym. Decyzja URE nie oznacza więc wzrostu wartości PGE o 
całość tej kwoty, a jedynie o wartość 5-letnich odsetek.  

Analityk: Kamil Kliszcz

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 20 476,5 28 111,4 37,3% 30 022,9 6,8% 32 033,3 6,7% Liczba akcji (mln) 1 869,8

EBITDA 6 840,5 6 855,0 0,2% 8 338,1 21,6% 7 896,2 -5,3% MC (cena bieżąca) 33 637,4

marża EBITDA 33,4% 24,4% 27,8% 24,6% EV (cena bieżąca) 32 988,5

EBIT 4 185,3 4 144,5 -1,0% 5 587,4 34,8% 5 114,4 -8,5% Free f loat 30,7%

Zysk netto 3 014,1 4 935,4 63,7% 4 459,1 -9,7% 3 931,7 -11,8%

P/E 11,2 6,8 7,5 8,6 Zmiana ceny: 1m -0,3%

P/CE 5,9 4,4 4,7 5,0 Zmiana ceny: 6m -3,1%

P/BV 0,9 0,8 0,8 0,7 Zmiana ceny: 12m -6,3%

EV/EBITDA 5,0 4,4 4,0 4,7 Max (52 tyg.) 21,8

Dyield (%) 4,7 3,6 8,8 6,6 Min (52 tyg.) 17,2

PGE (Kupuj)
Cena bie żąca: 17,99 PLN Cena docelowa: 21,24 PLN
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Tauron

WIG

Podtrzymujemy nasz ą opini ę, że Tauron jest obecnie najciekawsz ą inwestycyjnie spółk ą 
z sektora, co wynika zarówno ze znacz ącej ekspozycji na rosn ące segmenty dystrybucji i 
obrotu, jak i niskie oczekiwania rynkowe, które pow inny by ć przebite (potencjał do 
zaskocze ń w tym i przyszłym roku na zysku netto oceniamy odp owiednio na 10% i 30%). 
Słabo ść segmentu wytwórczego jest ju ż w naszej opinii powszechnie zdyskontowana i 
tutaj równie ż możliwe s ą pozytywne niespodzianki, chocia żby ze wzgl ędu na szacowane 
przez nas du że wolumeny oszcz ędzonych uprawnie ń do emisji CO 2. W tym kontek ście 
zakładamy, że obserwowana w ostatnich tygodniach korelacja noto wań Tauronu z 
kursem PGE zostanie rozerwana, gdy ż Spółki nie daj ą homogenicznej ekspozycji na 
bieżące trendy w sektorze. Utrzymujemy rekomendacj ę Kupuj.  

Analityk: Kamil Kliszcz

Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-14

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 15 428,9 20 755,2 34,5% 25 537,5 23,0% 26 054,1 2,0% Liczba akcji (mln) 1 752,5

EBITDA 2 758,0 3 022,6 9,6% 3 672,2 21,5% 3 335,1 -9,2% MC (cena bieżąca) 8 464,8

marża EBITDA 17,9% 14,6% 14,4% 12,8% EV (cena bieżąca) 14 058,8

EBIT 1 399,3 1 611,5 15,2% 2 031,6 26,1% 1 567,6 -22,8% Free f loat 59,6%

Zysk netto 858,7 1 220,0 42,1% 1 383,2 13,4% 928,4 -32,9%

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

P/CE 3,8 3,2 2,8 3,1 Zmiana ceny: 6m -3,8%

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

EV/EBITDA 3,2 4,3 3,8 4,8 Max (52 tyg.) 5,7

Dyield (%) 0,1 3,1 6,4 5,7 Min (52 tyg.) 4,1

Tauron (Kupuj)
Cena bie żąca: 4,83 PLN Cena docelowa: 6,31 PLN
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Net ia WIG

Chocia ż Netia pozytywnie zaskakuje tempem i skal ą synergii generowanych po przej ęciu 
Telefonii Dialog i Crawley Data Poland, to jednak po zostaje to jedyny pozytywny aspekt 
działalno ści Spółki w pierwszym półroczu. Bardzo niepokoj ąco wygl ądają dane 
operacyjne, gdzie wyra źne jest przyspieszenie odpływu abonentów usług głos owych (w 
2Q około 1,6% bazy u żytkowników), Decyzja Spółki o wprowadzeniu  do ofert y telefonii 
stacjonarnej zaledwie jako opcji do pakietów telewi zja+internet zdaje si ę świadczy ć o 
olbrzymich trudno ściach, jakie napotyka Netia w sprzeda ży usługi w pakietach i 
oznaczać będzie prawdopodobnie dalszy wzrost erozji bazy klien tów w kolejnych 
kwartałach. Równie ż segment szerokopasmowego dost ępu do internetu przynosi 
rozczarowanie notuj ąc w 2Q  pierwszy w historii Netii kwartalny ubytek liczby klientów. 
Wprowadzony pod koniec sierpnia nowy cennik obni żający ceny dost ępu do internetu o 
około 14 PLN na najwa żniejszych pakietach powstrzyma według nas w średnim  terminie 
spadki liczby klientów obsługiwanych na własnej inf rastrukturze. Odb ędzie si ę to jednak 
kosztem silnego spadku ARPU w perspektywie najbli ższych dwóch lat i sprowadzenia 
rentowno ści usługi na ł ączach dzier żawionych w ramach BSA do marginalnego poziomu 
(3-5% operacyjnie). Telewizja, która zdaniem Spółki  stanowi ć miała now ą jakość w 
ofercie i wpływa ć na lojalizacj ę bazy abonentów sprzedaje si ę słabo i w naszej opinii ze 
względów technologicznych przegrywa nie tylko z usługami  telewizji kablowych, ale 
równie ż z ofert ą Telekomunikacji Polskiej. Tym samym poza synergiami  po akwizycjach 
brakuje obecnie w Netii czynników, które miałyby wp ływa ć na przyszł ą popraw ę 
wyników. Podtrzymujemy rekomendacj ę Redukuj.  
 
Wygaśnięcie wył ączno ści Hawe i IT Polpager  
PKP podały, że w związku z wygaśnięciem wyłączności na negocjacje udzielonej na rzecz 
konsorcjum Hawe i IT Polpager, zarząd PKP zdecydował o podjęciu równoległych negocjacji w 
sprawie sprzedaży udziałów w TK Telekom także z pozostałymi podmiotami zainteresowanymi 
nabyciem telekomunikacyjnej spółki, czyli z GTS oraz z Netią. Zdaniem PKP proces sprzedaży 
TK Telekom powinien zostać zamknięty do końca roku. Podtrzymujemy opinię, że TK Telekom 
nie jest szczególnie ciekawym podmiotem jeżeli chodzi o akwizycję (duża koncentracja 
przychodów od PKP, silne związki zawodowe) i naszym zdaniem podmioty uczestniczące w 
procesie powinny wykazać dużą ostrożność w składaniu ofert.  

Analityk: Piotr Grzybowski

Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-05

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 1 569,3 1 618,8 3,2% 2 127,6 31,4% 2 084,8 -2,0% Liczba akcji (mln) 381,8

EBITDA 586,4 611,5 4,3% 547,6 -10,5% 595,5 8,7% MC (cena bieżąca) 2 291,0

marża EBITDA 37,4% 37,8% 25,7% 28,6% EV (cena bieżąca) 2 596,9

EBIT 285,8 302,7 5,9% 67,8 -77,6% 120,6 78,0% Free f loat 55,0%

Zysk netto 263,9 248,8 -5,7% 35,3 -85,8% 67,2 90,5%

P/E 8,9 9,4 64,9 34,1 Zmiana ceny: 1m -0,7%

P/CE 4,1 4,2 4,4 4,2 Zmiana ceny: 6m -3,5%

P/BV 1,0 0,9 0,9 0,9 Zmiana ceny: 12m 27,2%

EV/EBITDA 3,7 4,7 4,7 4,2 Max (52 tyg.) 6,5

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 6,7 Min (52 tyg.) 4,7

Netia (Redukuj)
Cena bie żąca: 6 PLN Cena docelowa: 5,6 PLN

Telekomunikacja 
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TPSA WIG
Od połowy bie żącego roku asymetria stawek za zaka ńczanie poł ączeń do sieci 
mobilnych pomi ędzy P4 a trzema głównymi operatorami uległa zmniejsz eniu ze 163% do 
147%, a od pocz ątku przyszłego roku stawki MTR dla P4 zostan ą zrównane ze stawkami 
otrzymywanymi przez Polkomtela, T-Mobile i PTK Center tel. Dzi ęki zrównaniu stawek za 
zakańczanie poł ączeń, P4 nie b ędzie ju ż w stanie finansowa ć licznych promocji i obni żek 
abonamentów wy ższymi opłatami, jakie otrzymywał od swoich konkuren tów i 
najprawdopodobniej zacznie koncentrowa ć się na utrzymaniu dotychczasowego 
poziomu przychodów i kontroli kosztów. Ustabilizuje  to, naszym zdaniem, sytuacj ę w 
segmencie mobilnym pozwalaj ąc TP, z jednej strony, na wyhamowanie tempa spadku 
ARPU z mobilnych usług głosowych i odzyskanie cz ęści utraconych w ostatnim czasie 
klientów, z drugiej strony obni ży churn i koszty pozyskania klienta. Dodatkowym 
wsparciem dla wyników realizowanych w najbli ższych latach b ędą oszcz ędno ści 
związane z planem redukcji zatrudnienia (2300 osób w ok resie 2012-2013, około 27 mln 
PLN oszcz ędno ści z uwzgl ędnieniem jednoczesnych podwy żek płac), a tak że umow ą na 
współdzielenie sieci z T-Mobile (200 mln PLN oszcz ędno ści rocznie w kosztach 
operacyjnych oraz 200 i 500 mln PLN oszcz ędno ści w nakładach kapitałowych w 2014 i 
2015 roku). Najwi ększą obecnie bol ączką Spółki pozostaje sytuacja w segmencie 
stacjonarnym, gdzie gwałtownej erozji bazy klientów  usług głosowych towarzyszy 
stagnacja w obszarze szerokopasmowego dost ępu do internetu. O ile w odniesieniu do 
usług głosowych nie widzimy obecnie przesłanek prze mawiaj ących za powstrzymaniem 
w przyszło ści negatywnych trendów, o tyle w obszarze internetu  widzimy pewne szanse 
na zmiany regulacyjne ze strony UKE, które wspieraj ąc inwestycje w nowoczesn ą 
infrastruktur ę dawałyby  podmiotom atrakcyjniejsze stawki hurtowe  za udost ępnianie 
nowoczesnej sieci.  Podtrzymujemy rekomendacj ę Trzymaj.  
 

Analityk: Piotr Grzybowski

Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-05

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 15 715,0 14 922,0 -5,0% 14 255,4 -4,5% 13 357,8 -6,3% Liczba akcji (mln) 1 324,7

EBITDA 4 700,0 5 920,0 26,0% 5 129,4 -13,4% 5 075,9 -1,0% MC (cena bieżąca) 21 459,9

marża EBITDA 29,9% 39,7% 36,0% 38,0% EV (cena bieżąca) 25 911,5

EBIT 908,0 2 217,0 144,2% 1 599,4 -27,9% 1 597,5 -0,1% Free f loat 45,2%

Zysk netto 108,0 1 918,0 1675,9% 1 045,7 -45,5% 993,2 -5,0%

P/E 200,4 11,3 20,5 21,6 Zmiana ceny: 1m -4,3%

P/CE 5,5 3,9 4,7 4,8 Zmiana ceny: 6m -4,3%

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

EV/EBITDA 5,4 4,0 5,1 5,0 Max (52 tyg.) 18,5

Dyield (%) 9,3 9,3 9,3 9,3 Min (52 tyg.) 15,2

TP SA (Trzymaj)
Cena bie żąca: 16,2 PLN Cena docelowa: 16,8 PLN
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Media 
Prognozy Zenithoptimedia dla polskiego rynku reklam owego 
ZenithOptimedia spodziewa się, że w 2012 roku wydatki reklamowe spadną o 4,9% w stosunku 
do tych z 2011 roku. Reklama w telewizji spadnie o ponad 6%, w dziennikach o blisko 18,7%, 
magazynach o 16,2%, outdoorze o 5,6 %, zaś jedynym medium, które w kolejnych latach 
będzie notowało 8% wzrost będzie internet. Aktualizacja prognoz Zenithoptimedia jest w 
zasadzie dostosowaniem do obrazu rynku przekazywanego po wynikach 2Q przez spółki 
mediowe. Nie spodziewamy się zatem, by obniżenie prognoz przez dom mediowy wpływało na 
notowania tych spółek.  
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Agora WIG

Sierpniowe wyniki rozpowszechniania płatnego dzienni ków daj ą nadziej ę na złagodzenie 
trendu spadku sprzeda ży Gazety Wyborczej, choć nadal tempo pozostaje wysokie. 
Dodatkowo wsparciem dla notowa ń Spółki w najbli ższym okresie mo że być bardzo 
wysoka frekwencja kinowa, która wspiera ć będzie wyniki realizowane przez segment 
kinowy Spółki. Obecnie Spółka notowana jest przy wska źniku 3,8xEV/EBITDA 2012, co 
jest spowodowane obawami inwestorów zwi ązanymi z kurcz ącym si ę segmentem 
prasowym. W wypadku potwierdzenia malej ącego tempa erozji sprzeda ży 
egzemplarzowej obawy te mog ą zosta ć rozwiane, co dawałoby Spółce potencjał do 
wzrostu kursu. Na ten moment podtrzymujemy jednak r ekomendacj ę Trzymaj. 
 
Porozumienie z pracownikami w sprawie zwolnie ń grupowych 
Agora poinformowała o zawarciu z pracownikami porozumienia w sprawie zwolnień grupowych. 
Zwolnienie grupowe zostanie przeprowadzone w okresie od 10 września 2012 roku do  
31 stycznia 2013 roku i obejmie do 250 pracowników Spółki, co stanowi około 10% wszystkich 
zatrudnionych w Spółce. Szacunki kosztów odpraw Spółka przedstawi wraz z raportem za  
IV kwartał. Poinformowała jednak, że zamierza otoczyć zwalnianych pracowników opieką 
przekraczającą ustawowe obowiązki. Szacujemy, że roczne oszczędności z tytułu redukcji 
zatrudnienia sięgną 21-24 mln PLN rocznie.  

Analityk: Piotr Grzybowski

Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-03

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 1 116,7 1 234,6 10,6% 1 159,3 -6,1% 1 152,7 -0,6% Liczba akcji (mln) 50,9

EBITDA 167,3 144,7 -13,5% 87,9 -39,2% 78,5 -10,7% MC (cena bieżąca) 407,5

marża EBITDA 15,0% 11,7% 7,6% 6,8% EV (cena bieżąca) 336,1

EBIT 84,9 51,9 -38,9% -0,3 -12,1 3596,5% Free f loat 81,4%

Zysk netto 71,9 42,2 -41,3% 1,2 -97,2% -9,6

P/E 5,7 9,7 340,5 Zmiana ceny: 1m 26,8%

P/CE 2,6 3,0 4,6 5,0 Zmiana ceny: 6m -31,4%

P/BV 0,3 0,3 0,3 0,3 Zmiana ceny: 12m -35,5%

EV/EBITDA 2,0 2,2 3,8 4,5 Max (52 tyg.) 16,0

Dyield (%) 6,3 6,3 12,5 6,3 Min (52 tyg.) 6,4

Cena bie żąca: 8 PLN Cena docelowa: 7,5 PLN
Agora (Trzymaj)
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Cinema City WIG

Wrzesień okazał si ę bardzo dobrym miesi ącem, zamykaj ąc bardzo udany dla polskiej 
bran ży kinowej trzeci kwartał.  Dynamika wzrostu sprzeda ży biletów na naszym rynku 
sięgnęła według naszych szacunków w trzecim kwartale blis ko 20% r/r. Powy ższa 
poprawa koniunktury nie rekompensuje jednak w pełni  słabego pocz ątku roku, a z 
drugiej strony wzrosty kursu w ostatnich tygodniach  zdają się dyskontowa ć lepsze 
perspektywy ko ńcówki roku. Negatywnie na rynek kinowy wydaje si ę te wpływa ć presja 
konkurencyjna, jak ą wyweira Multikino poprzez rozbudowany system promo cji 
cenowych, z których najwa żniejsz ą pozostanie naszym zdaniem współpraca z Orange 
przy środowych seansach (z drugiej strony cz ęść z promocji, np. bueno czwartki b ędzie 
miała naszym zdaniem ograniczony zasi ęg).  Podtrzymujemy rekomendacj ę Trzymaj.   
 

Analityk: Piotr Grzybowski

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln EUR) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 234,5 267,5 14,0% 296,0 10,7% 323,7 9,4% Liczba akcji (mln) 51,2

EBITDA 56,2 50,1 -10,8% 61,7 23,1% 69,7 12,9% MC (cena bieżąca) 1 536,0

marża EBITDA 24,0% 18,7% 20,9% 21,5% EV (cena bieżąca) 1 674,1

EBIT 36,3 24,7 -32,0% 37,3 50,8% 44,6 19,7% Free f loat 17,6%

Zysk netto 30,4 20,9 -31,1% 29,0 38,6% 35,5 22,3%

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

P/CE 7,5 8,1 7,0 6,2 Zmiana ceny: 6m -7,8%

P/BV 1,7 1,6 1,4 1,3 Zmiana ceny: 12m 9,6%

EV/EBITDA 7,1 8,4 6,6 5,7 Max (52 tyg.) 34,9

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 16,2 Min (52 tyg.) 25,0

Cena docelowa: 33,5 PLN
Cinema City (Trzymaj)
Cena bie żąca: 30 PLN
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Cyfrowy  Polsat WIG

Na obu głównych rynkach, w ramach których działa Cy frowy Polsat bie żąca sytuacja nie 
sprzyja poprawie wyników. Po słabym pierwszym półroc zu rynek reklamowy w trzecim 
kwartale odnotował według naszych szacunków dalszy kilkuprocentowy spadek 
warto ści. Z kolei rynek płatnej telewizji osi ągnął wysoki poziom nasycenia i obecnie 
wzrost liczby u żytkowników został wyhamowany niemal do zera. Dodatk owo na obu 
rynkach stopniowo ro śnie konkurencja. W telewizji ro śnie udział w wydatkach 
reklamowych małych stacji tematycznych, a w przypad ku płatnej telewizji swój zasi ęg 
poszerza naziemna telewizja cyfrowa, która stanowi szczególnie gro źną konkurencj ę dla 
pakietu miniHD. Szans na wzrost upatrywa ć można w usłudze szerokopasmowego 
dost ępu do internetu, cho ć pozyskany niedawno od Mobylandu pakiet 31 mln GB d anych 
Spółka wykorzystywa ć będzie najprawdopodobniej 3-4 lata obci ążając tym mocno kapitał 
obrotowy (wi ększo ść płatno ści za dane została ju ż wykonana). Podtrzymujemy 
rekomendacj ę Redukuj.    
 
Wyniki ogl ądalno ści stacji telewizyjnych w sierpniu  
Całodobowa oglądalność w grupie komercyjnej (16-49 lat) Polsatu spadła w sierpniu z 15,4% 
do 14,1%. W tym samym czasie oglądalność kanału TVN spadła z 13,4% do 11,9%. Udział 
TVP1 spadł z 12,8% do 12,4%, a TVP2 spadł z 10,6% do 10,5%. W skali całej Grupy TVN 
udział w widowni wyniósł w grupie komercyjnej 19,5% wobec 20,0% przed rokiem, w Grupie 
Polsat wyniósł 19,1% przy 20,9% w sierpniu ubiegłego roku, a w telewizji publicznej spadł z 
28,3% do 28,1%. Wyniki oglądalności za sierpień są ponownie zaburzone przez wydarzenia 
jednorazowe: tym razem Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Olimpiada okazała się dużo bardziej 
wspierająca dla wyników oglądalności TVP niż EURO 2012. W przypadku stacji komercyjnych 
widać większą utratę widzów przez kanały z Grupy Polsatu.  
 
Aneks do umowy z Mobylandem 
Cyfrowy Polsat i Mobyland zawarły porozumienie dotyczące wcześniejszej umowy o 
świadczenie usług transmisji danych, które określa sposób rozliczenia niewykorzystanych 
pakietów z dwóch pierwszych zamówień. Cyfrowy Polsat złożył też nowe zamówienie na pakiet 
danych 10,4 mln GB. Zgodnie z nowym zamówieniem opiewającym na 31 mln GB i 
zastępującym poprzednie uzgodnienia cena za wykorzystanie danych wyniesie 0,00645 PLN 
netto za 1MB.  W ramach pierwszego niezrealizowanego w pełni (zostało 7,4 mln GB) 
zamówienia dane dostarczane były w cenie 0,00903 PLN za 1MB. W ramach drugiego 13 mln 
GB miało być dostarczonych w  cenie 0,00774 PLN za 1MB. Renegocjacja poprzednich umów 
przekłada się więc na około 36,4 mln PLN oszczędności. Z drugiej strony Cyfrowy Polsat 
dokona płatności około 9,5 mln PLN do końca 2013 roku w rozliczeniu za trzeci pakiet, którego 
konsumpcji zapewne szybko nie rozpocznie, co z kolei negatywnie wpłynie na przepływy 
pieniężne.  

Analityk: Piotr Grzybowski

Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-03

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 1 477,8 2 365,9 60,1% 2 771,6 17,1% 2 768,0 -0,1% Liczba akcji (mln) 348,4

EBITDA 402,3 735,2 82,7% 906,8 23,3% 849,2 -6,3% MC (cena bieżąca) 4 981,4

marża EBITDA 27,2% 31,1% 32,7% 30,7% EV (cena bieżąca) 6 756,6

EBIT 321,1 560,3 74,5% 730,6 30,4% 647,0 -11,4% Free f loat 51,5%

Zysk netto 253,8 160,2 -36,9% 498,0 210,9% 429,9 -13,7%

P/E 15,1 31,1 10,0 11,6 Zmiana ceny: 1m 2,9%

P/CE 11,5 14,9 7,4 7,9 Zmiana ceny: 6m 6,3%

P/BV 9,0 2,6 2,1 1,8 Zmiana ceny: 12m 4,4%

EV/EBITDA 15,6 9,7 7,5 7,8 Max (52 tyg.) 15,7

Dyield (%) 4,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 12,7

Cyfrowy Polsat (Redukuj)
Cena bie żąca: 14,3 PLN Cena docelowa: 13,2 PLN
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TVN WIG

We wrześniu UOKiK wydał zgody na poł ączenie platformy ‘n’ i Cyfry Plus oraz sprzeda ż 
Grupy Onet na rzecz Ringier Axel Springer. Pierwsza z  wydanych zgód pozwoli TVN i 
Canal Plus na rozpocz ęcie integracji platform, która pozwoli na uwolnieni e sporych 
synergii kosztowych w poł ączonej platformie. Druga decyzja umo żliwi spłat ę części 
zadłu żenia ze środków ze sprzeda ży Onetu (około 980 mln PLN) i zmniejszenie stopnia 
zalewarowania Grupy TVN. Krótkoterminowe perspektywy  Spółki oceniamy zatem 
pozytywnie. Z drugiej jednak strony najwi ększym długoterminowym problemem Grupy 
TVN pozostaje fragmentaryzacja rynku telewizyjnego, która powoduje spadek udziału w 
bud żetach reklamowych i pojawienie si ę presji na realizowane mar że. Obecna sytuacja 
na rynku reklamowym pozostaje trudna cho ć w najbli ższych miesi ącach tempo spadku 
wydatków na reklam ę powinno stopniowo male ć. Podtrzymujemy rekomendacj ę Trzymaj.    
 
Wyniki ogl ądalno ści stacji telewizyjnych w sierpniu  
Całodobowa oglądalność w grupie komercyjnej (16-49 lat) Polsatu spadła w sierpniu z 15,4% 
do 14,1%. W tym samym czasie oglądalność kanału TVN spadła z 13,4% do 11,9%. Udział 
TVP1 spadł z 12,8% do 12,4%, a TVP2 spadł z 10,6% do 10,5%. W skali całej Grupy TVN 
udział w widowni wyniósł w grupie komercyjnej 19,5% wobec 20,0% przed rokiem, w Grupie 
Polsat wyniósł 19,1% przy 20,9% w sierpniu ubiegłego roku, a w telewizji publicznej spadł z 
28,3% do 28,1%. Wyniki oglądalności za sierpień są ponownie zaburzone przez wydarzenia 
jednorazowe: tym razem Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Olimpiada okazała się dużo bardziej 
wspierająca dla wyników oglądalności TVP niż EURO 2012. W przypadku stacji komercyjnych 
widać większą utratę widzów przez kanały z Grupy Polsatu.  

 
Decyzja UOKiK w sprawie poł ączenia ‘n’ i Cyfry Plus 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  wydał bezwarunkową zgodę na połączenie 
platform Cyfra+ i ‘n’. Decyzja nastąpiła po dokładnym i szczegółowym postępowaniu w sprawie 
koncentracji rozpoczętym w kwietniu 2012 r., po jego przekazaniu przez Komisję Europejską do 
zbadania przez UOKiK. Wydana decyzja pozwala Grupie Canal+ oraz TVN S.A. na zamknięcie 
transakcji połączenia na podstawie umowy podpisanej w grudniu 2011 r. Decyzja UOKiK jest 
zgodna z naszymi oczekiwaniami. Oczekujemy, że zamknięcie transakcji nastąpi pod koniec 
roku. 
 
Decyzja UOKiK w sprawie sprzeda ży Onetu 
UOKiK wydał bezwarunkową zgodę na sprzedaż większościowego udziału w Grupie Onet.pl 
S.A. do Ringier Axel Springer Media AG (RAS). Decyzja jest zgodna z naszymi oczekiwaniami. 
Zarząd TVN spodziewa się, że transakcja powinna zostać zamknięta w czwartym kwartale, a 
wpływy ze sprzedaży mają zostać przeznaczone na częściową spłatę zadłużenia Grupy. 

Analityk: Piotr Grzybowski

Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-04

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 2 490,7 1 959,8 -21,3% 1 691,3 -13,7% 1 651,8 -2,3% Liczba akcji (mln) 343,9

EBITDA 610,7 662,0 8,4% 495,3 -25,2% 456,9 -7,7% MC (cena bieżąca) 2 389,9

marża EBITDA 24,5% 33,8% 29,3% 27,7% EV (cena bieżąca) 4 347,4

EBIT 363,8 549,3 51,0% 417,3 -24,0% 376,2 -9,8% Free f loat 40,9%

Zysk netto 42,8 -317,4 -78,8 -75,2% 143,3

P/E 55,5 16,7 Zmiana ceny: 1m 9,4%

P/CE 8,2 10,7 Zmiana ceny: 6m -33,0%

P/BV 1,9 2,6 2,9 2,6 Zmiana ceny: 12m -53,9%

EV/EBITDA 7,7 7,8 8,8 9,4 Max (52 tyg.) 15,3

Dyield (%) 4,5 0,6 1,4 1,4 Min (52 tyg.) 6,0

TVN (Trzymaj)
Cena bie żąca: 6,95 PLN Cena docelowa: 6,8 PLN
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AB WIG

`
Na wynikach zako ńczonego niedawno roku obrotowego 2011/2012 Spółka n otowana jest 
przy wska źnikach 5,0xEV/EBITDA 2012 oraz 6,6xP/E 2012. Mankamente m 
ubiegłorocznych rezultatów były przepływy pieni ężne z działalno ści operacyjnej, które 
okazały si ę ujemne w skali całego roku (mimo i ż w ostatnim kwartale pozytywny 
przepływ operacyjny si ęgnął blisko +39 mln PLN). Wci ąż jednak przepływy operacyjne 
generowane w ostatnich kwartałach s ą najlepsze w segmencie, co obok dobrych 
wyników finansowych i niskiej wyceny wska źnikowej stanowi powód dla preferowania 
AB w relacji do konkurencyjnych spółek. Podnosimy re komendacj ę dla spółki do 
Akumuluj.  

Analityk: Piotr Grzybowski

Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-05

(mln PLN) 2010/11 2011/12 zmiana 2012/13P zmiana 2013/14P zmiana Podstaw owe dane (mln PLN)

Przychody 3 564,4 3 671,8 3,0% 4 337,6 18,1% 4 059,8 -6,4% Liczba akcji (mln) 16,1

EBITDA 69,7 91,6 31,3% 73,4 -19,9% 77,4 5,5% MC (cena bieżąca) 314,5

marża EBITDA 2,0% 2,5% 1,7% 1,9% EV (cena bieżąca) 436,5

EBIT 60,9 81,4 33,7% 64,3 -21,0% 68,1 5,9% Free f loat 38,9%

Zysk netto 51,7 47,9 -7,3% 43,5 -9,2% 48,7 12,0%

P/E 6,1 6,6 7,2 6,5 Zmiana ceny: 1m 7,0%

P/CE 5,2 5,4 6,0 5,4 Zmiana ceny: 6m -14,2%

P/BV 0,9 0,9 0,8 0,7 Zmiana ceny: 12m -8,8%

EV/EBITDA 6,8 5,0 6,0 5,5 Max (52 tyg.) 23,5

Dyield (%) 1,6 1,3 1,4 1,5 Min (52 tyg.) 17,3

AB (Akumuluj)
Cena bie żąca: 19,48 PLN Cena docelowa: 22,5 PLN

IT 
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Action WIG

`

Negatywn ą informacj ą, jaka napłyn ęła ze Spółki we wrze śniu jest mo żliwo ść odpisania 
inwestycji w A.pl w kwocie około 2 mln PLN w zwi ązku z mo żliw ą upadło ścią 
likwidacyjn ą internetowego sklepu. W naszej opinii jednak odpis  ten nie jest przes ądzony 
i bardzo mo żliwe, że ostatecznie dojdzie w a.pl do podwy ższenia kapitału. Najwi ększą 
bol ączką Spółki pozostaje w tej chwili słaby poziom przepływ ów z działalno ści 
operacyjnej (-33,8 mln PLN przepływu operacyjnego w 1H2012), który psuje obraz 
dobrych nominalnie wyników. Podtrzymujemy rekomendac ję Redukuj.  
 
Odpis z tytułu A.pl do 2 mln PLN 
Zdaniem prezesa Piotra Bielińskiego maksymalny odpis jaki Action może utworzyć z tytułu 
utraty wartości akcji A.pl Internet, po złożeniu przez tę Spółkę wniosku o upadłość likwidacyjną, 
to około 2 mln PLN i nie powinno to mieć wpływu na realizację prognozy na 2012 r. Odpis A.pl 
na pewno utrudni realizację prognozy. Zgadzamy się jednak z prezesem, że upadłość A.pl nie 
jest przesądzona, a może stanowić element strategii negocjacyjnej dotyczącej podwyższenia 
kapitału w Spółce.  

Analityk: Piotr Grzybowski

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 2 105,9 2 804,8 33,2% 2 787,6 -0,6% 3 008,8 7,9% Liczba akcji (mln) 17,0

EBITDA 46,2 68,8 48,9% 64,0 -7,0% 66,8 4,5% MC (cena bieżąca) 344,2

marża EBITDA 2,2% 2,5% 2,3% 2,2% EV (cena bieżąca) 411,5

EBIT 34,6 57,3 65,9% 52,0 -9,3% 54,7 5,2% Free f loat 36,8%

Zysk netto 25,8 42,4 64,5% 37,9 -10,7% 40,9 7,9%

P/E 13,4 8,1 9,1 8,4 Zmiana ceny: 1m -1,0%

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

P/BV 1,8 1,6 1,4 1,2 Zmiana ceny: 12m 30,1%

EV/EBITDA 9,0 6,2 6,4 6,0 Max (52 tyg.) 23,5

Dyield (%) 4,1 4,1 2,3 2,2 Min (52 tyg.) 14,6

Cena bie żąca: 20,3 PLN Cena docelowa: 17,3 PLN
Action (Redukuj)
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ASB IS WIG

`
We wrześniu notowania ASBIS wzrosły o ponad 18,0%. W pa ździerniku uwaga 
inwestorów skupiona b ędzie w naszej opinii na sytuacji na Ukrainie. Ewent ualna 
dewaluacja ukrai ńskiej hrywny po wyborach parlamentarnych w tym kraj u mo że 
negatywnie przekłada ć się na Spółk ę podobnie jak to miało miejsce w ubiegłym roku w 
przypadku dewaluacji białoruskiego rubla. Wobec sła bej oferty instrumentów 
zabezpieczaj ących Spółka ma niewielkie pole do zabezpieczenia si ę przed dewaluacj ą: w 
przypadku rozlicze ń w hrywnach implikuje ona ryzyko kursowe, w przypad ku rozlicze ń w 
dolarach b ądź euro ryzyko kredytowe. Najpewniejszym sposobem ogr aniczenia wpływu 
dewaluacji jest zmniejszenie obrotu na tamtym rynku , co jednak równie ż nie pozostaje 
bez wpływu na wyniki zrealizowane w 4Q. Z tego wzgl ędu zalecamy w krótkim terminie 
dużą ostro żność w inwestycji w akcje Spółki. Jednocze śnie podtrzymujemy 
rekomendacj ę Trzymaj. 
 

Analityk: Piotr Grzybowski

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln USD) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 1 435,1 1 482,1 3,3% 1 533,7 3,5% 1 642,8 7,1% Liczba akcji (mln) 55,5

EBITDA 12,4 18,7 50,7% 17,7 -5,5% 18,9 6,8% MC (cena bieżąca) 130,4

marża EBITDA 0,9% 1,3% 1,2% 1,1% EV (cena bieżąca) 266,0

EBIT 9,4 15,7 66,1% 14,6 -7,0% 15,7 7,8% Free f loat 65,4%

Zysk netto 0,9 5,4 471,0% 5,2 -3,3% 6,0 13,6%

P/E 43,8 7,7 7,9 7,0 Zmiana ceny: 1m -2,1%

P/CE 10,6 4,9 5,0 4,6 Zmiana ceny: 6m -6,5%

P/BV 0,5 0,4 0,4 0,4 Zmiana ceny: 12m 63,4%

EV/EBITDA 6,7 3,9 4,8 4,9 Max (52 tyg.) 2,9

Dyield (%) 0,0 7,8 7,6 8,6 Min (52 tyg.) 1,1

Cena docelowa: 2,6 PLNCena bie żąca: 2,35 PLN
ASBIS (Trzymaj)
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Asseco P oland WIG

Asseco Poland wydaje si ę być blisko zamkni ęcia transakcji wykupienia akcjonariuszy 
mniejszo ściowych w Asseco Central Europe, co postrzegamy jako  ruch z jednej strony 
poprawiaj ący EPS Spółki, z drugiej zwi ększający przejrzysto ść struktury grupy 
kapitałowej i daj ący w przyszło ści nadziej ę na popraw ę cross sellingu (dla którego 
obecna „federalistyczna” struktura Grupy jest przes zkod ą). Z drugiej strony Asseco 
podejmuje niepopularne w śród inwestorów inicjatywy  w postaci wej ścia na rynek 
rosyjski (gdzie ryzyko prowadzonej działalno ści jest zdecydowanie wy ższe ni ż w 
przypadku rynku polskiego). Rozwija te ż projekt akwizycji silnych regionalnie 
integratorów, podczas gdy obszar ten powinien by ć w naszej opinii rozwijany 
organicznie. Spółka notowana jest w tej chwili przy wska źnikach 9,3xP/E 2012 oraz 
6,3xEV/EBITDA 2012, co przekłada si ę na odpowiednio 4,5% i 19,4% dyskonta w 
stosunku do spółek porównywalnych. Podtrzymujemy rek omendacj ę Kupuj.    
 
Blisko kontraktu na ZEFIR2 
Oferta Asseco Poland za 32,6 mln PLN została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na 
zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie i wsparcie utrzymania oraz rozwój 
systemu ZEFIR 2.  
 
Kontrakt z NFZ 
Konsorcjum Asseco Poland i Kamsoft zdobyło kontrakt na subskrypcję i konserwację systemu 
Informatycznego Wspomagania Działalności Narodowego Funduszu Zdrowia obejmującą usługi 
konsultacji, doradztwa, subskrypcji, nadzoru autorskiego i naprawy oprogramowania. Wartość 
zlecenia to 22,16 mln PLN netto. Zamówienie nie ma istotnego wpływu na działalność Asseco 
Poland.  
 
Zmiana minimalnego progu w wezwaniu na Asseco Centr al Europe 
Asseco Poland na 23 października zwołało NWZ, które zdecyduje o zmianie uchwały NWZ z 
kwietnia i obniżeniu minimalnego progu gwarantującego powodzenie emisji swapowej dla 
akcjonariuszy Asseco Central Europe z 96% do 80%. Według wcześniejszych szacunków 
Spółki zgodę na ustalony parytet wymiany akcji wyrażało około 95% akcjonariuszy Asseco 
Central Europe. Trudno ocenić, czy obniżenie minimalnego progu w wezwaniu to efekt 
ostrożności Asseco Poland, czy też wynika z pojawienia się problemów w rozmowach z 
akcjonariuszami 
 
Opóźnienia na projekcie SKUP 
Zgodnie z wypowiedzią przewodniczącego zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego Romana Urbańczyka, Asseco Poland ma opóźnienie 
przy realizacji pierwszego etapu wdrożenia Śląskiej Karty Usług Publicznych. Poślizg nie jest 
jednak jedynie winą wykonawcy, pierwszy etap nie jest kluczowy dla powodzenia całości 
projektu i zamawiający nie podjął decyzji, aby naliczyć Spółce kary umowne. Zgodnie z 
wypowiedzią przedstawiciela zamawiającego przyczyny opóźnień miały charakter obiektywny. 
Mimo, że w tej chwili nie zostają naliczone kary umowne, to jednak istnieje ryzyko, że 
opóźnienie obejmie całość projektu, a wtedy kary najprawdopodobniej byłyby już naliczone. 
Uważamy jednak, że opóźnienia powinny zostać z dużym prawdopodobieństwem odrobione w 
kolejnych etapach projektu.  
 
List intencyjny w sprawie nabycia ZETO Białystok 
Asseco Poland podpisało  z 70 akcjonariuszami  mającymi 99,88% udziału w akcjonariacie list 
intencyjny w sprawie nabycia akcji ZETO Białystok za około 37 mln PLN. Umowy sprzedaży 
akcji zostaną zawarte po m.in. uzyskaniu zgody UOKiK, czy zawarciu przez strony umowy 
rachunku ESCROW. Podstawowym przedmiotem działalności ZETO Białystok są usługi 

Analityk: Piotr Grzybowski

Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-17

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 3 237,7 4 960,0 53,2% 5 200,0 4,8% 5 449,0 4,8% Liczba akcji (mln) 77,6

EBITDA 695,0 838,6 20,7% 885,3 5,6% 910,8 2,9% MC (cena bieżąca) 3 430,7

marża EBITDA 21,5% 16,9% 17,0% 16,7% EV (cena bieżąca) 5 596,9

EBIT 569,0 644,6 13,3% 675,8 4,8% 697,4 3,2% Free f loat 0,0%

Zysk netto 415,1 397,1 -4,3% 367,7 -7,4% 391,7 6,5%

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

P/CE 6,3 5,8 5,9 5,7 Zmiana ceny: 6m -11,2%

P/BV 0,6 0,5 0,5 0,4 Zmiana ceny: 12m 6,6%

EV/EBITDA 6,2 6,3 6,3 6,0 Max (52 tyg.) 54,6

Dyield (%) 3,3 4,1 5,0 4,3 Min (52 tyg.) 41,7

Asseco Poland (Kupuj)
Cena bie żąca: 44,23 PLN Cena docelowa: 53,5 PLN
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związane z przetwarzaniem danych, outsourcing oraz kompleksowe usługi informatyczne w 
zakresie infrastruktury sprzętowo-sieciowej, systemów bezpieczeństwa, instalacji 
teletechnicznych i okablowania strukturalnego. ZETO Białystok osiągnęła w 2011 roku 71 mln zł 
przychodów ze sprzedaży i wypracowała 4 mln zł zysku netto. Spółka zatrudnia 210 osób. 
Współczynnik P/E implikowany transakcją wyniesie 9,3xP/E 2011. 
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ComArch WIG

Słabszy r/r polski złoty wspierał wyniki osi ągnięte przez Comarch w pierwszym półroczu 
(kurs EUR/PLN był w tym okresie o około 7,4% wy ższy r/r). W 2H sytuacja ulega jednak 
zmianie i kurs walutowy nie jest ju ż sprzymierze ńcem Spółki. Portfel zamówie ń Spółki 
(częściowo infekowany wła śnie przez kursy walutowe), jaki Spółka zaraportowała  na 
koniec sierpnia jest zaledwie o 0,6% wy ższy r/r, a po uwzgl ędnieniu przychodów 
osi ągniętych w pierwszym półroczu na 2H warto ść kontraktów jest o 11% ni ższa r/r. Z 
tego wzgl ędu oceniamy, że w Spółce pojawi si ę w drugim półroczu bardzo słabe 
momentum na wynikach i raportowane wyniki oka żą się zdecydowanie słabsze od 
wypracowanych w 2H2011. Podtrzymujemy rekomendacj ę Redukuj.        
 
Dużo lepiej od oczekiwa ń, problemy z backlogiem 
Wyniki Comarchu w 2Q2012 ukształtowały się zdecydowanie powyżej naszych oczekiwań i 
konsensusu rynkowego. Źródłem pozytywnego zaskoczenia jest z jednej strony wyższa 
sprzedaż w kwartale, która okazała się o 10,0% wyższa od naszych szacunków (189,6 mln PLN 
wobec 172,3 mln PLN prognozy). W największym stopniu na odnotowany przez Comarch 
wzrost przychodów wpłynął segment TMT, którego przychody wzrosły r/r o 39,9% do poziomu 
56,2 mln PLN. Z drugiej strony wysoka okazała się marża z jaką realizowana była ta sprzedaż 
(25,4% wobec 21,7% prognozy i 8,3% wypracowanych przed rokiem). Koszty sprzedaży i 
ogólnego zarządu okazały się nieco wyższe od naszych prognoz (38,1 mln PLN wobec 
oczekiwanych 36,8 mln PLN), jednak odchylenie jest w pełni uzasadnione wyższymi poziomami 
zrealizowanej sprzedaży.  
W rozbiciu na poszczególne segmenty strata Comarchu SuB wyniosła 4,0 mln PLN, a strata 
spółek konsolidowanych przez Comarch FIZ sięgnęła 4,1 mln PLN. 
Saldo na działalności finansowej wyniosło -1,6 mln PLN (oczekiwaliśmy +1,0 mln PLN). Ujemne 
saldo  mimo pozycji gotówkowej netto wynika najprawdopodobniej z odwrócenia części różnic 
kursowych zaksięgowanych na tym poziomie w pierwszym kwartale. Obciążenie podatkowe 
wyniosło 0,6 mln PLN, a strata mniejszościowych akcjonariuszy 0,8 mln PLN. 
Przepływy operacyjne wygenerowane w trakcie kwartału były ujemne i wyniosły -6,4 mln PLN. 
Przed rokiem ujemny przepływ operacyjny był jeszcze większy i wyniósł -43,4 mln PLN. 
Negatywnym aspektem publikacji jest portfel zamówień. Wynosi on obecnie 564,4 mln PLN, tj. 
0,6% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (561,1 mln PLN). Jeżeli połączymy 
niewielki wzrost tegorocznego portfela kontraktów z dotychczasową realizacją okazuje się, że 
obecna wartość zamówień do realizacji w drugim półroczu jest o 52,2 mln PLN niższa r/r (około 
11,4% sprzedaży zrealizowanej w 2H2011). 
  

Podsumowując, wyniki Comarchu wypracowane w 2Q odbieramy pozytywnie. Portfel zamówień 
wskazywać jednak może, że pozytywne zaskoczenie zostało częściowo osiągnięte kosztem 
wyników w przyszłych kwartałach, gdzie wartość zamówień r/r jest dużo niższa.  
 
Wyniki 2H2011 raczej nie do powtórzenia 
Comarch nie spodziewa się w drugim półroczu powtórzenia wyników z 2H2011. Wiceprezes 
Tarański dodał, że nadal możliwe jest uzyskanie przez Comarch w 2012 r. lepszego wyniku 
netto niż w ubiegłym roku. Zdaniem prezesa Tarańskiego należy się spodziewać spadku popytu 
na usługi informatyczne w drugim półroczu. Wypowiedź prezesa Tarańskiego jest zgodna z 
naszą interpretacją wyników spółki w drugim kwartale. Bardzo odbry wynik został w części 
osiągnięty kosztem drugiego półrocza (co obrazuje backlog). Zakładając utrzymanie się kursów 
walutowych na obecnym poziomie oraz obecnego poziomu ubytku backlogu r/r wynik 2H2012 
może być  co najmniej 25 mln PLN gorszy r/r na poziomie EBITDA. Gdyby nałożyło się jeszcze 
na to spowolnienie koniunktury, o którym wspomina prezes Tarański, ubytek wyniku byłby 
wyższy.  
 
 

Analityk: Piotr Grzybowski

Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-13

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 761,4 784,6 3,1% 825,3 5,2% 877,5 6,3% Liczba akcji (mln) 8,1

EBITDA 64,4 81,3 26,2% 64,8 -20,3% 70,9 9,4% MC (cena bieżąca) 606,3

marża EBITDA 8,5% 10,4% 7,9% 8,1% EV (cena bieżąca) 555,6

EBIT 24,8 39,6 59,7% 28,3 -28,7% 34,8 23,0% Free f loat 38,1%

Zysk netto 43,7 37,5 -14,3% 32,1 -14,4% 34,5 7,6%

P/E 13,9 16,2 18,9 17,6 Zmiana ceny: 1m 8,3%

P/CE 7,3 7,7 8,8 8,6 Zmiana ceny: 6m 22,1%

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

EV/EBITDA 8,0 7,0 8,6 7,6 Max (52 tyg.) 76,9

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 47,0

ComArch (Redukuj)
Cena docelowa: 45,9 PLNCena bie żąca: 75,3 PLN



BRE Bank Securities  

5 października 2012  56 

 

Przegląd miesięczny 

Zamówienie od Ministerstwa Finansów 
Spółka CA Consulting, z grupy Comarchu, zaimplementuje chmurę obliczeniową w Centrum 
Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów. Wartość kontraktu to 59,97 mln PLN brutto. 
Kontrakt obejmuje dostawę infrastruktury technicznej wraz z oprogramowaniem Centrum 
Przetwarzania Danych (CPD) Ministerstwa Finansów w Radomiu wraz z jej uruchomieniem w 
koncepcji chmury obliczeniowej („cloud computing”) oraz migrację systemów informatycznych 
resortu finansów. Czas realizacji zlecenia to 5 lat. Kontrakt jest jednym z etapów realizowanego 
w Ministerstwie Finansów za kwotę 167 mln PLN projektu „Konsolidacja i centralizacja 
systemów celnych i podatkowych”. Wartość netto zamówienia to około 49,2 mln PLN. 
Szacujemy, że większość tej kwoty będzie zafakturowana w pierwszych trzech latach 
obowiązywania umowy. Kontrakt ten wzmacniają więc portfel zamówień na 2013 i 2014 rok.  
 
Kontrakt z GUGiK 
Comarch podpisał z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii kontrakt na konsolidację warstwy 
bazy danych dla systemów informatycznych urzędu. Wartość zlecenia to 17,6 mln PLN brutto. 
Wartość netto zamówienia stanowi około 1,7% naszej skonsolidowanej prognozy przychodów 
na ten rok. 
 
Kontrakt w NBP 
Comarch podpisał z NBP kontrakt na dostawę aktualizacji licencji oprogramowania Microsoft w 
ramach trzyletniego programu licencyjnego Microsoft Enterprise Agreement i Microsoft Select 
oraz obsługę tego programu. Wartość zlecenia to 21,77 mln PLN brutto. Wartość zamówienia 
stanowi około 2,1% naszej tegorocznej prognozy przychodów spółki. Z uwagi na fakt, że 
przedmiotem zamówienia jest dostawa obcego oprogramowania należy się spodziewać, ze 
będzie to zamówienie realizowane na minimalnej rentowności.  
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Sygnit y WIG

Oferta Sygnity o warto ści 232,1 mln PLN została wybrana jako najkorzystniej sza w 
przetargu na e-Podatki. Cho ć w naszej opinii to du że zamówienie nie rozwi ązuje 
wszystkich problemów Spółki, to jednak razem z wygra nym wcze śniej kontraktem w 
ramach projektu e-Zdrowie stanowi solidn ą podstaw ę dla portfela kontraktów Spółki na 
najbli ższe trzy lata.  Dodatkowo, podnosi ono atrakcyjno ść Spółki dla podmiotów 
zainteresowanych ewentualnym przej ęciem Sygnity (podtrzymujemy przy tym opini ę, że 
szczególnie korzystna dla akcjonariuszy obydwu spół ek byłoby potencjalna fuzja Asseco 
Poland i Sygnity). Ostatnie miesi ące i słabe wyniki pierwszego półrocza obni żyły według 
nas potencjał Sygnity do poprawy wyników w krótkim okresie. Z drugiej jednak strony od 
końca czerwca notowania Spółki spadły przej ściowo nawet o 45% osi ągając historyczne 
minimum niespotykane nawet w okresie, gdy Sygnity r aportowało 85 mln PLN kwartalnej 
straty operacyjnej i  na kraw ędzi bankructwa. Podtrzymujemy rekomendacj ę Akumuluj. 
 
Oferta Sygnity najlepsza w przetargu na e-Podatki 
Oferta Sygnity za 232,1 mln PLN została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na 
budowę, wdrożenie i utrzymanie sytemu e-Podatki wraz z usługami dodatkowymi. Oferta 
Sygnity otrzymała 97,1 pkt., na drugim miejscu została oceniona oferta Asseco Poland z 92,95 
pkt., a na trzecim Comarch z 92,23 pkt. Oferta SMT Software została odrzucona, a oferta SKG 
otrzymała 76 pkt. Czas realizacji zamówienia określono na 96 miesięcy. W tej chwili należy się 
spodziewać odwołań pozostałych oferentów. Już teraz jednak można ocenić informację za 
bardzo pozytywną dla Spółki. Jest to w porównaniu do dotychczasowego poziomu sprzedaży 
Sygnity bardzo duże zamówienie, którego wartość netto stanowi około 35% rocznych 
przychodów. Gros wartości kontraktu zafakturowana będzie w ciągu pierwszych trzech lat, na 
które przypadać będzie wdrożenie systemu. Razem z wcześniej pozyskanym kontraktem w 
ramach e-Zdrowia na 80 mln PLN kontrakt na e-Podatki w dużym stopniu wypełnia więc 
backlog najbliższych lat, co daje Sygnity spore bezpieczeństwo w oczekiwanym okresie 
niestabilnego makro. Dodatkowo pozyskanie takiego zamówienia może ostatecznie przekonać 
Asseco Poland (lub inny podmiot zainteresowany Sygnity) do ponownego złożenia oferty na 
Spółkę.  

Analityk: Piotr Grzybowski

Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-10

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 524,0 566,0 8,0% 554,2 -2,1% 609,8 10,0% Liczba akcji (mln) 11,9

EBITDA -7,5 23,4 18,7 -20,2% 35,5 90,4% MC (cena bieżąca) 166,4

marża EBITDA -1,4% 4,1% 3,4% 5,8% EV (cena bieżąca) 192,7

EBIT -34,3 8,0 2,8 -64,7% 19,4 588,2% Free f loat 72,2%

Zysk netto -42,8 8,2 -5,6 10,7

P/E 20,3 15,5 Zmiana ceny: 1m 4,9%

P/CE 7,1 16,2 6,2 Zmiana ceny: 6m -36,9%

P/BV 0,7 0,7 0,7 0,7 Zmiana ceny: 12m -12,5%

EV/EBITDA 8,1 10,3 5,3 Max (52 tyg.) 23,5

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 11,5

Sygnity (Akumuluj)
Cena bie żąca: 14 PLN Cena docelowa: 15,3 PLN
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Analityk: Michał Marczak

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-23

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta wowe dane (m ln PLN)

Przychody 7 288,9 9 376,8 28,6% 9 135,9 -2,6% 8 906,3 -2,5% Liczba akcji (mln) 119,2

EBITDA 2 770,5 3 576,9 29,1% 3 272,4 -8,5% 3 010,2 -8,0% MC (cena bieżąca) 11 086,3

marża EBITDA 38,0% 38,1% 35,8% 33,8% EV (cena bieżąca) 8 538,2

EBIT 1 946,9 2 732,6 40,4% 2 353,7 -13,9% 2 014,0 -14,4% Free f loat 33,0%

Zysk netto 1 454,2 2 086,6 43,5% 1 852,9 -11,2% 1 597,3 -13,8%

P/E 7,0 4,9 6,0 6,9 Zmiana ceny: 1m 7,5%

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

P/BV 1,7 1,2 1,1 1,0 Zmiana ceny: 12m 5,9%

EV/EBITDA 3,1 2,3 2,6 2,7 Max (52 tyg.) 110,6

Dyield (%) 1,3 2,7 5,6 5,0 Min (52 tyg.) 81,3

JSW (Kupuj)
Cena bie żąca: 93 PLN Cena docelowa: 121,6 PLN

Zakładany przez nas scenariusz o żywienia na rynku stali przebiega z wielkim trudem. Po 
decyzjach banków centralnych ceny stali nieznacznie  wzrosły, jednak w porównaniu z 
innymi surowcami reakcja jest rozczarowuj ąca. Najwi ększe wzrosty od „dołka”  
(87 USD/t) notuje ruda żelaza (tu. 63,5%), która obecnie wyceniana jest na ok. 112 USD/t. 
Ceny drugiego komponentu do produkcji stali w proce sie wielkopiecowym, tj. koksu i 
węgla koksowego, nadal utrzymuj ą się na swoich minimach (benchmark australijski typu 
hard ok. 150 USD/t). Niestety dla Spółki oznacza to j eszcze bardzo słaby co najmniej 
4Q2012. Wygl ąda na to, że podobnie jak w 2009 roku rynek w ęgla koksowego b ędzie 
reagował na o żywienie gospodarcze z du żym opó źnieniem. Tym niemniej uwa żamy, że 
obecne ceny wyznaczaj ą już dno cyklu, dlatego podtrzymujemy rekomendacj ę kupna dla 
akcji JSW.  
 
Tomczykiewicz chce - Pawlak przeciwny, by SP straci ł wi ększo ść w górniczych 
spółkach  
Tomasz Tomczykiewicz (wiceminister gospodarki) poinformował, że Ministerstwo Gospodarki 
opracowuje zmiany w programie restrukturyzacji górnictwa. Umożliwią one sprzedaż części 
akcji JSW kontrolowanych przez SP (zejście poniżej 50%). Prace potrwają kilka miesięcy, po 
ich zakończeniu konieczne będą jeszcze konsultacje społeczne. Jednocześnie Tomczykiewicz 
ocenia, że dywidenda, jaką Spółka będzie płaciła w przyszłym roku może być wyższa niż 
rekomendowane przez zarząd 30% zysku. Kluczem przy podejmowaniu decyzji przez SP w tej 
sprawie będą potrzeby budżetowe oraz wyniki Spółki. Jednak wicepremier i minister gospodarki 
Waldemar Pawlak jest przeciwny takiej zmianie programu dla górnictwa. Naszym zdaniem 
niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia debaty między ministrami, przy obecnym słabym 
sentymencie do sektora i jeszcze większym problemie w postaci rozmów ze związkami 
zawodowymi, jest mało prawdopodobne, żeby w perspektywie najbliższych 6 miesięcy doszło 
do takiej transakcji.  
 
Modernizacja transportu  
Do 2015 roku JSW chce zmodernizować system podziemnego transportu, obejmujący m.in. 
wprowadzenie kolejek podwieszanych z napędem własnym oraz konteneryzacji. Koszty 
modernizacji to ponad 219 mln PLN, z czego 62 mln PLN zostały wydane na ten cel już w 
ostatnich latach. Dzięki inwestycjom zatrudnienie związane z transportem dołowym powinno 
spaść w Grupie o ok. 540 osób. 
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KGHM WIG

Analityk: Michał Marczak

Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-12

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 16 766,5 22 107,2 31,9% 26 342,3 19,2% 24 298,9 -7,8% Liczba akcji (mln) 200,0

EBITDA 6 262,4 13 997,8 123,5% 8 250,0 -41,1% 6 447,9 -21,8% MC (cena bieżąca) 30 600,0

marża EBITDA 37,4% 63,3% 31,3% 26,5% EV (cena bieżąca) 30 896,6

EBIT 5 506,3 13 153,6 138,9% 6 808,6 -48,2% 4 854,1 -28,7% Free float 68,0%

Zysk netto 4 645,7 11 004,4 136,9% 5 041,1 -54,2% 3 500,6 -30,6%

P/E 6,6 2,8 6,1 8,7 Zmiana ceny: 1m 11,7%

P/CE 5,7 2,6 4,7 6,0 Zmiana ceny: 6m 10,2%

P/BV 2,1 1,3 1,4 1,3 Zmiana ceny: 12m 19,1%

EV/EBITDA 4,4 1,3 3,7 4,7 Max (52 tyg.) 170,9

Dyield (%) 2,0 9,7 18,5 4,9 Min (52 tyg.) 104,6

KGHM (Kupuj)
Cena bie żąca: 153 PLN Cena docelowa:  -

Spółka pozostaje nasz ą kluczow ą pozytywn ą rekomendacj ą. W przeciwie ństwie do JSW 
nie widzimy przesłanek do tego, żeby Spółka miała nie zrealizowa ć prognozy (wr ęcz 
możliwe jest ich podwy ższenie). Spółka opublikowała równie ż raport, z którego wynika, 
że posiadane zasoby miedzi w Polsce s ą większe ni ż pierwotnie przyjmowali śmy w 
naszych długoterminowych zało żeniach. Planowana sprzeda ż nieoperacyjnego maj ątku 
powinna w przyszło ści uwolni ć dodatkow ą gotówk ę.  
 
Większe zasoby miedzi w Polsce  
KGHM opublikował dokument na temat zasobów miedzi w LGOM (Polska). Przy obecnym 
poziomie wydobycia zasoby miedzi wystarczą na 30-40 lat. Ponadto w obszarach w 
bezpośrednim sąsiedztwie (Radwaniece-Gaworzyce, Bytom Odrzeński, Głogów, Retków) 
znajdują się dobrze rozpoznane złoża o zawartości 17 mln ton miedzi, co wydłuża żywotność 
kopalń o kolejnych 20 lat. Dotychczas w naszych prognozach (konsensus analityków) nie 
zakładaliśmy, żeby KGHM funkcjonował dłużej niż 25 lat. Przy tak dużych zasobach można 
policzyć dla Spółki wartość rezydualną, która podnosi wycenę KGHM o ok. 10-15%.  
 
KGHM sprzeda uzdrowiska, hotele …?  
Związkowcy w KGHM uważają, że Skarb Państwa dąży to tego, żeby Spółka pozbyła się spółek 
nie związanych z podstawową działalnością (hotele, uzdrowiska), co miałoby maksymalizować 
zysk i dywidendę. Związkowcy są temu przeciwni. Z punktu widzenia inwestorów jest to dobre 
rozwiązanie. Potencjalnie jest to kwota 200-300 mln PLN. Jednocześnie przypadek KGHM 
wpisuje się w politykę wprowadzaną przez Skarb Państwa w innych, kontrolowanych przez 
siebie spółkach. 
 
Zarząd chce nowej polityki dywidendowej  
Zarząd KGHM chce przekonać głównego akcjonariusza (Skarb Państwa), do zmiany polityki 
dywidendowej. Obecnie zakłada ona, że wypłacane jest 30% zysku netto, jednak najczęściej 
Skarb podwyższa jej wysokość (w latach 2010 i 2011 było to odpowiednio 64% i 52%). Z punktu 
widzenia Spółki i akcjonariuszy występuje tu duży element niepewności. Wg zarządu nowa 
polityka miałaby opierać się o FCF, co w planowaniu finansowania działalności Spółki 
uwzględniałoby zwiększone inwestycje. Na obecną chwilę trudno oceniać czy Skarb może 
zgodzić się na propozycje zarządu.  
 
Wysokie premie do cen spotowych  
Jak podaje Metal Bulletin, premie płacone do spotowej ceny miedzi w Rotterdamiemie wzrosły 
do 96,25 USD/t z 86,79 USD/t w poprzednim tygodniu. Jest to efekt strajku i w efekcie 
problemów transportowych, jakie miały miejsce w chilijskim porcie Antofagasta. Strajk 
zakończył się 21 września, jednak przy niskich zapasach w Europie, nadal występujące 
problemy z dostawą pozytywnie wpływają na premie.  
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Bogdanka WIG

`

Odwołanie Prezesa Spółki to du ża strata, jednak uwa żamy, że działalno ść Bogdanki jest 
dobrze „poukładana” a sytuacja nie stanowi zagro żenia dla wyników. Nie widzimy 
przesłanek do zmiany zakładanej przez nas ceny doce lowej (132 PLN), tak wi ęc przy 
obecnej wycenie akcji podtrzymujemy pozytywn ą rekomendacj ę inwestycyjn ą. 
Negatywnym czynnikiem, który w przyszło ści mo że wpływa ć na kurs jest ponowny 
spadek cen w ęgle energetycznego. W ARA cena oscyluje na poziomie  86 USD/t  
(-5,6 USD/t m/m), w ęgiel rosyjski w portach bałtyckich kosztuje 82 USD/t . Są to poziomy 
przy których nie powinien jeszcze istotnie wzrasta ć import surowca (bior ąc pod uwag ę 
dost ępno ść węgla w kopalniach śląskich), jednak dalszy ich spadek b ędzie ju ż 
przekładał si ę na presje cenow ą na rynku krajowym.     
 
Aneks z Mostostalem  
Bogdanka podpisała aneks do umowy z Mostostalem Warszawa i Acciona, zakładający 
wydłużenie terminu realizacji prac związanych z dokończeniem nowego zakładu przeróbki 
mechanicznej węgla (31 sierpnia 2014 r., termin po odbiorach technicznych, etc.) oraz zmianą 
zakresu realizowanych prac (nieznacznie zmienia się wynagrodzenie dla wykonawcy). 
Kluczowe jest to, że zgodnie z zawartym porozumieniem zakład przeróbki (część mokra i 
sucha, obecnie działa tylko sucha) mają zostać ukończone do końca 2013 r., co nie powinno 
powodować zmian w zakładanym na 2014 r. wolumenie produkcji na poziomie 11,5 mln ton 
węgla handlowego.  
 
Odwołanie Prezesa  
Rada Nadzorcza odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Mirosława Tarasa. W komunikacie 
uzasadniającym decyzję podano, że Rada zleciła dwóm spółkom konsultingowym (Ernst & 
Young, SRK CONSULTING) przeprowadzenie audytu procedur zakupowych. Dotyczyły one 
przede wszystkim robót górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów interesów. Na 
bazie wyników audytu Rada uznała za konieczne wdrożenie rekomendacji (bez podania 
szczegółów), na które nie zgadzał się Prezes Taras. W efekcie podjęto decyzję o jego 
odwołaniu. Funkcję PO Prezesa powierzono dotychczasowemu wiceprezesowi Zbigniewowi 
Stopie. Informacja to duże zaskoczenie, chociaż o konflikcie pomiędzy Tarasem a Radą mówiło 
się od dawna. Nie znamy szczegółów dotyczących odwołania, w tym przede wszystkim jakie 
były wnioski z audytu. Od strony relacji inwestorskich to z pewnością duża strata. Od strony 
operacyjnej wydaje się, że proces inwestycyjny związany z Polem Stefanów dobiega końca. 
Umowy z odbiorcami węgla są podpisane, co oznacza, że decyzja Rady nie powinna wywołać 
większych negatywnych konsekwencji.  

Analityk: Michał Marczak

Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-06

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 1 230,4 1 301,3 5,8% 1 916,9 47,3% 2 479,6 29,4% Liczba akcji (mln) 34,0

EBITDA 414,5 450,6 8,7% 722,5 60,3% 963,7 33,4% MC (cena bieżąca) 4 142,8

marża EBITDA 33,7% 34,6% 37,7% 38,9% EV (cena bieżąca) 4 560,5

EBIT 276,5 265,7 -3,9% 404,3 52,1% 605,4 49,7% Free float 33,0%

Zysk netto 230,4 221,2 -4,0% 298,6 35,0% 463,5 55,2%

P/E 18,0 18,7 13,9 8,9 Zmiana ceny: 1m 1,0%

P/CE 11,2 10,2 6,7 5,0 Zmiana ceny: 6m -4,8%

P/BV 2,1 1,9 1,8 1,5 Zmiana ceny: 12m 18,3%

EV/EBITDA 9,5 9,7 6,3 4,4 Max (52 tyg.) 130,6

Dyield (%) 0,0 1,1 1,6 2,2 Min (52 tyg.) 101,5

Cena docelowa: 132 PLNCena bie żąca: 121,8 PLN

LW Bogdanka (Akumuluj)
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Przemysł 
Produkcja przemysłowa za sierpie ń i pomysły na kupno spółek przemysłowych 
Dynamika produkcji przemysłowej w Polsce wyniosła w sierpniu +0,5% r/r (-0,8% m/m) wobec 
+5,2% r/r w lipcu, +1,2% r/r w czerwcu +4,6% r/r w maju, +2,9% w kwietniu, +0,7% r/r  w marcu, 
+4,6% r/r/ w lutym i +9,0% r/r w styczniu. Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 19 z 34 
działów (- cztery działy z pozytywną dynamiką wglądem lipca). Wśród najlepiej prosperujących 
działów przemysłu należy wymienić produkcję chemikaliów i wyrobów chemicznych (+10,5% r/r; 
przełamanie tendencji spadkowej), maszyn i urządzeń (+6,8% r/r; konsolidacja po wzroście), 
papieru i wyrobów z papieru (+5,6% r/r; trend spadkowy), artykułów spożywczych (+4,8% r/r; 
prawdopodobnie efekt Euro 2012), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (+4,5% 
r/r), wyrobów z metali (+3,8% r/r; tendencja spadkowa). Ujemną dynamikę zanotowało 
wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (-12,3% r/r), produkcja 
wyrobów farmaceutycznych (-9,1% r/r; tendencja spadkowa),pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep (-8,3% r/r), mebli (-7,1% r/r) oraz wyrobów z pozostałych mineralnych 
surowców niemetalicznych (-5,6% r/r) oraz produkcji metali (-5,6% r/r). Podobnie jak miało to 
miejsce w poprzednich miesiącach od początku roku wygranymi wśród branż przemysłowych 
były te nastawione na eksport. Wyjątkiem nadal pozostaje produkcja mebli – produkcja w dziale 
spada szósty miesiąc z rzędu. Warto zwrócić uwagę na wysoką od kilku miesięcy dynamikę 
produkcji maszyn i urządzeń. Pierwszy raz od kilku miesięcy w sierpniu zanotowaliśmy ujemną 
dynamikę w segmencie wyrobów z metali. 
Nadal słabo na tle realnych danych o produkcji kształtują się wskaźniki wyprzedzające dla 
przemysłu. PMI w strefie EURO we wrześniu po raz kolejny był poniżej poziomu 50 pkt.  
(46 pkt.). Pozytywną informacją może być fakt, że miesiąc wcześniej wskaźnik ten wynosił  
45,1 pkt., co oznacza nieznaczny wzrost we wrześniu. W Niemczech PMI dla przemysłu wyniósł 
47,4 pkt. wobec 44,7 pkt. w sierpniu. W Polsce wskaźnik PMI spadł poniżej 50 pkt. w listopadzie 
i grudniu, natomiast był wyższy niż 50 pkt. w pierwszych trzech miesiącach 2011 roku. Od 
kwietnia ten znajduje się na poziomie poniżej 50 pkt. a we wrześniu odnotowaliśmy kolejny 
spadek do 47 pkt. (wobec 47 pkt w sierpniu). Dobrą informacją odnośnie wskaźników 
wyprzedzających dla przemysłu jest fakt, że po wyhamowaniu spadkowego trendu w strefie 
EURO i Niemczech w sierpniu, w kolejnym miesiącu odnotowaliśmy odbicie w spadkowym 
trendzie. Jeżeli pakiety stabilizacyjne przeprowadzane przez ECB i FED wpłynęłyby na 
poprawę nastrojów i wzrost oczekiwań wówczas możliwe jest, że w kolejnych miesiącach 
odnotowalibyśmy wzrost wskaźników wyprzedających dla przemysłu. W takim przypadku 
należałoby inwestować w mniejsze spółki przemysłowe z dużą ekspozycją na rynki eksportowe 
UE i Niemiec. Do nich zaliczyć możemy AC Auto Gaz (Cena 23,3 PLN; 8,8 P/E’12; 5,7 EV/
EBITDA’12), Alchemię (Cena 5,5 PLN; 12,4 P/E’12; 6,5 EV/EBITDA’12), Fasing (Cena 24,0 
PLN; 4,3 P/E’12; 3,3 EV/EBITDA’12), Forte (Cena 11,4 PLN; 9,3 P/E’12; 6,2 EV/EBITDA’12), 
Impexmetal (Cena 3,8 PLN; 5,7 P/E’12; 5,4 EV/EBITDA’12), PGO (Cena 1,88 PLN; 6,1 P/E’12; 
4,1 EV/EBITDA’12), Zamet (Cena 2,2 PLN; 8,1 P/E’12; 5,9 EV/EBITDA’12), czy Zetkama (Cena 
37,0 PLN; 8,2 P/E’12; 5,7 EV/EBITDA’12).   
 
ES System 
Nowa strategia na lata 2013-2015 
W strategii na lata 2013-2015 Zarząd ES-System zamierza utrzymać bieżący poziom sprzedaży 
w inwestycjach (wysoka marża), zwiększyć sprzedaż w krajowym kanale hurtowym (niska 
marża) oraz zwiększyć sprzedaż eksportową (zróżnicowane marże, ryzyko kursu walutowego). 
W przypadku sprzedaży hurtowej kanał ten zdaniem Zarządu staje się coraz bardziej 
atrakcyjnym segmentem handlu. W przypadku sprzedaży zagranicznej model oparty będzie o 
lokalną organizację (agenta), bądź o współpracę z kluczowymi graczami hurtowymi w 
wybranych krajach. Produktowo, Spółka nadal będzie rozwijać ofertę o technologię LED, która 
do 2015 roku ma stanowić około 30% sprzedaży Grupy w 2015 roku. Zarząd zamierza 
zwiększyć udział w krajowym rynku opraw profesjonalnych z 20% obecnie do 25% w 2015 roku. 
Docelowo sprzedaż zagraniczna ma stanowić do 41% obrotów Grupy w 2015 roku z obecnie 
22% w IH’12. Zarząd spodziewa się, że rynek oświetlenia profesjonalnego w latach 2012-2013 
będzie pozostawał w stagnacji, a kilkuprocentowe jego wzrosty (3-4% r/r) są oczekiwane w 
latach 2014-2015. W okresie 2012-2013 Zarząd liczy na utrzymanie dotychczasowej 
kilkuprocentowej tendencji wzrostu sprzedaży firmy, natomiast wyraźny impuls wzrostu ma 
następować w latach 2014-2015. Działania restrukturyzacyjne i reorganizacyjne nie powinny 
wpływać negatywnie na bieżącą sytuację finansową, jednak wyniki finansowe Grupy będą 
pozostawały pod wpływem działań strategicznych. Strategię Spółki na latach 2013-2015 
odbieramy neutralnie, głównie ze względu na mało ambitne oczekiwania na lata 2012-2013.  
ES-System zamierza jedynie utrzymanie sprzedaży w najwyżej marżowym segmencie rynku – 
inwestycje, a zwiększać sprzedaż w kanale hurtowym, który charakteryzuje się niższą marżą i 
wyższymi kosztami sprzedaży.  
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Alchemia WIG Wyniki operacyjne 2Q’12 okazały si ę być nisze od naszych prognoz o 10-30%. Pozytywn ą 
ich stron ą jest fakt, że nadal na stosunkowo wysokim poziomie utrzymuje si ę 
rentowno ść głównego segmentu - rury stalowe bez szwu, a spada ją jedynie wyniki na 
sprzeda ży asortymentów bezpo średnio wystawionych na koniunktur ę w przemy śle 
ciężkim. W długim terminie nadal pozostajemy pozytywnie  nastawieni na Spółk ę, ze 
względu na nowe inwestycje w poszukiwaniu ropy i gazu, e nergetyczne, tranzytowe, 
chemiczne i górnicze. Całoroczn ą prognoz ę wyników jak na razie pozostawiamy na 
niezmienionym poziomie oraz podtrzymujemy rekomenda cję Kupuj. 
 
Rosja zmniejsza kwoty na import rur z Chin 
Steel Business Briefing powołując się na źródło Stetsstal – rosyjskiej organizacji zrzeszającej 
biznes stalowy informuje, że Rosja od połowy października miałaby istotnie zmniejszyć kwoty 
importowe na rury stalowe bez szwu do 426 mm średnicy oraz rury ze szwem. Według 
informacji portalu Unia Europejska i Ukraina otrzymały kwoty importowe przekraczające 
wielkość zakupionego towaru przez Rosję z tych regonów w 2011 roku. Informacja jest 
pozytywna dla Alchemii, która będzie miała większe szanse na plasowanie swoich produktów 
na terenie Rosji. Mało możliwe, aby import z Chin szczególnie zaszkodził krajom Unii 
Europejskiej, gdyż rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej z VI 2011 roku nakłada 
tymczasowe cło antydumpingowe na import niektórych przewodów rurowych i rur bez szwu 
pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (cło wynosi 71,7%).  

Analityk: Jakub Szkopek

Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-26

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta wow e dane (mln PLN)

Przychody 670,6 1 156,0 72,4% 1 256,1 8,7% 1 310,4 4,3% Liczba akcji (mln) 207,0

EBITDA 47,6 194,3 308,2% 172,5 -11,2% 199,1 15,4% MC (cena bieżąca) 1 128,2

marża EBITDA 7,1% 16,8% 13,7% 15,2% EV (cena bieżąca) 1 119,1

EBIT 22,3 141,7 536,4% 117,3 -17,2% 143,1 22,0% Free f loat 21,5%

Zysk netto 14,7 118,3 704,3% 91,5 -22,7% 114,8 25,5%

P/E 76,7 9,5 12,3 9,8 Zmiana ceny: 1m

P/CE 28,2 6,6 7,7 6,6 Zmiana ceny: 6m

P/BV 2,2 1,8 1,6 1,4 Zmiana ceny: 12m

EV/EBITDA 26,8 6,1 6,5 5,0 Max (52 tyg.)

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.)

Alchemia (Kupuj)
Cena bie żąca: 5,45 PLN Cena docelowa: 6,2 PLN
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As tarta WIG
Sprzyjaj ąca ubiegłoroczna pogoda na Ukrainie miała pozytywny  wpływ na upraw ę buraka 
cukrowego. W naszej opinii w bie żącym roku suche lato i wiosna negatywnie odbij ą się 
na zbiorach uprawy  (produktywno ść –11,6% r/r), co przy ni ższym areale (-12,3% r/r) 
powodowa ć będzie spadek zbiorów na poziomie –20,1% r/r. W nasze j opinii na koniec 
sezonu 2012/2013 wska źnik zapasów do konsumpcji dla rynku ukrai ńskiego spa ść może 
do poziomu 5% (vs. 18,4% w 2011/2012), a to z kolei  powinno mie ć pozytywny wpływ na 
kształtowanie si ę cen na lokalnym rynku. Spodziewamy si ę, że te będą się konsolidowa ć/
lekko rosn ąć do ko ńca bie żącego roku (bez negatywnej reakcji podczas zbiorów),  po 
czym w 2013 roku ceny cukru wzrosn ą, aż do 6500 UAH/t. Uwa żamy, że taki scenariusz 
mógłby wspiera ć sentyment inwestorów do akcji ukrai ńskiego producenta. Nie bez 
znaczenia b ędą obserwowane wzrosty cen zbó ż na światowych rynkach, które 
pozytywnie wpłyn ą na osi ąganą rentowno ść operacyjn ą już w 2H’12. Mimo trudniejszego 
otoczenia makroekonomicznego (ni ższe ceny cukru i mleka) w porównaniu do 
analogicznego okresu roku ubiegłego Spółce w 2Q’12 u dało si ę poprawi ć rezultaty. 
Podtrzymujemy pozytywn ą rekomendacj ę dla Astarty.  
 
Wysokie wolumeny eksportu zbó ż w 3Q’12 
Według danych Ministerstwa Rolnictwa Ukrainy eksport zbóż od początku lipca do 21 września 
wyniósł 4,7 mln i był o 63% r/r wyższy. Głównymi eksportowanymi uprawami były pszenica i 
kukurydza (84% wywożonego wolumenu). W kolejnych miesiącach prawdopodobne jest 
zmniejszenie dynamiki eksportu pszenicy, w związku z niższymi tegorocznymi zbiorami tej 
uprawy. Wysokie natomiast powinny pozostawać wolumeny sprzedaży kukurydzy. 
 
Kernel sprzeda własne cukrownie  
Kommiersant donosi, że Kernel zamierza sprzedać zakupione w ubiegłym roku cukrownie. 
Według gazety – ukraińska Spółka jest zawiedziona rentownością przejętych aktywów, dlatego 
rozważa ich sprzedaż. Informacja jest pozytywna dla Astarty, gdyż dotychczas można było się 
obawiać, że Kernel mógłby doinwestować przejęte cukrownie i wówczas stanowiłby 
konkurencję dla innych producentów cukru na Ukrainie.  

 
Post ęp w kampanii cukrowej  
Na dzień 3 października w tegorocznej kampanii cukrowej, jaka rozpoczęła się z początkiem 
września na Ukrainie wyprodukowano 292 tys. ton cukru. Obecne prognozy produkcji 
tegorocznej opiewają na 1,8 mln ton cukru. Jak na razie na Ukrainie pracuje 50 cukrowni, choć 
zdaniem Ministerstwa Rolnictwa w bieżącym sezonie ma łącznie pracować 70 zakładów (w 
ubiegłym roku 77). Jak dotychczas na Ukrainie zebrano 5,4 mln ton buraków cukrowych ze  
154 tys. ha pół (33% obsianego burakiem areału). W raporcie z 8 sierpnia szacowaliśmy 
tegoroczną produkcję cukru na Ukrainie na poziomie 1,8 mln ton, co jest zgodne z aktualną 
prognozą Ministerstwa Rolnictwa. Mniejsza ilość uruchomionych cukrowni w bieżącym roku 
potwierdza, że po zeszłorocznej nadpodaży cukru i niskiej rentowności jego produkcji część z 
podmiotów opuściła rynek. To z kolei powinno stwarzać pozytywne warunki działania dla tych 
producentów, którzy pozostali na rynku, w tym Astarty.  

Analityk: Jakub Szkopek

Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-09

(mln UAH) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 2 328,2 3 385,5 45,4% 4 212,6 24,4% 4 263,2 1,2% Liczba akcji (mln) 25,0

EBITDA 1 051,4 1 236,0 17,6% 1 226,6 -0,8% 1 569,7 28,0% MC (cena bieżąca) 1 693,8

marża EBITDA 45,2% 36,5% 29,1% 36,8% EV (cena bieżąca) 2 719,9

EBIT 911,7 1 041,1 14,2% 1 012,6 -2,7% 1 345,6 32,9% Free float 32,0%

Zysk netto 834,9 976,1 16,9% 801,7 -17,9% 1 142,1 42,5%

P/E 5,3 4,5 5,5 3,8 Zmiana ceny: 1m -4,2%

P/CE 4,5 3,8 4,3 3,2 Zmiana ceny: 6m 7,4%

P/BV 2,0 1,4 1,1 0,9 Zmiana ceny: 12m 1,6%

EV/EBITDA 5,3 5,3 5,8 4,3 Max (52 tyg.) 71,0

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 44,4

Astarta (Kupuj)
Cena bie żąca: 67,75 PLN Cena docelowa: 74 PLN
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Źródło: DI BRE Banku, Bloomberg, Agroperpectiva 
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Boryszew WIG

Analityk: Jakub Szkopek

Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-05

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta wowe dane (mln PLN)

Przychody 3 134,8 4 332,8 38,2% 4 618,0 6,6% 4 681,0 1,4% Liczba akcji (mln) 2 256,7

EBITDA 268,3 351,0 30,8% 304,1 -13,4% 301,3 -0,9% MC (cena bieżąca) 1 421,7

marża EBITDA 8,6% 8,1% 6,6% 6,4% EV (cena bieżąca) 2 427,4

EBIT 188,1 253,3 34,7% 199,8 -21,1% 199,4 -0,2% Free f loat 36,2%

Zysk netto 93,9 145,3 54,8% 90,5 -37,7% 94,4 4,2%

P/E 7,6 9,8 15,7 15,1 Zmiana ceny: 1m 28,0%

P/CE 4,1 5,8 7,3 7,2 Zmiana ceny: 6m -11,1%

P/BV 1,1 1,7 1,4 1,4 Zmiana ceny: 12m 30,6%

EV/EBITDA 6,6 7,1 8,0 7,6 Max (52 tyg.) 0,9

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 2,7 Min (52 tyg.) 0,5

Cena docelowa: 0,65 PLNCena bie żąca: 0,63 PLN

Boryszew (Trzymaj)

Wyniki 2Q’12 oceniamy jako dobre, głownie ze wzgl ędu na lepsze od oczekiwa ń rezultaty 
operacyjne segmentu automotive (+35,9% vs. prognoza  DI BRE i najwy ższa od momentu 
przej ęcia rentowno ść) oraz wysoki przepływ gotówki z działalno ści operacyjnej 
wygenerowany przez Spółk ę (wył ączając Impexmetal ten wyniósł +55,8 mln PLN vs.  
–0,5 mln PLN rok wcze śniej). W średnim terminie notowania Boryszewa znajduj ą się pod 
presj ą słabego sentymentu do  spółek z bran ży automotive (bran ża samochodowa w 
dużym stopniu reaguje na spadek koniunktury w gospodar ce). W krótkim terminie na 
sentyment wokół Spółki negatywnie wpływa ć może fakt zaanga żowania si ę Impexmetalu 
(spółka zale żna od Boryszew) w akcje spółki budowlanej Polimex-Mo stostal. Naszym 
zdaniem b ędzie to odbierane przez rynek jako dodatkowe ryzyko . Gdyby jednak Spółka 
zdecydowała si ę sprzeda ć posiadany pakiet Polimexu, to wówczas według naszyc h 
szacunków zrealizowałaby zysk rz ędu 6-10 mln PLN. Podtrzymujemy rekomendacj ę 
Trzymaj. 
 
Impexmetal zwi ększa zaanga żowanie w akcjach Polimex-Mostostal 
Polimex – Mostostal Siedlce poinformował, o otrzymaniu od Impexmetalu informacji o 
zwiększeniu zaangażowania w akcjach budowlanej Spółki do 6,56%. W wywiadzie dla agencji 
PAP – Prezes Impexmetalu Małgorzata Iwanejko przedstawiła, że inwestycja w akcje 
budowlanej Spółki może mieć charakter strategiczny. Dalsze decyzje odnośnie zwiększenia 
posiadanego pakietu zależeć będą od efektów restrukturyzacji budowlanej Spółki oraz 
warunków rynkowych. W ocenie zarządu Impexmetalu i w porozumieniu z Grupą Boryszew 
Zarząd uznał, że wycena spółki Polimex Mostostal w znaczący sposób odbiegała od jej wartości 
godziwej, dlatego też podjęto decyzję o zakupie akcji. Zdaniem Romana Karkosika – 
większościowego akcjonariusza Impexmetalu - zakup akcji Polimexu-Mostostalu przez spółkę z 
grupy Boryszew należy traktować jako okazję inwestycyjną z rozsądnie skalkulowanym 
ryzykiem. W jego ocenie budownictwo infrastrukturalne to strategiczna branża i pomimo 
poważnych turbulencji ma przed sobą przyszłość. Naszym zdaniem kluczowym dla decyzji 
odnośnie dalszego zwiększenia zaangażowania w akcje budowlanej Spółki będą decyzje 
podjęte przez WZA Polimex-Mostostal zaplanowane na dzień 15 października. 
Prawdopodobnie Impexmetal byłby zainteresowany okazyjnym wzięciem udziału w emisji  
300-469 mln akcji kierowanej z pozbawieniem prawa poboru i kierowanej do potencjalnego 
inwestora strategicznego. Naszym zdaniem pomiędzy Impexmetal, Grupą Boryszew oraz 
Polimex-Mostostal synergie są na tyle znikome, że kapitałowe zaangażowanie Impexmetalu w 
akcje budowlanej Spółki będzie postrzegane przez rynek jako dodatkowe ryzyko. Gdyby jednak 
Spółka zdecydowała się sprzedać posiadany pakiet Polimexu, to wówczas według naszych 
szacunków zrealizowałaby zysk rzędu 6-10 mln PLN.  
 
Główny akcjonariusz zwi ększa zaanga żowanie 
Spółka poinformowała w komunikacie bieżącym, że w dniu 27 września 2012 roku Pan Roman 
Krzysztof Karkosik nabył w transakcji pakietowej 1.500.000 sztuk akcji Boryszew, co 
spowodowało zmianę udziału z 56,99% do 57,06% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. 
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Famur WIG

Rekordowe w historii Famuru wyniki 2Q’12, to naszym  zdaniem efekt nało żenia si ę 
szeregu kontraktów o dobrej mar ży zdobytych na przełomie 2011 i 2012 roku. W sumie w 
4Q’11 Famur zaraportował podpisanie kontraktów na k wotę 410 mln PLN, a w 1Q’12 na 
669 mln PLN. Cz ęść z podpisywanych wówczas umów eksportowych rozstrzy gana była 
przy niskiej warto ści PLN do EUR i USD (w sumie na kwot ę 187 mln PLN), co 
gwarantowało wysok ą marżę na wykonaniu. Obecnie w 2Q’12 warto ść zaraportowanych - 
podpisanych kontraktów wyniosła 194 mln PLN, a w 3Q ’12 186 mln PLN. Naszym 
zdaniem przy niesprzyjaj ącym otoczeniu dla w ęgla energetycznego w kraju i na świecie 
należy oczekiwa ć spadku poziomu inwestycji i osi ąganej mar ży w kolejnym roku. Według 
nas dobre wyniki 2Q’12 nale żałoby wykorzysta ć do realizacji zysków z inwestycji. 
Podtrzymujemy rekomendacj ę Redukuj.  
 
Caterpillar obni ża perspektyw ę wyników do 2015 roku 
Caterpillar - jeden z największych producentów sprzętu budowlanego oraz maszyn i urządzeń 
dla górnictwa na świecie obniżył swoją długoterminową prognozę zysku finansowego do  
2015 roku z 15-20 USD/akcja do 12-18 USD/akcja. Przyczyną rewizji rezultatów jest 
spodziewany anemiczny wzrost gospodarczy do 2015 roku. Jednym z powodów obniżki 
prognozy jest spadek wydatków górniczych na świecie w 2013 roku. 

Analityk: Jakub Szkopek

Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-26

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 635,9 922,6 45,1% 1 288,0 39,6% 1 100,6 -14,5% Liczba akcji (mln) 481,5

EBITDA 115,8 262,0 126,2% 415,9 58,8% 308,9 -25,7% MC (cena bieżąca) 2 190,8

marża EBITDA 18,2% 28,4% 32,3% 28,1% EV (cena bieżąca) 2 365,9

EBIT 83,1 154,2 85,6% 293,3 90,2% 189,1 -35,5% Free f loat 16,8%

Zysk netto 73,4 95,2 29,8% 208,8 119,3% 134,2 -35,8%

P/E 29,9 23,0 10,5 16,3 Zmiana ceny: 1m 0,0%

P/CE 20,6 10,8 6,6 8,6 Zmiana ceny: 6m 25,3%

P/BV 3,8 3,6 2,8 2,6 Zmiana ceny: 12m 80,0%

EV/EBITDA 18,7 9,1 5,7 7,2 Max (52 tyg.) 4,7

Dyield (%) 0,0 3,5 0,0 4,8 Min (52 tyg.) 2,4

Famur (Redukuj)
Cena bie żąca: 4,55 PLN Cena docelowa: 4,1 PLN
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Im pexm etal WIG

Dekoniunktura, jaka miała miejsce w bran ży wyrobów walcowanych z aluminium na 
przełomie 2011/2012 dobiega ko ńca, a wśród producentów w 2Q’12 odnotowywana jest 
poprawa wolumenów i mar ży w porównaniu do 4Q’11 i 1Q’12 (Alcoa, Novelis, 
Impexmetal). Jest to rezultatem odbudowy zapasów pr zez hurtowników, którzy  
drastycznie ograniczyli stany magazynowe w 1Q’12. Pr oces ten trwa ć może do ko ńca 
roku, a gdy koniunktura si ę poprawi, sprzeda ż będzie realizowana na bie żąco. W 2H’12 
roku w Impexmetalu rozpoczyna si ę okres niskiej bazy rezultatów (wolumen w 2H’11 jes t 
o 8% ni ższy ni ż w 1H’11, a EBIT w 2H’11 jest o 50% ni ższy ni ż w 1H’11), w zwi ązku z czym 
poprawa wyników w uj ęciu r/r powinna by ć widoczna pocz ąwszy od 3Q’12. Zarz ąd 
Impexmetalu zakłada wykorzystanie wolumenów na prod ukcji aluminium w 3Q’12 na 
poziomie ponad 90% wobec około 88% w IH’12. W krótk im terminie na sentyment wokół 
Spółki negatywnie wpływa ć może fakt zaanga żowania si ę Impexmetalu w akcje Spółki 
budowlanej Polimex-Mostostal. Naszym zdaniem b ędzie to odbierane przez rynek jako 
dodatkowe ryzyko. Gdyby jednak Spółka zdecydowała si ę sprzeda ć posiadany pakiet 
Polimexu, to wówczas według naszych szacunków zreali zowałaby zysk rz ędu 6-10 mln 
PLN. Podtrzymujemy rekomendacj ę Kupuj dla akcji Grupy Impexmetal.  
  
Impexmetal zwi ększa zaanga żowanie w akcjach Polimex-Mostostal 
Polimex – Mostostal Siedlce poinformował, o otrzymaniu od Impexmetalu informacji o 
zwiększeniu zaangażowania w akcjach budowlanej Spółki do 6,56%. W wywiadzie dla agencji 
PAP – Prezes Impexmetalu Małgorzata Iwanejko przedstawiła, że inwestycja w akcje 
budowlanej Spółki może mieć charakter strategiczny. Dalsze decyzje odnośnie zwiększenia 
posiadanego pakietu zależeć będą od efektów restrukturyzacji budowlanej Spółki oraz 
warunków rynkowych. W ocenie zarządu Impexmetalu i w porozumieniu z Grupą Boryszew 
Zarząd uznał, że wycena spółki Polimex Mostostal w znaczący sposób odbiegała od jej wartości 
godziwej, dlatego też podjęto decyzję o zakupie akcji. Zdaniem Romana Karkosika – 
większościowego akcjonariusza Impexmetalu - zakup akcji Polimexu-Mostostalu przez spółkę z 
grupy Boryszew należy traktować jako okazję inwestycyjną z rozsądnie skalkulowanym 
ryzykiem. W jego ocenie budownictwo infrastrukturalne to strategiczna branża i pomimo 
poważnych turbulencji ma przed sobą przyszłość. Naszym zdaniem kluczowym dla decyzji 
odnośnie dalszego zwiększenia zaangażowania w akcje budowlanej Spółki będą decyzje 
podjęte przez WZA Polimex-Mostostal zaplanowane na dzień 15 października. 
Prawdopodobnie Impexmetal byłby zainteresowany okazyjnym wzięciem udziału w emisji  
300-469 mln akcji kierowanej z pozbawieniem prawa poboru i kierowanej do potencjalnego 
inwestora strategicznego. Naszym zdaniem pomiędzy Impexmetal, Grupą Boryszew oraz 
Polimex-Mostostal synergie są na tyle znikome, że kapitałowe zaangażowanie Impexmetalu w 
akcje budowlanej Spółki będzie postrzegane przez rynek jako dodatkowe ryzyko. Gdyby jednak 
Spółka zdecydowała się sprzedać posiadany pakiet Polimexu, to wówczas według naszych 
szacunków zrealizowałaby zysk rzędu 6-10 mln PLN.  

Analityk: Jakub Szkopek

Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-28

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 2 417,6 2 806,1 16,1% 2 485,3 -11,4% 2 418,1 -2,7% Liczba akcji (mln) 200,0

EBITDA 166,9 202,0 21,0% 224,8 11,3% 182,2 -19,0% MC (cena bieżąca) 768,0

marża EBITDA 6,9% 7,2% 9,0% 7,5% EV (cena bieżąca) 1 216,7

EBIT 105,5 142,0 34,6% 166,1 16,9% 122,3 -26,3% Free f loat 37,3%

Zysk netto 76,8 104,6 36,2% 132,5 26,7% 85,6 -35,4%

P/E 10,0 7,3 5,8 9,0 Zmiana ceny: 1m 12,5%

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

P/BV 0,9 0,9 0,9 0,8 Zmiana ceny: 12m 14,2%

EV/EBITDA 7,2 5,9 5,4 6,1 Max (52 tyg.) 4,5

Dyield (%) 0,0 5,2 0,0 6,5 Min (52 tyg.) 3,2

Cena bie żąca: 3,84 PLN Cena docelowa: 5,7 PLN

Impexmetal (Kupuj)
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Kernel

WIG

Wysokie ceny słonecznika na terenie Ukrainy i niski e ceny oleju  na świecie powoduj ą, że 
negatywnie przekładaj ą się na wysoko ść marży przerobowej Kernela (w 3Q’12 -14% r/r). 
Dodatkowym punktem ryzyka jest wysokie zadłu żenie - wykorzystanie całych limitów 
kredytowych powodowałoby wzrost  wska źnika dług netto/EBITDA’12 w trakcie roku do 
poziomu 3,75x (pierwsza połowa roku obrotowego, to okres ujemnego przepływu z 
działalno ści operacyjnej). Przy okazji zaudytowanych wyników z a 2011/2012 rok (28’X) 
Kernel przedstawi prognoz ę rezultatów na kolejny rok. Widzimy ryzyko, że ta mo że 
przynie ść rozczarowanie dla inwestorów ani żeli powód do kupna akcji. Oceniamy, że 
przy obecnym poziomie zadłu żenia (2,0x EBITDA’12) ambitny program inwestycyjny n a 
kolejne 3-4 lata na terenie Rosji i Ukrainy (650-75 0 mln USD) mo że się okazać dla Spółki 
dużym wyzwaniem, a ta według nas mo że się zdecydowa ć nawet na si ęgnięcie środków 
od akcjonariuszy. Podtrzymujemy rekomendacj ę Redukuj. 
 
Ceny słonecznika dalej w gór ę 
Agencja APK-Inform donosi, że pierwsze zbiory słonecznika na Ukrainie wskazują, że jakość 
ziarna w bieżącym roku jest niska (duża ilość zanieczyszczeń, zachwaszczenia oraz niska 
zawartość oleju – 39-44%). Z uwagi na te doniesienia oraz małą ilość ofert sprzedaży / kupna 
ceny uprawy wzrosły do 4100-4350 USD/t (EXW) i nawet do 4600 UAH/t (CTP). Pod koniec 
sierpnia ceny słonecznika na lokalnym rynku wynosiły 4000-4100 USD/t (EXW). Eksporterzy 
słonecznika byli gotowi sprzedawać ziarno na eksport po cenach 5260-5427 USD/t (FOB). Z 
uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe w Bułgarii i straty w uprawie słonecznika ceny na 
tamtym rynku wzrosły do 605-615 USD/t (4900-4990 UAH/t). Duże aspiracje w odnośnie 
importu ziaren w regionie posiada obecnie Turcja, która również odnotowała straty uprawy w 
rezultacie niesprzyjających warunków pogodowych (Turcja produkuje około 1 mln ton 
słonecznika rocznie i jest jego netto importerem). Ceny na Tureckim rynku na nowy sezon przez 
przetwórców zostały ustalone na 692 USD/t (5600 UAH/t), ale w drugiej połowie sierpnia 
dochodziły nawet do 735-740 UAD/t (5950-6000 UAH/t). Według nas ceny słonecznika dla 
tłoczni w kolejnym sezonie wzrosną do około 4300 UAH/t, co oznaczałoby, że w bieżącym roku 
aby utrzymać marże z 3Q’11 cena oleju słonecznikowego musiałaby wzrosnąć o 15% do 1325 
USD/t. Niestety wskaźnik zapasów do konsumpcji oleju słonecznikowego na świecie jest 
najwyższy spośród czterech głównych olejów roślinnych (słonecznikowego, palmowego, 
rzepakowego, sojowego). Według naszych szacunków produkcja oleju słonecznikowego w 
kolejnym roku będzie odpowiadała za 50% EBITDA Grupy. 
 
Wysokie wolumeny eksportu zbó ż w 3Q’12 
Według danych Ministerstwa Rolnictwa Ukrainy eksport zbóż od początku lipca do 21 września 
wyniósł 4,7 mln i był o 63% r/r wyższy. Głównymi eksportowanymi uprawami były pszenica i 
kukurydza (84% wywożonego wolumenu). W kolejnych miesiącach prawdopodobne jest 
zmniejszenie dynamiki eksportu pszenicy, w związku z niższymi tegorocznymi zbiorami tej 
uprawy. Wysokie natomiast powinny pozostawać wolumeny sprzedaży kukurydzy. 
 
Kernel i Glencore kupuj ą terminal zbo żowy w Rosji 
Kernel poinformował w komunikacie bieżącym o zakupie w formule joint venture (50-50) wraz 
ze spółką zależną Glencore International 100% udziałów w terminalu zbożowym w Tamanie w 
Rosji nad Morzem Czarnym. Zakupiony port jest jednym z największych głębokowodnych 
terminali zbożowych na rosyjskim wybrzeżu Morza Czarnego o łącznych mocach 
przeładunkowych na poziomie 3 mln ton rocznie. Zakupione aktywo ma stanowić platformę do 
rozwoju biznesu związanego z handlem zbożem na terenie Rosji w przyszłości. Łączną wartość 
transakcji (EV) określono na poziomie 265 mln USD, a jej finansowanie ma zostać 
przeprowadzone przy pomocy kapitałów własnych i długu zewnętrznego. Spółka zakłada, że 
EBITDA na tonę przeładowywanego towaru w terminalu na terenie Rosji wynosić będzie  

Analityk: Jakub Szkopek

Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-31

(mln USD) 2009/10 2010/11 zmiana 2011/12 zmiana 2012/13P z miana Podstaw owe dane (mln PLN)

Przychody 1 020,5 1 899,1 86,1% 2 169,2 14,2% 2 631,6 21,3% Liczba akcji (mln) 79,7

EBITDA 190,0 309,7 63,0% 324,6 4,8% 402,7 24,1% MC (cena bieżąca) 5 259,1

marża EBITDA 18,6% 16,3% 15,0% 15,3% EV (cena bieżąca) 6 005,2

EBIT 167,5 277,3 65,6% 255,8 -7,8% 326,1 27,5% Free f loat 61,8%

Zysk netto 152,0 226,3 48,9% 213,8 -5,5% 236,1 10,4%

P/E 10,1 7,4 7,8 7,1 Zmiana ceny: 1m -0,3%

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

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

EV/EBITDA 8,6 5,8 5,9 4,7 Max (52 tyg.) 75,3

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 51,5

Kernel (Redukuj)
Cena bie żąca: 66 PLN Cena docelowa: 62,5 PLN
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13 USD/t wobec 8,4 USD/t w 2011/2012 roku jaką osiąga Kernel na Ukrainie (w 
Transbulkterminal w Ilchevsku). Przy takich wskaźnikach przy pełnym obłożeniu portu (3 mln 
ton rocznie) EBITDA zakupionego aktywa szacować można na 39 mln USD. Kernel zakłada 
również, że na handlu każdej tony zboża zarabiać będzie około 12 USD/t (10,3 USD/t w 
sezonie 2011/2012 na Ukrainie), co dawałoby wynik EBITDA na handlu na poziomie 36 mln 
PLN. Wówczas zakup aktywów portowych realizowany byłby na potencjalnym wskaźniku 3,5 
EV/EBITDA (obecnie Kernel handlowany jest ze wskaźnikiem 5,4 EV/EBITDA na 2012/2013 
rok). Zakładamy, że całkowite obłożenie mocy zakupywanego terminalu jest w sezonie 
2012/2013 mało prawdopodobne w związku z niższymi spodziewanymi zbiorami zbóż na 
terenie Rosji w kończącym się sezonie (w sezonie 2011/2012 szacunki zbiorów wahają się 
wokół 70 MT wobec 94 MT w sezonie 2010/2011). Zakładając spodziewane przez Kernela 
efektywności EBITDA na przejmowanych aktywach z ostrożnościowym 15% dyskontem i 75% 
wykorzystaniem mocy przeładunkowych łączna EBITDA przejmowanego portu w sezonie 
2012/2013 na poziomie 47,8 mln PLN (5,5 EV/BITDA na rok 2012/2013). W październiku 2008 
roku, gdy Kernel kupował Transbulkterminal w Ilchevsku, wartość transakcji (EV) wyniosła  
95 mln USD, a łączne moce przeładunku głębokowodnego portu wynosiły 4 mln ton. 
Dodatkowo w ramach transakcji Kernel obejmował prawa do elewatorów zlokalizowanych na 
terenie terminalu o łącznej mocy 200 tys. ton. Za port w Rosji Kernel płaci 1,8x razy więcej niż 
za zakupywany w 2008 roku Transbulkterminal, mimo, że ładowność obecnie zakupywanego 
aktywa jest o 25% niższa. Aby transakcji była korzystna dla akcjonariuszy, efektywność 
generowanego EBITDA na każdej przeładowanej tonie zakupionego terminala musiałaby być 
co najmniej 1,5x wyższa niż w przypadku obecnie użytkowanych aktywów ukraińskich. Warto 
zwrócić uwagę, że po przeprowadzeniu transakcji dług netto Kernela na koniec roku 2011/2012 
wzrośnie z 2,0x do 2,4x; a na koniec 2012/2013 z 1,3x do 1,7x. Spółka kowenanty w umowach 
kredytowych ma określone na poziomie 2,5x EBITDA i weryfikowane są one na koniec każdego 
roku obrotowego. Naszym zdaniem cena, za jaką Kernel wraz z Glencore planują zakupić 
portowe aktywa jest co najwyżej fair. Spółka nie posiada jeszcze doświadczenia w handlu 
zbożem na terenie Rosji, co może nieść ryzyko dla poczynionych założeń efektywności 
biznesu.  
 
Nowy program inwestycyjny na kolejne 3-4 lata  
Kernel poinformował w prezentacji dla inwestorów, że łączny Capex na najbliższe 3-4 lata 
wyniesie 650-750 mln USD z czego 350-400 mln USD zostanie zainwestowana w Rosji, a  
300-350 mln USD na Ukrainie. W Rosji Kernel zamierza zwiększyć pojemność przeładunkową 
głębokowodnego terminalu w porcie Taman o 2 mln ton rocznie i przeznaczy na ten cel  
30-40 mln USD. Za kolejne 100-120 mln USD ma zostać sfinansowany projekt budowy nowej 
tłoczni w Rosji o mocy 600 tys. ton nasion słonecznika. 100 mln USD Grupa przeznaczy na 
przejęcia silosów lub budowę nowych. Na Ukrainie w wyniku akwizycji Kernel chce uzyskać 
dodatkową moc tłoczenia rzędu 500 tys. ton rocznie i nabyć gospodarstwa rolne o powierzchni 
120 tys. ha. Zapotrzebowanie na dodatkowy kapitał obrotowy na sfinansowanie wszystkich 
powyższych inwestycji grupa szacuje na 150-200 mln USD. W 2016 roku grupa spodziewa się 
120 mln USD zysku EBITDA z działalności w Rosji. Łączne nakłady na inwestycje w kolejnych  
3-4 latach stanowią 27-32% bieżącej wartości całego przedsiębiorstwa (EV) i 1,0-1,2x wartości 
bieżącego długu netto. Dług netto do EBITDA na koniec roku obrotowego 2011-2012 wyniósł 
2,0x, a kowenanty w umowach z bankami określone są na poziomie 2,5x i weryfikowane są na 
końcu każdego roku obrotowego. Spółka zakłada finansowanie inwestycji z kapitałów własnych 
i zadłużenia bankowego. W naszej opinii przedstawiony program inwestycyjny jest bardzo 
ambitny i być może nie uda się Spółce go wykonać bez sięgnięcia w przyszłości po środki od 
akcjonariuszy. 
 
Kernel sprzeda własne cukrownie  
Kommiersant donosi, że Kernel zamierza sprzedać zakupione w ubiegłym roku cukrownie. 
Według gazety – ukraińska Spółka jest zawiedziona rentownością przejętych aktywów, dlatego 
rozważa ich sprzedaż. Informacja jest pozytywna dla Astarty, gdyż dotychczas można było się 
obawiać, że Kernel mógłby doinwestować przejęte cukrownie i wówczas stanowiłby 
konkurencję dla innych producentów cukru na Ukrainie. 



BRE Bank Securities  

5 października 2012  70 

 

Przegląd miesięczny 

80

92

104

116

128

140

2011-10-03 2012-01-25 2012-05-18 2012-09-07

Kęty WIG

W 3Q’12 według prognozy Zarz ądu przychody ze sprzeda ży wzrosły 10% r/r, a wynik 
EBIT I EBITDA były wy ższe o odpowiednio +2% r/r i +5% r/r. Wysoka dynamik a zysku 
netto (+20% r/r), to głównie rezultat umocnienia si ę na przestrzeni kwartału PLN do EUR i 
USD i dodatnich ró żnic kursowych zwi ązanych z przeszacowaniem warto ści portfela 
kredytów w walutach obcych. W dłu ższym terminie według DTZ w latach 2012-2013 
oddanych zostanie 270-280 tys. m 2 powierzchni biurowej oraz 750 tys. m 2 powierzchni 
handlowej, co oznacza, że nie nale ży oczekiwa ć spadku inwestycji w perspektywie 
bieżącego i nast ępnego roku. Pod naciskiem natomiast mog ą się znajdowa ć marże w 
segmencie wyrobów wyciskanych (rosn ąca ilo ść pras na rynku przy braku wzrostu 
sprzeda ży) i systemów aluminiowych (du ży nacisk na bud żety projektów wpływa na 
marże realizowane na ko ńcowym etapie inwestycji). Spodziewamy si ę, że w 2013 roku 
wolumen produkcji b ędzie zbli żony do tegorocznego (48,5 tys. ton), natomiast spad ek 
marży przeło ży si ę na ni ższą warto ść EBITDA (-7,9% r/r). Podtrzymujemy rekomendacj ę 
Trzymaj dla Grupy K ęty.  
  
Prognoza zarz ądu za 3Q’12 
Według szacunków Zarządu Spółki przychody ze sprzedaży w 3Q’12 wyniosły 450 mln PLN i 
były o 10% wyższe niż analogicznym okresie roku ubiegłego. Największy wzrost obrotu 
zanotowany został w segmencie usług budowlanych (+43% r/r) oraz segmencie systemów 
aluminiowych (+7% r/r). Sprzedaż pozostałych segmentów osiągnęła poziom porównywalny jak 
w poprzednim  roku. Według prognozy zysk operacyjny w 3Q’12 wyniósł około 54 mln PLN 
(+2% r/r), a EBITDA +74 mln PLN  (+5% r/r). Saldo działalności finansowej w 3Q’12 wyniosło 
około -1,5 mln PLN wobec -9,8 mln PLN w 3Q’11 (w 3Q’11 Grupa Kęty zanotowała ujemny 
wpływ różnic kursowych na poziomie -10,0 mln PLN związanych z wyceną kredytów 
kwotowanych w walutach obcych; w 3Q’12 na przestrzeni kwartału złotówka umocniła się do 
EUR i USD w związku z czym efekt wyceny kredytów był dodatni). W konsekwencji wyniku na 
różnicach kursowych zysk netto w 3Q’12 wyniósł około 42 mln zł (+20% r/r; bez uwzględnienia 
strat na różnicach kursowych w 3Q’11 wynik netto 3Q’12 byłby o 4,1% r/r niższy). Na koniec 
września 2012 roku dług netto Grupy Kęty wyniósł około 275 mln PLN wobec 227,5 mln PLN na 
koniec 2Q’12 i 218,3 na koniec 2011 roku. Warto zauważyć że w 3Q’12 nastąpiła wypłata 
dywidendy dla akcjonariuszy (46,1 mln PLN; 2 VII’12), gdyby nie to dług netto na koniec 3Q’12 
wyniósłby 228,9 mln PLN. Prognozę wyników za 3Q’12 oceniamy lekko pozytywnie. Mimo 
rosnącej amortyzacji Spółce udało się poprawić wynik operacyjny. Dług netto bez 
uwzględnienia wypłaconej dywidendy jest na poziomie porównywalnym jak w 2Q’12, co 
związane jest z prowadzonym programem inwestycyjnym. 

Analityk: Jakub Szkopek

Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-28

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 1 210,5 1 489,7 23,1% 1 465,3 -1,6% 1 416,6 -3,3% Liczba akcji (mln) 9,2

EBITDA 185,3 221,6 19,6% 217,9 -1,7% 200,8 -7,9% MC (cena bieżąca) 1 092,3

marża EBITDA 15,3% 14,9% 14,9% 14,2% EV (cena bieżąca) 1 303,8

EBIT 118,0 151,1 28,1% 139,0 -8,0% 115,8 -16,7% Free f loat 59,4%

Zysk netto 89,7 114,2 27,4% 104,7 -8,4% 85,9 -17,9%

P/E 12,2 9,6 10,4 12,7 Zmiana ceny: 1m 3,9%

P/CE 7,0 5,9 6,0 6,4 Zmiana ceny: 6m -2,1%

P/BV 1,3 1,2 1,1 1,1 Zmiana ceny: 12m 22,8%

EV/EBITDA 7,3 5,9 6,0 6,5 Max (52 tyg.) 125,3

Dyield (%) 3,4 3,4 4,2 6,7 Min (52 tyg.) 91,5

Kęty (Trzymaj)
Cena bie żąca: 118,4 PLN Cena docelowa: 119,7 PLN
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Kopex WIG

Na koniec VII’12 backlog segmentów zwi ązanych z core business wyniósł 1,6 mld PLN i 
był o 6,1% ni ższy ni ż w IV’12 oraz o 1,4% ni ższy ni ż w I’12. Słabe otoczenie inwestycyjne 
na zagranicznym i krajowym rynku w ęgla energetycznego powoduje, że w kolejnych 
kwartałach nale ży si ę spodziewa ć dalszego spadku poziomu portfela zamówie ń oraz 
wyników w 2013 roku. Oczekujemy, że realny wpływ spadku zamówie ń na rezultaty 
będzie miał miejsce w ko ńcówce IH’13, co zwi ązane jest z faktem, że polskie spółki z 
górniczego zaplecza maj ą obecnie zapewnione obło żenie mocy produkcyjnych do ko ńca 
1Q’13. Mimo dobrej koniunktury w 2011 i 2012 roku d ług netto Spółki wzrósł od 2010 
roku o 322 mln PLN do poziomu 721 mln PLN (2,5x EBITDA ’12m; 2,9x EBITDA’13). Je żeli 
Spółka przegrałaby spór z Famurem w kolejnych dwóch rozprawach s ądowych, wówczas 
dług netto zwi ększy si ę do poziomu 3,5x EBITDA’12. Zestawiaj ąc to z ambitnymi planami 
ekspansji zagranicznej oraz ch ęcią realizacji projektu własnej kopalni, zadłu żenie Spółki 
może się okazać zbyt wysokie i negatywnie wpływa ć na sentyment do jej akcji. 
Podtrzymujemy rekomendacj ę Redukuj dla akcji Kopex.  
 
 
Caterpillar obni ża perspektyw ę wyników do 2015 roku 
Caterpillar - jeden z największych producentów sprzętu budowlanego oraz maszyn i urządzeń 
dla górnictwa na świecie obniżył swoją długoterminową prognozę zysku finansowego do 2015 
roku z 15-20 USD/akcja do 12-18 USD/akcja. Przyczyną rewizji rezultatów jest spodziewany 
anemiczny wzrost gospodarczy do 2015 roku. Jednym z powodów obniżki prognozy jest spadek 
wydatków górniczych na świecie w 2013 roku. 
 

Analityk: Jakub Szkopek

Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-26

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 2 365,2 2 126,3 -10,1% 2 031,3 -4,5% 1 828,3 -10,0% Liczba akcji (mln) 74,3

EBITDA 184,6 274,7 48,8% 287,2 4,5% 252,9 -11,9% MC (cena bieżąca) 1 364,0

marża EBITDA 7,8% 12,9% 14,1% 13,8% EV (cena bieżąca) 1 962,2

EBIT 100,1 172,0 71,9% 176,1 2,4% 144,0 -18,2% Free f loat 25,9%

Zysk netto 33,3 153,5 361,6% 95,7 -37,6% 90,3 -5,6%

P/E 41,0 8,9 14,2 15,1 Zmiana ceny: 1m 5,0%

P/CE 11,6 5,3 6,6 6,8 Zmiana ceny: 6m -13,5%

P/BV 0,6 0,5 0,5 0,5 Zmiana ceny: 12m 5,0%

EV/EBITDA 10,4 7,2 6,8 7,4 Max (52 tyg.) 25,8

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 3,3 Min (52 tyg.) 15,5

Cena docelowa: 16,7 PLN

Kopex (Redukuj)
Cena bie żąca: 18,35 PLN
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Rovese WIG

Wrześniowe NWZA zatwierdziło emisj ę akcji Rovese pod zakup aktywów operacyjnych 
od głównego akcjonariusza—Michała Sołowowa. Zakładaj ąc cen ę emisyjn ą na poziomie 
1,07 PLN, przy bie żącej cenie (2,66 PLN) teoretyczna warto ść prawa poboru wyniesie  
1,06 PLN, a warto ść akcji nowej emisji 1,6 PLN. Akcjonariusz posiadaj ący obecnie jedn ą 
akcj ę Spółki, by zrealizowa ć prawa poboru b ędzie musiał obj ąć dwie akcje o ł ącznej 
warto ści 2,14 PLN. Zwa żając na wysok ą warto ść podwy ższenia kapitału spodziewamy 
się, że część akcjonariuszy mo że decydowa ć się sprzedawa ć akcje przed obj ęciem 
nowych udziałów. To z kolei negatywnie wpływa ć będzie na notowania Spółki na giełdzie. 
Dzień ustalenia prawa poboru ustalono na 23 listopada 20 12 roku. 
 
NWZA za emisj ą akcji pod zakup aktywów od głównego akcjonariusza 
NWZA Rovese w dniu 19 września 2012 roku zatwierdziło emisję między 270,5 mln a 540,9 mln 
akcji serii I z prawem poboru, po cenie emisyjnej 1,07 PLN. Na NWZA zarejestrowanych zostało 
216,9 mln akcji - odpowiadających 80,5% kapitału zakładowego (przy wcześniejszym NWZA 
213,3 mln akcji). Za uchwałą było 186,3 mln akcji. Po emisji wszystkich akcji serii I w sumie 
liczba dopuszczonych do obrotu walorów wyniesie 811,4 mln. Wartość teoretycznego prawa 
poboru przy cenie 2,66 PLN/akcja wynosi 1,06 PLN (dzień prawa poboru ustalono na  
23 listopada br.), a wartość akcji po emisji, to 1,6 PLN (trzeba mieć 0,5 akcji by objąć 
jedną  akcję nowej emisji). Według naszych wstępnych szacunków dług netto po emisji 
wyniesie około 720 mln PLN (uwzględniając wpływy z emisji, dług netto przejmowanych 
aktywów oraz środki potrzebne na ukończenie projektów). Kapitalizacja po emisji wyniesie 1,2 
mld PLN, EV po emisji 1,9 mld PLN. Jeżeli w 2012 roku Grupa wypracuje 200 mln PLN 
EBITDA, a w 2013 roku 300 mln PLN EBITDA, to po emisji (zakładając bieżącą cenę) Spółka 
notowana jest na wskaźnikach EV/EBITDA’12 9,7x i EV/EBITDA’13 6,5x (dług netto/ 
EBITDA’12 3,6x; dług netto/ EBITDA’13 2,4x). Spółka na NWZA przedstawiła, że wartość 
księgowa zakupywanych aktywów na koniec 2011 roku według IFRS, to 308,7 mln PLN. 
Naszym zdaniem do momentu zakończenia notowań praw poboru kurs Spółki będzie się 
zachowywał stosunkowo słabo, co wynika z dużego zwiększenia kapitału. Niewykluczone, że 
część inwestorów postanowi sprzedać część posiadanych akcji przed emisją, by zdobyć środki 
na podwyższenie kapitału. 
  
Trendy cenowe w Polskich Składach Budowlanych w sie rpniu 
W sierpniu według trendów cenowych Polskich Składów Budowlanych ceny kategorii płytek 
ceramicznych, wyposażenia łazienek i kuchni wzrosły o 0,6% m/m. W sierpniu sprzedaż PSB 
była o 3,0% r/r niższa, a po siedmiu miesiącach od początku roku wzrosła o 8% r/r. 

 

Analityk: Jakub Szkopek

Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-14

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 1 531,5 1 638,2 7,0% 1 714,9 4,7% 1 786,3 4,2% Liczba akcji (mln) 270,5

EBITDA 253,5 250,7 -1,1% 300,9 20,0% 311,1 3,4% MC (cena bieżąca) 719,5

marża EBITDA 16,6% 15,3% 17,5% 17,4% EV (cena bieżąca) 1 314,8

EBIT 142,0 135,8 -4,4% 184,0 35,5% 194,5 5,7% Free f loat 29,2%

Zysk netto 103,0 87,8 -14,8% 113,2 29,0% 126,1 11,4%

P/E 5,6 8,2 6,4 5,7 Zmiana ceny: 1m 10,7%

P/CE 2,7 3,5 3,1 3,0 Zmiana ceny: 6m -35,6%

P/BV 0,4 0,5 0,4 0,4 Zmiana ceny: 12m -41,6%

EV/EBITDA 5,6 6,2 4,4 3,8 Max (52 tyg.) 5,8

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 1,7

Cena docelowa:  -
Rovese (Zawieszona)
Cena bie żąca: 2,66 PLN

VII 2011 VIII 2011 IX 2011 X 2011 XI 2011 XII 2011 I 2012 
II 
2012 

III 
2012 

IV 
2012 

V 
2012 

VI 
2012 

VI 
2012 

VII 
2012 

VIII 
2012 

1,1% -0,1% 0,6% 0,3% 0,3% 0,0% 1,3% 1,1% 0,0% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 
Źródło: GRUPA PSB  

Zmiany cen w kategorii płytki ceramiczne, wyposa żenie łazienek i kuchni (m/m)  
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Budownictwo 
Dynamika produkcji budowlano-monta żowej w sierpniu 
Produkcja budowlano-montażowa w sierpniu spadła o 5,0% r/r i wzrosła o 5,7% m/m. Po 
wyeliminowaniu czynników sezonowych, produkcja budowlano-montażowa spadła o 2,7% r/r i o 
0,2% m/m.  
 
Post ęp prac nad funduszami UE  
Do państw ma trafić propozycja budżetu UE na lata 2014-20, nie zawierająca jeszcze cyfr. 
Źródła z KE podają, że jest determinacja i wola, aby na nadzwyczajnym szczycie UE 22-23 
listopada 2012 doszło do porozumienia, w sprawie nowego budżetu. Tuż przed listopadowym 
szczytem pojawią się nowe propozycje co do wielkości budżetu. Na nieformalnym spotkaniu ws. 
budżetu, płatnicy netto podtrzymali chęć cięcia budżetu o 100-150 mld EUR, a Wielka Brytania 
nawet o 200 mld EUR. Z kolei grupa 15 państw zaprotestowała przeciwko cięciom w polityce 
spójności, a mniejsza grupa cięciom w polityce rolnej. KE nie widzi możliwości cięcia budżetu. 
Propozycja KE opiewa na 988 mld EUR. KE proponuje limit absorbcji na poziomie 2,5% PKB, 
co dawałoby Polsce dostęp do nawet 80 mld EUR. Niektórzy płatnicy netto proponują jednak, 
aby limit absorbcji nie był większy, niż ten z lat 2007-2013 (w przypadku Polski: 67 mld EUR). 
KE chce, aby budżet był zasilany m.in. z podatku od transakcji finansowych.  
  
Plany restrukturyzacji zatrudnienia w Bilfinger Ber ger 
Bilfinger Berger w Polsce, w reakcji na spadek wartości rynku drogowego w 2013 roku, planuje 
zwolnić 30-40% załogi i obniżyć pensje o 19%, zapewniając jednocześnie pakiet socjalny dla 
najmniej zarabiających. Spółka porozumiała się już w tej kwestii ze związkami zawodowymi. 
Firma rozważa skierowanie pracowników z Polski na kontrakty eksportowe.  

 
 

Energa zamra ża inwestycj ę w Ostroł ęce, stawia na gaz, OZE i sieci 
Energa zweryfikowała strategię inwestycyjną. Projekt budowy nowego bloku energetycznego w 
Ostrołęce został zamrożony. Przyczyną zamrożenia są warunki na rynku finansowym i 
budowlanym, wstrzymane połączenie z PGE. Spółka będzie poszukiwać partnera do realizacji 
inwestycji. W przypadku braku chętnych, inwestycja poczeka na poprawę warunków na rynku. 
Do 2020 roku Energa ma przeznaczyć 12,5 mld PLN na rozwój sieci, czyli połowę planowanych 
nakładów inwestycyjnych. Na przyłączenia OZE ma wydać 3 mld PLN, zaś na przyłączenie 
kolejnych odbiorców 4 mld PLN. 
 
Małe i du że opó źnienia w przetargach na bloki energetyczne 
Prezes PGE nie wyklucza, że możliwa negatywna decyzja NSA w sprawie decyzji 
środowiskowej dla Opola (2 X wyrok), może na tyle opóźnić inwestycję, że jej realizacja może 
nie nastąpić. W Turowie, gdzie termin otwarcia kopert to 10 X, organizacja Client Earth 
zaskarżyła decyzję środowiskową, co może być źródłem opóźnień w podpisaniu kontraktu i 
rozpoczęciu prac. Z 28 IX na 12 X przełożono termin składania ofert na budowę bloku w 
Jaworznie.  

 
 

Strata w Q2 2012 
Atrem w Q2 2012 wygenerował 27,6 mln PLN przychodów, 0,7 mln PLN wyniku brutto na 
sprzedaży, 3,6 mln PLN straty na sprzedaży, 5,1 mln PLN straty EBIT, 4,7 mln PLN straty netto. 
Operacyjne przepływy wyniosły w Q2 2012 3,9 mln PLN, dług netto zaś na koniec Q2 2012: 
18,8 mln PLN (Q1: 22,5 mln PLN).  
  
Otrzymanie płatno ści od inwestora w zast ępstwie PBG 
Atrem otrzymał od PGNiG kwotę 15,6 mln PLN, tytułem solidarnej odpowiedzialności inwestora 
za wynagrodzenie dla kwalifikowanych podwykonawców, w związku z budową magazynu gazu 
w Wierzchowicach. Otrzymana płatność to aż 47% kapitalizacji rynkowej spółki.  

 
 

Wyniki Q2 2012 
Awbud w Q2 2012 wygenerował 104,3 mln PLN przychodów, 9,6 mln PLN wyniku brutto 
(marża: 9,2%), 2,3 mln PLN EBIT, 1,1 mln PLN netto oraz -1,5 mln PLN operacyjnych 
przepływów pieniężnych. Spółka ma 34,3 mln PLN długu netto.  
 
 
 
 
 
 
 

Budownictwo energetyczne 

Atrem 

Awbud 
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Q2 2012 podobny do Q1 2012 
Wyniki Q2 2012 są porównywalne do wyników Q1 2012. Chemoservis osiągnął 35,9 mln PLN 
przychodów, 3,0 mln PLN zysku brutto na sprzedaży (marża: 8,5%), 0,3 mln PLN wyniku na 
sprzedaży, 0,3 mln PLN EBIT, -0,2 mln PLN wyniku netto. Operacyjne przepływy wyniosły -0,8 
mln PLN.  

 
 

Dobre wyniki Q2 2012 
Energoinstal w Q2 2012 wygenerował 82,8 mln PLN przychodów, 9,4 mln PLN wyniku brutto na 
sprzedaży (marża: 11,4%), 4,8 mln PLN wyniku na sprzedaży, 4,4 mln PLN zysku netto. 
Operacyjne przepływy wyniosły -12,1 mln PLN.  

 
 

Wyniki „upadło ściowe” 
Energomontaż Południe zrealizował w Q2 2012 108,7 mln PLN straty netto, w efekcie, kapitały 
własne spółki spadły do -10,1 mln PLN. Na poziomie brutto na sprzedaży strata wyniosła 45,6 
mln PLN, co wynika z wypowiedzenia spółce umów przez Alstom. Spółka zaksięgowała też 
m.in. 26,3 mln PLN straty z tytułu wypowiedzenia umów leasingowych.  

 
 

Akcjonariusz zwi ększa zaanga żowanie 
P. Jakubas wraz z podmiotem zależnym zwiększył zaangażowanie w spółkę z 25,98% do 
31,72%.  

 
 

Upadło ściowe wyniki Q2 2012, plany zwolnie ń prawie całej kadry 
Hydrobudowa w Q2 2012 wygenerowała -172,5 mln PLN przychodów (odpisy przychodów, 
rozliczeń międzyokresowych,..), -694 mln PLN EBIT, -761 mln PLN netto. Dług netto na koniec 
Q2 2012 wynosił 557 mln PLN. Kapitały własne wynoszą – 337,9 mln PLN. Hydrobudowa na 
dzień 20 sierpnia zatrudnia 924 osób. Zarząd przedstawił plan dokonania w ciągu 2 miesięcy 
zwolnień grupowych na 850 osób.  

 
 

Q2 2012: niewielkie przychody deweloperskie 
Instal Kraków w Q2 2012 wygenerował 94,3 mln PLN przychodów, 9,3 mln PLN zysku brutto na 
sprzedaży (marża: 9,8%), 2,3 mln PLN zysku na sprzedaży, 1,9 mln PLN EBIT i 1,4 mln PLN 
zysku netto. Operacyjne przepływy wyniosły +3,5 mln PLN. Koszty ogólne wyniosły 7 mln PLN 
(Q1 2012: 4,9 mln PLN). W porównaniu do Q1 2012, bardzo niskie były przychody ze 
sprzedaży mieszkań: 4,5 mln PLN. Poprawy wyników, tak całej Grupy, jak i w segmencie 
deweloperskim, należy oczekiwać w Q3 2012 – budynek B38 w inwestycji Nowy Przewóz ma 
już pozwolenie na użytkowanie (łącznie 189 mieszkań w budynku). 

 
 

Q2 2012: niewielkie przychody deweloperskie 
Interbud Lublin w Q2 2012 wygenerował 21,7 mln PLN przychodów, 1,7 mln PLN zysku brutto 
na sprzedaży, 0,3 mln PLN EBIT i 0,9 mln PLN straty netto. Operacyjne przepływy wyniosły -2,3 
mln PLN. W raporcie audytor zwraca uwagę na sporne należności na 3,9 i 1,1 mln PLN. Za 
słaby wynik odpowiadają bardzo niskie przychody ze sprzedaży mieszkań: 5,8 mln PLN (Q1: 
12,3 mln PLN). Poprawy wyników należy oczekiwać w Q4 2012 (oddanie 2 budynków na 98 
mieszkań).  
 
Kredyt za 23 mln PLN 
Spółka zależna Rupes pozyskała umowę kredytową z BPS na 23 mln PLN. Kredyt został 
udzielony na okres 16 miesięcy.  
  
Kontrakt za 16,6 mln PLN 
Mostostal Płock podpisał umowę na wykonanie prac montażowych o wartości 16,6 mln PLN 
(11,8% oczekiwanych przychodów MSP w 2012 roku, 0,6% oczekiwanych przychodów MSW w 
2012 roku).  

 
 

Kontrakt za 99,4 mln PLN 
Mirbud podpisał ze spółką Goodman Bone Logistics na zaprojektowanie i budowę obiektu 
logistycznego w Gdańsku. Umowa składa się z 2 etapów. Wartość umowy to 99,4 mln PLN 
(18,1% przychodów Mirbudu w 2012 roku).  
 

Chemoservis 

Energoinstal 

Energomonta ż Poludnie 

Energopol Południe 

Hydrobudowa Polska 

Instal Kraków 

Interbud Lublin 

Mirbud 
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Wyniki Q2 2012 
Mostostal Zabrze w Q2 2012 wygenerował 175,7 mln PLN przychodów, 19,6 mln PLN wyniku 
brutto na sprzedaży (marża: 11,2%), 7,1 mln PLN EBIT, 1,7 mln PLN zysku netto. Dług netto 
spadł o 2,9 mln PLN.  
 
Wywiad z prezesem 
Portfel zamówień Mostostalu Zabrze na rok 2012, łącznie z przychodami H1 2012, ma wartość 
671 mln PLN. Portfel zamówień na rok 2013 ma wartość 254 mln PLN. Przychody 2012 roku 
będą niższe r/r, z uwagi na upadłość PRDiM. Mostostal Zabrze planuje rozwijać dalej 
działalność eksportową, w tym w krajach wschodnich i dalekowschodnich. Mostostal planuje 
nad modelem współpracy z Kopexem, który może zaowocować zleceniami na produkcję 
konstrukcji stalowych. Zlecenia te stanowiłyby kilkanaście procent przychodów rocznych spółki.  

 
 

Q2 2012: audytor odmówił wydania opinii o sprawozda niu 
PBG w Q2 2012 wygenerowało 322,7 mln PLN przychodów, 1,6 mld PLN straty EBIT, 1,6 mld 
PLN straty netto. Straty wynikają z: a) zaprzestania realizacji kontraktów; b) obciążenia spółki 
karami / gwarancjami bankowymi; c) odpisu należności, głównie nie fakturowanych; d) odpisu 
wartości firmy, e) możliwego wpływu poręczeń. Nie ma naszym zdaniem dużego sensu 
zagłębianie się w poszczególne pozycje strat. To, co jest teraz istotne, to jednostkowy bilans, w 
tym jednostkowe kapitały własne (Q2 2012: 255,8 mln PLN). Nowy zarząd miał naszym 
zdaniem mało czasu na weryfikację bilansu spółki – nie wszystkie aktywa i pasywa mogą być 
na tym etapie właściwie wycenione, czemu wyraz daje audytor, odmawiając wydania opinii o 
sprawozdaniu i wskazując na szereg budzących wątpliwość kwestii (np. poręczeń zadłużenia 
spółek zależnych). Naszą uwagę zwróciło też na przykład to, że na poziomie jednostkowym 
pozostały w bilansie pożyczki na kwotę 603 mln PLN. Nie widzimy możliwości weryfikacji, czy 
wycena pożyczek jest właściwa (pożyczki udzielone w dużej mierze spółkom zależnym o 
niepewnej sytuacji finansowej). Grupa PBG deklaruje, że posiada portfel zamówień na 6,5 mld 
PLN. Wartość ta również warunkowana jest przetrwaniem wybranych spółek zależnych. 
  
Odst ąpienie stron od 3 kontraktów drogowych 
Konsorcjum wykonawców oraz GDDKiA odstąpiły od realizacji 3 kontraktów drogowych – 
odcinków autostrady A1: a) Czerniewice – Odolion, Odolion – Brzezie (udział GK PBG: 382,8 
mln PLN); b) Brzezie – Kowal (udział GK PBG: 351,4 mln PLN); c) Czerniewice – Brzezie 
(udział GK PBG: 382,8 mln PLN). Na kontynuację prac zostaną ogłoszone nowe przetargi, tak, 
aby budowa z powrotem rozpoczęła się wiosną 2013 roku. 
 
Roszczenia kar na budowie magazynu gazu w Wierzchow icach 
Konsorcjum z udziałem PBG, Tecnimont, Sofregaz i Plynostav otrzymało notę księgową, 
obciążającą konsorcjum karą w kwocie 110,5 mln PLN z tytułu opóźnień w realizacji budowy 
magazynu gazu w Wierzchowicach. Spółka uważa przyczyny naliczenia kary za bezpodstawne. 
 
Upadło ść likwidacyjna Hydrobudowy 
Sąd zadecydował o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Hydrobudowy. Sąd zatwierdził też 
upadłość układową spółki Strateg Capital. Hydrobudowa poinformowała w komunikacie, 
że zgłosiła względem PBG aż 1,89 mld PLN wierzytelności do układu.  
 
PBG Energia uratowane przed upadło ścią, układ w KWG 
PBG Energia zawarło porozumienie z ING BŚ. Na mocy porozumienia spółka spłaci część 
zadłużenia w kwocie 2,6 mln PLN, w zamian za zwolnienie z długu z pozostałej części długu. 
Spółka PBG Energia realizuje obecnie kontrakty za 120 mln PLN – m.in. biogazownię i 
elektrociepłownię, uczestniczy też w realizacji kontraktów dla KGHM. Sąd ogłosił upadłość 
układową KWG.  
  
Odst ąpienie od umowy na budow ę biogazowni 
Spółka Bioelektrownia Szarlej odstąpiła od umowy na budowę elektrowni biogazowej. W skład 
konsorcjum wchodziła m.in. PBG Energia i Tesgas.  
 
Podwójne kary naliczone przez bioelektrowni ę? 
Spółka bioelektrownia Szarlej naliczyła konsorcjum wykonawców (PBG Energia – lider, Tesgas 
– członek konsorcjum) 5,8 mln PLN kar z tytułu opóźnień i 6,1 mln PLN z tytułu odstąpienia od 
umowy. Po analizie prawnej Tesgasu, zdaniem spółki nie jest możliwe naliczanie kumulatywne 
kar. Część roszczeń jest bezzasadna. 
 
Wniosek o po życzkę na ratowanie 
PBG złożyło wniosek do ARP o udzielenie pożyczki na ratowanie. Wartość pożyczki ma 
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wynieść około 200 mln PLN. Minister Skarbu Państwa, p. Budzanowski, na pytanie, czy ARP 
zainwestuje w PBG, przyznał, że sytuacje PXM i PBG są nieporównywalne.  

 
 

Słabe wyniki Q2 2012 
Pol-Aqua w Q2 2012 wygenerowała 182,1 mln PLN przychodów, 6,1 mln PLN straty brutto na 
sprzedaży, 24,3 mln PLN straty EBIT, 24,4 mln PLN straty netto. Operacyjne przepływy 
wyniosły +10,8 mln PLN, dług netto spadł do 103 mln PLN. Audyt w opinii przyznaje, że 
niepewnością może być obarczona wykazana w bilansie wartość firmy w kwocie 111,8 mln 
PLN.  
  
Odst ąpienie inwestora od umowy za 54,2 mln PLN 
Gdański Teatr Szekspirowski odstąpił od umowy z Pol-Aqua, z uwagi na znaczne opóźnienie 
prac (zaawansowanie budowy: 38%, upływ czasu: 77%).  

 
 

Projekty uchwał na NWZA 
Projekty uchwał na NWZA, zwołane na 15 października 2012, zakładają emisję 0 do 431,0 mln 
akcji z wyłączeniem prawa poboru. Emisja akcji związana jest z planowaną konwersją 
zadłużenia z tyt. obligacji na akcje. Cena emisyjna będzie ustalona przez Zarząd, za zgodą 
Rady Nadzorczej. Zarząd zakłada, że konwersji będą podlegać obligacje o wartości nominalnej 
do 250 mln PLN (co oznacza minimalną cenę konwersji = 0,58 PLN/akcję). Projekty zakładają 
też emisję od 300 do 469,0 mln akcji, również z wyłączeniem prawa poboru. Akcje będą 
kierowane do inwestorów strategicznych. Cenę emisyjną również ustali zarząd. Celem jest 
pozyskanie z emisji 235 mln PLN (minimalna cena konwersji: 0,5 PLN/akcję). Projekty na 
NWZA zakładają też możliwość emisji od 1 do 208,5 mln akcji z zachowaniem prawa poboru 
(minimalna cena konwersji: 0,5 PLN/akcję). Akcje zostaną przydzielone, jeśli nie dojdzie w pełni 
do skutku emisja akcji dla inwestora strategicznego. Projekt zakłada też możliwość emisji do 
271,7 mln warrantów subskrypcyjnych, które objąć może inwestor strategiczny, który objął 
wcześniej akcje bez prawa poboru lub posiada co najmniej 15% udziałów spółki.  
 
Przedłu żenie umowy stand-still 
Polimex podpisał z wierzycielami aneks do umowy stand-still, przedłużający jej obowiązywanie 
do maksymalnie 31 marca 2013. Przedłużenie umowy stand-still było jednym z warunków 
udzielenia spółce gwarancji dobrego wykonania dla kontraktu w Kozienicach.  
  
ARP mo że objąć akcje Polimexu za 150-250 mln PLN 
Polimex podpisał niewiążący list intencyjny z Agencją Rozwoju Przemysłu, na mocy którego 
ARP ma objąć akcje Polimexu za 150-250 mln PLN. Objęcie akcje uzależnione będzie od 
dodatkowych warunków, m.in. zawarcia porozumienia restrukturyzującego dług z wierzycielami. 
Objęcie akcji ma się dokonać na warunkach komercyjnych.  
 
Umowa po życzki z ARP na 45 mln PLN 
Polimex zawarł z ARP umowę pożyczki na 45 mln PLN. Pożyczka będzie spłacona 
jednorazowo po upływie 18 miesięcy. Pożyczka uzyskała silne zabezpieczenia (m.in. hipoteka 
do 150% wartości pożyczki). Plany udzielenia spółce pożyczki w kwocie do 200 mln PLN są 
nieaktualne. Obowiązujący scenariusz to zaangażowanie kapitałowe w Polimex + pożyczka na 
45 mln PLN + ewentualny zakup spółek zależnych. 
 
ARP o inwestycji w Polimex i PBG 
ARP inwestycję w Polimex planuje traktować, jak inwestycję private equity. Istotne będzie m.in. 
dyskonto, z którym emitowane będą akcje spółki. Horyzont inwestycyjny nie został jeszcze 
ogłoszony, przeważnie w przypadku ARP jest to 5-7 lat. Inwestycja będzie sfinansowana ze 
środków własnych i emisji obligacji ARP. Szczegóły nt. emisji będą ujawnione w ciągu miesiąca. 
W przypadku PBG sytuacja jest inna – spółka ubiega się o pomoc publiczną, na którą zgodę 
musi wyrazić Komisja Europejska. Łącznie procedura trwa kilka miesięcy, z czego na decyzję 
ARP trzeba poczekać 2-3 tygodnie.  
  
Komentarz do inwestycji Impexmetalu 
Impexmetal, na bazie transakcji z 25 września, zwiększył zaangażowanie w walory Polimeksu 
do 6,56%. Pan Roman Karkosik komentuje, że zakup należy traktować w kategorii okazji 
inwestycyjnej z rozsądnie skalkulowanym ryzykiem. Prezes Impexmetalu komentuje, że 
inwestycja ma charakter kapitałowy. Nie wykluczone, że inwestycja stanie się strategiczną, 
dalsze decyzje uzależnione są jednak od efektów prowadzonej restrukturyzacji i sytuacji 
finansowej spółki.  
 
Pozytywne przepływy ju ż w H1 2013 
Prezes Polimexu deklaruje, że w H1 2013 spółka wygeneruje dodatnie przepływy pieniężne ze 
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sprzedaży akcji (250 mln PLN) i nieruchomości (330 mln PLN). W przyszłości firma ma 
podpisywać jedynie kontrakty budowlane o dodatnim cash flow. Przepływy z kontraktów mają 
być neutralne, pomijając kwestię konieczności uregulowania opóźnionych zobowiązań. 
  
Podpisanie kontraktu za 2,18 mld PLN, gwarancja na Kozienice 
Polimex w konsorcjum z Hitachi podpisał kontrakt na budowę bloku energetycznego w 
Kozienicach. Wartość kontraktu to 5,1 mld PLN, z czego na Polimex przypada 2,18 mld PLN 
(51,9% oczekiwanych tegorocznych przychodów spółki). Realizacja prac potrwa 58 miesięcy. 
Podpisanie umowy w Kozienicach było możliwe ze względu na udzieloną Polimeksowi 
gwarancję dobrego wykonania. Gwarancje zabezpieczona została hipoteką na 
nieruchomościach o wartości księgowej 558,1 mln PLN.  
  
Pozytywna decyzja NSA ws. Opola 
NSA odrzucił argumenty WSA, podważające decyzję środowiskową bloku w Opolu. Decyzja 
środowiskowa nadal jest w mocy. Jednocześnie NSA skierował sprawę z powrotem do WSA. 
WSA, jeśli miałby ponownie zaskarżyć decyzję, musi znaleźć nowe argumenty, gdyż 
wykorzystane wcześniej do obalenia decyzji argumenty zostały właśnie podważone przez NSA. 
PGE zamierza kontynuować inwestycję. Minister Skarbu przyznał, że nie widzi formalnych 
przeszkód do rozpoczęcia budowy bloków. Pytanie, czy PGE da już teraz polecenie do 
rozpoczęcia robót, czy też poczeka na zamknięcie postępowania sądowego – chodzi o decyzję 
WSA (okres oczekiwania: kilka miesięcy). Po otrzymaniu polecenia rozpoczęcia prac, faktyczne 
wejście na budowę odbędzie się po 6-9 miesiącach. Kontrakt będzie miał istotny wpływ na 
przychody w 2014 roku. Client Earth toczy jeszcze bój na 2 innych frontach – zintegrowanego 
pozwolenia środowiskowego (IX 2012 – minister środowiska uchylił pozwolenie dla Opola) oraz 
pozwolenia na emisję CO2 (Jaworzno, Rybnik). Oba pozwolenia są niezbędne, ale dopiero na 
etapie uruchomienia bloku (pozwolenia regulują emisję gazów, hałasu, spalin, ścieków,...). 
 
Polimex zleca prace w Opolu Alstomowi 
Polimex Mostostal zlecił Alstom Power sp. z o.o. zaprojektowanie, dostawę, montaż i rozruch 2 
wysp maszynowych w ramach budowy 2 nowych bloków energetycznych w elektrowni Opole. 
Wartość umowy to 1,9 mld PLN. Warunkiem zawieszającym umowę jest przystąpienie PGE do 
inwestycji (brak decyzji środowiskowej dla bloków).  
 
Wygaśnięcie umowy z Toshib ą 
Polimex informuje, że wygasła zawarta 18 czerwca umowa z Toshibą, na dostawę części 
maszynowej dwóch bloków energetycznych w Opolu, o wartości 1,9 mld PLN. Umowa 
warunkowa z Alstomem na tą samą kwotę pozostaje w mocy.  
 
Wypowiedzenie kontraktu za 252,7 mln PLN 
Miasto Katowice wypowiedziały kontrakt na budowę Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego w Katowicach, zawarty w październiku 2011, o wartości 252,7 mln PLN (5,2% 
oczekiwanych przychodów na rok 2012). Przyczyną wypowiedzenia umowy są znaczące 
opóźnienia. Inwestor zażądał kary w kwocie 5% wartości kontraktu (12,6 mln PLN, 3,6% 
kapitalizacji spółki). Spółka informuje, że podejmie działania ugodowe.  
  
Uniewa żnienie wyboru oferty Polimeksu 
PKP PLK, w oparciu o nakaz KIO, unieważniły wybór oferty Polimeksu na budowę odcinka 
Czempiń – Poznań, linii E59. Wartość oferty sięgała 545,7 mln PLN netto. Torpol zamierza się 
odwołać od decyzji. W przetargu oferty pod koniec 2011 roku złożyło aż 18 firm. Nie wydaje 
nam się, aby podpisanie umowy mogło wzbudzić entuzjazm rynku.  
 
Torpol i Astaldi utworz ą podmiot J.V.? 
Spółka zależna Polimeksu, Torpol, wraz z włoską firmą Astaldi, wystąpiła do UOKiK z 
wnioskiem o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy. Wniosek do UOKiK wpłynął 31 
sierpnia 2012. UOKiK jasno precyzuje, że nie chodzi o wniosek o zgodę na przejęcie Torpolu 
przez Astaldi.  
 
Sprzeda ż akcji własnych 
Spółka zależna Polimeksu sprzedała 2 mln akcji własnych po średniej cenie 0,85 groszy. W 
posiadaniu Polimex-Cekop Development pozostaje 11,2 mln akcji spółki. Wartość transakcji, 
1,7 mln PLN, 0,36% kapitalizacji Polimeksu. 

 
 

Odpis nale żności popsuł wyniki Q2 2012 
Prochem wygenerował w Q2 2012 41,0 mln PLN przychodów, 4,2 mln PLN zysku brutto na 
sprzedaży (marża: 10,3%), 1,0 mln PLN zysku na sprzedaży, -2,3 mln PLN EBIT, -2,6 mln PLN 
wyniku netto. Operacyjne przepływy wyniosły -5,3 mln PLN. Na wynikach zaciążyły pozostałe 
koszty operacyjne netto w kwocie 3,3 mln PLN, w tym odpis należności za wynajem szalunków 
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w kwocie 2,8 mln PLN. W podziale na segmenty działalności, podobnie jak w Q1 2012, na 
wynikach zaciążył segment projektowania (-2,2 mln PLN wyniku na sprzedaży).  

 
 

Duże odpisy w Q2 2012 
Tesgas wygenerował w Q2 2012 18,4 mln PLN przychodów, 2,6 mln PLN zysku brutto (marża: 
13,9%), -0,3 mln PLN wyniku na sprzedaży, -22,5 mln PLN EBIT, -48,7 mln PLN netto. Na 
wynik wpłynęły odpisy na: a) należności od GK PBG (15,9 mln PLN; należności zabezpieczone 
u inwestora odpisane w 50%, należności nie zabezpieczone w 100%); b) odpis całej wartości 
firmy PI Ćwietnia (27,6 mln PLN); c) rezerwa na kontrakt na budowę biogazowni w kwocie 6,1 
mln PLN (udział Tesgasu w konsorcjum wykonawców: 7%, czyli 3,5 mln PLN z kontraktu za 50 
mln PLN, pozostali konsorcjanci to prawdopodobnie Grupa PBG, uwzględniony scenariusz 
maksymalnych kar na kontrakcie). Operacyjne przepływy w Q2 2012 wyniosły 4,4 mln PLN 
(gotówka netto = 18,5 mln PLN, kapitalizacja spółki: 43,5 mln PLN). Na poziomie segmentów, 
wyróżniają się niższe przychody, szczególnie w Ćwietni oraz niższa marża gazownictwa. Portfel 
zleceń ma wartość 117 mln PLN, z czego 95 mln PLN przypada na rok 2012.  
 
Odst ąpienie od umowy na budow ę biogazowni 
Spółka Bioelektrownia Szarlej odstąpiła od umowy na budowę elektrowni biogazowej. W skład 
konsorcjum wchodziła m.in. PBG Energia i Tesgas.  
  
Podwójne kary naliczone przez bioelektrowni ę? 
Spółka bioelektrownia Szarlej naliczyła konsorcjum wykonawców (PBG Energia – lider, Tesgas 
– członek konsorcjum) 5,8 mln PLN kar z tytułu opóźnień i 6,1 mln PLN z tytułu odstąpienia od 
umowy. Po analizie prawnej Tesgasu, zdaniem spółki nie jest możliwe naliczanie kumulatywne 
kar. Część roszczeń jest bezzasadna. 

 
 

Q2 2012: wbrew pozorom, operacyjnie bez rewelacji 
Trakcja Tiltra w Q2 2012 wygenerowała 381,6 mln PLN przychodów, 43,1 mln PLN EBIT, 28,3 
mln PLN zysku netto. Zysk na sprzedaży wyniósł w Q2 2012 3,0 mln PLN (marża: 0,8%, czyli 
niska). Wysoki EBIT wynika to jednak z zaksięgowania 44,3 mln PLN pozostałych przychodów 
z tytułu utraty kontroli nad Poldimem i Silentio. Zysk netto jest niższy niż EBIT, m.in. z uwagi na 
10,9 mln PLN rezerw na zobowiązania finansowe. Operacyjne przepływy pieniężne wyniosły -
27,6 mln PLN, co na razie nie martwi, gdyż „spółka startuje z wysokiej bazy” (dość 
zrównoważony kapitał obrotowy). Dług netto spółki wynosi 284,3 mln PLN, co nie jest sytuacją 
komfortową. Należności netto od PNI sięgają 7,1 mln PLN i nie zostały odpisane. Trakcja 
udzieliła też PNI zaliczki w kwocie 9,3 mln PLN, jest ona jednak zabezpieczona gwarancją 
ubezpieczyciela.  
  
Odst ąpienie Trakcji Tiltry od umowy z PNI 
Trakcja Tiltra odstąpiła od umowy z PNI na kwotę 149,7 mln PLN, tłumacząc decyzję 
zaprzestaniem wykonywania przez PNI robót oraz bezskuteczny upływ terminu wezwania do 
kontynuacji wykonywania prac. Wartość wykonanych prac to 28 mln PLN. Umowa przewiduje 
karę dla PNI w kwocie 53,4 mln PLN. Prace będą kontynuowane przez innych członków 
konsorcjum. Trakcja zgodnie z raportem bieżącym ma nie ponieść negatywnych konsekwencji 
finansowych. 
 
Zapowied ź emisji akcji, upadło ść PNI bez ryzyk dla Trakcji 
Trakcja rozważa różne warianty zmniejszenia zadłużenia, w tym emisję akcji. Na razie za 
wcześnie jest, aby mówić o szczegółach. Należności od PN w kwocie 11 mln PLN, Trakcja 
może skompensować w większości z zobowiązaniami wobec spółki (8 mln PLN). Na kontrakcie 
na modernizację LCS Malbork Trakcja rozmawia z konsorcjantami, w sprawie wspólnego 
podziału prac, za których realizację odpowiedzialne było PNI. Opóźnienie prac z przyczyn 
leżących po stronie PNI na razie sięga miesiąca.  
  
Wyniki Q3 2012 na plusie 
Jeśli Trakcja nie odnotuje w Q3 2012 istotnych opóźnień, wyniki Q3 powinny być na plusie. 
Portfel zleceń Grupy sięga 3,2 mld PLN, z czego 670 dotyczy II połowy 2012 roku. Około 80% z 
posiadanego portfela zleceń to realizacje w Polsce, reszta – na Litwie. Niższe, niż wcześniej 
oczekiwane przychody 2012 roku oznaczają niższe wyniki finansowe. Rentowność (brutto na 
sprzedaży) powinna być jednak utrzymana. Niższe przychody to efekt opóźnień w realizacji 
kontraktów typu D&B.  
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Budimex WIG

W sierpniu kurs Budimeksu wzrósł o ponad 20%, odrea gowuj ąc spadki, spowodowane 
złożeniem wniosku o upadło ść układow ą w PNI. Nieszcz ęśliwa inwestycja w PNI (325 mln 
PLN strat) to ju ż historia. Najbardziej istotne jest, czy wyniki ope racyjne pozostan ą dobre 
i czy wysokie stany gotówki b ędą się utrzymywa ć. Sądzimy, że koniec Q3 2012 powinien 
zaskakiwa ć raczej pozytywnie - liczymy na istotn ą popraw ę pozycji gotówki netto. Wraz z 
problemami sektora, długoterminowe perspektywy dzia łalno ści Budimexu powoli si ę 
poprawiaj ą. Zwracamy uwag ę na: a) mo żliwy spadek kosztów budowy, głównie w 
drogownictwie (mniejszy popyt na materiały, mo żliwa presja na obni żkę wynagrodze ń); 
b) pierwsze oznaki spadku konkurencji (przyczyny: u trudniony dost ęp do gwarancji, 
wyj ście wybranych firm z Polski, redukcje skali działaln ości firm, upadło ści); c) prace 
nad zmianami w prawie zamówie ń publicznych. Nie mo żna wykluczy ć, że 
długoterminowo spadek konkurencji b ędzie najbardziej widoczny wła śnie w 
drogownictwie i tutaj nast ąpi najbardziej wyra źna poprawa. Na razie nie dyskontujemy 
tego w prognozach wyników 2013 i 2014 roku. Podtrzym ujemy rekomendacj ę akumuluj. 
 
Podpisanie umowy za 113,4 mln PLN 
Budimex podpisał umowę z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie na 
przebudowę linii tramwajowej w Krakowie, od Ronda Mogilskiego do Placu Centralnego. 
Wartość kontraktu to 113,4 mln PLN (2% prognozowanych przychodów firmy na rok 2012). W 
przetargu złożono 3 oferty (Strabag, ZUE). 
 
Kontrakt za 58,5 mln PLN 
Budimex pozyskał kontrakt na budowę ulicy Nowej Wałowej w Gdańsku. Inwestorem jest BPTO 
Infra. Wartość umowy to 58,5 mln PLN, czyli około 1% prognozowanych przychodów Budimexu 
na rok 2012. 
 
Kontrakt za 96,9 mln PLN 
Budimex podpisał kontrakt na budowę drogi nr 892 Zagórz – Komańcza na kwotę 96,9 mln PLN 
(1,7% prognozowanych przychodów na rok 2012). W przetargu było 9 ofert. Kolejne oferty były 
o 0,5%, 1,8%, 5,6% droższe.  
 
Wybór oferty za 163,7 mln PLN 
Konsorcjum Budimexu i Ferrovialu podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego na modernizację budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz filharmonii w 
Lublinie i budowy Placu Teatralnego w Lublinie. Wartość umowy to 163,7 mln PLN (2,9% 
oczekiwanych przychodów Budimexu w 2012 roku). Termin realizacji prac: czerwiec 2015. W 
przetargu złożono łącznie 3 oferty (Warbud, Polimex) – nie znane są ceny konkurencyjnych 
ofert.  
 
Wybór oferty o warto ści 34,4 mln PLN 
Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie wybrał ofertę Budimeksu na budowę 
drogowego przejścia granicznego w Dołhobyczowie – etap I, część IV. Wartość oferty to 34,4 
mln PLN, czyli 0,6% prognozowanych przychodów Budimeksu na rok 2012.  
 
Odst ąpienie od podpisania kontraktu za 340 mln PLN 
Konsorcjum Budimeksu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na 
budowę spalarni w Krakowie, nie podpisze umowy na budowę spalarni w Krakowie, gdyż 
konsorcjant, Keppel Seghers, zrezygnował z udziału w przedsięwzięciu. Wartość prac 
przypadających na Budimex sięgałaby 340 mln PLN (6% prognozowanych przychodów na rok 
2012). W przetargu złożono 4 oferty: a) PBG, CNIM i Control Process (700,8 mln PLN); b) 
Mostostal Warszawa (730 mln PLN); c) Budimex i partnerzy (743,5 mln PLN); d) Posco (796,9 

Analityk: Maciej Stokłosa

Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-06

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 4 430,3 5 516,7 24,5% 5 634,5 2,1% 4 430,7 -21,4% Liczba akcji (mln) 25,5

EBITDA 352,6 349,8 -0,8% 253,3 -27,6% 216,1 -14,7% MC (cena bieżąca) 1 470,5

marża EBITDA 8,0% 6,3% 4,5% 4,9% EV (cena bieżąca) 924,2

EBIT 331,4 319,4 -3,6% 215,4 -32,6% 177,8 -17,5% Free f loat 33,5%

Zysk netto 267,4 260,9 -2,4% 181,9 -30,3% 149,6 -17,8%

P/E 5,5 5,6 8,1 9,8 Zmiana ceny: 1m 17,7%

P/CE 5,1 5,0 6,7 7,8 Zmiana ceny: 6m -32,7%

P/BV 2,2 2,1 3,4 2,5 Zmiana ceny: 12m -16,7%

EV/EBITDA 3,6 4,6 Max (52 tyg.) 88,4

Dyield (%) 11,8 15,8 19,0 0,0 Min (52 tyg.) 45,9

Budimex (Akumuluj)
Cena bie żąca: 57,6 PLN Cena docelowa: 65,1 PLN
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mln PLN).  
  
Decyzja o upadło ści układowej PNI 
Sąd Rejonowy dla W-wy Pragi Północ zatwierdził upadłość układową PNI. Propozycje układu: 
a) wierzyciele do 20 tys. PLN: brak redukcji należności; b) wierzyciele do 100 tys. PLN: redukcja 
10%; c) wierzyciele do 1 mln PLN: 20% redukcji; d) wierzyciele powyżej 1 mln PLN: 30% 
redukcji; e) Budimex: 40% redukcji; f) PKP: renegocjacja kluczowych umów; g) pracownicy: 
brak redukcji należności. PNI w ramach układu należności ma spłacić w 8 ratach do 31 marca 
2015 roku. 
 
Odst ąpienie Trakcji Tiltry od umowy z PNI 
Trakcja Tiltra odstąpiła od umowy z PNI na kwotę 149,7 mln PLN, tłumacząc decyzję 
zaprzestaniem wykonywania przez PNI robót oraz bezskuteczny upływ terminu wezwania do 
kontynuacji wykonywania prac. Wartość wykonanych prac to 28 mln PLN. Umowa przewiduje 
karę dla PNI w kwocie 53,4 mln PLN. Umowa nie ma skutków finansowych dla Budimexu. W 
późniejszym terminie od umowy odstąpiło też PNI. 
 
Przedłu żenie umów kredytowych i gwarancyjnych 
Budimex podpisał umowę o przedłużenie linii kredytowej w Credit Agricole do 30 sierpnia 2013. 
Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. Umowa o udzielenie linii gwarancyjnej w BNP 
Paribas została przedłużona do 30 października 2012. Pozostałe warunki umowy pozostają bez 
zmian. 
 
Pozytywny wyrok s ądowy 
Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelacje wniesione przez Budimex i GDDKiA w sprawie 
budowy obwodnicy Augustowa. Wyrok sądu I instancji stał się prawomocny. Zgodnie z 
wyrokiem, GDDKiA ma zapłacić spółce 21,9 mln PLN wraz z odsetkami, co daje razem około 
30 mln PLN (2,2% kapitalizacji spółki).  
  
Budimex chce odkupi ć 20% udziałów Elektromonta żu 
Budimex posiada 30,8% akcji Elektromontażu Poznań, 41,7% ma Skarb Państwa, a pozostałą 
część Bank Handlowy. Budimex chce odkupić 20% udziałów od Banku, nie jest natomiast 
zainteresowany udziałem w prywatyzacji. Udziały Skarbu Państwa zostały wystawione na 
sprzedaż za 18 mln PLN. Celem transakcji jest objęcie kontroli nad spółką, co ułatwiłoby w 
przyszłości jej sprzedaż.  
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Elekt robudowa WIG
Elektrobudowa podtrzymuje całoroczn ą prognoz ę, zakładaj ącą wygenerowanie 38,2 mln 
PLN zysku netto (P/E 2012 = 13,4). Z punktu widzenia w yników H1 2012, realizacja 
prognozy wymaga wypracowania równie dobrych rezulta tów, jak w H2 2011 (wysoka 
baza). Spółka wyceniana jest z widoczn ą premi ą na tle sektora, widoczn ą także na 
poziomie EV/EBITDA (8,7) i EV/S (0,49). Premi ę tą rekompensuj ą ponadprzeci ętne 
perspektywy wzrostu oraz bardzo dobry zarz ąd. Perspektywy wzrostu zwi ązane są z 
budow ą nowych bloków energetycznych w Polsce (2013: zlecen ia, 2014: pierwsze 
przychody). Zarz ąd oceniamy bardzo dobrze, gdy ż Elektrobudowa jako nieliczna z grona 
średnich spółek budowlanych nie popełniła w latach 2 010-12 spektakularnych bł ędów. 
Spółka ma te ż silny bilans, co w najbli ższych latach powinno wspomaga ć rozwój. 
Podsumowuj ąc, uwa żamy, że wycena Elektrobudowa jest uczciwa (spora premia za  
perspektywy i zarz ąd). Podtrzymujemy rekomendacj ę neutraln ą.  
 
Prognoza na rok 2012 podtrzymana 
Prezes Elektrobudowy podtrzymał prognozę zarządu na rok 2012, przewidującą m.in. 38,5 mln 
PLN zysku netto (P/E 2012 = 11,7). W portfelu zamówień spółki znajdują się kontrakty za 900 
mln PLN, z czego około 500 mln PLN przypada do realizacji w latach kolejnych. 
 
Kontrakt za 30,6 mln PLN 
Elektrobudowa podpisała kontrakt na przygotowanie terenu pod budowę instalacji odsiarczania. 
Wartość umowy to 30,6 mln PLN (3% przychodów prognozowanych na rok 2012). 

Analityk: Maciej Stokłosa

Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-06

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 786,7 945,2 20,1% 1 008,2 6,7% 1 114,0 10,5% Liczba akcji (mln) 4,7

EBITDA 64,0 61,6 -3,7% 56,5 -8,2% 62,2 10,0% MC (cena bieżąca) 512,7

marża EBITDA 8,1% 6,5% 5,6% 5,6% EV (cena bieżąca) 493,7

EBIT 53,1 49,3 -7,1% 44,9 -8,8% 49,9 11,2% Free f loat 42,6%

Zysk netto 45,1 38,1 -15,3% 38,2 0,1% 42,1 10,3%

P/E 11,4 13,4 13,4 12,2 Zmiana ceny: 1m 21,6%

P/CE 9,2 10,2 10,3 9,4 Zmiana ceny: 6m -10,0%

P/BV 1,6 1,6 1,5 1,4 Zmiana ceny: 12m -5,2%

EV/EBITDA 7,3 7,7 8,7 7,9 Max (52 tyg.) 126,7

Dyield (%) 3,2 5,6 3,7 2,5 Min (52 tyg.) 87,0

Elektrobudowa (Trzymaj)
Cena bie żąca: 108 PLN Cena docelowa: 95,7 PLN



BRE Bank Securities  

5 października 2012  82 

 

Przegląd miesięczny 

10

13

16

19

22

25

2011-10-03 2012-01-25 2012-05-18 2012-09-07

Erbud WIG

Erbud jest dobrze przygotowany na spowolnienie gospo darcze. Portfel zlece ń Grupy na 
koniec Q2 2012 si ęgał 1,5 mld PLN (rok temu: 1,1 mld PLN). W 2Q 2012 ud ało si ę 
podpisa ć kontrakty za 919 mln PLN. W lipcu i sierpniu podpis ano kontrakty za 93 mln 
PLN. W spowolnienie gospodarcze Erbud wchodzi wi ęc z rekordowym w historii 
portfelem zamówie ń. Na H2 2012 Erbud ma zakontraktowane 600 mln PLN prz ychodów. 
O ile koszty budowy nie wzrosn ą, marże będą podobne do mar ż z H1 2011. Prognoza 17 
mln PLN zysku netto jest realna. Zarz ąd w 2013 roku oczekuje 1-1,2 mld PLN 
przychodów, liczy te ż na utrzymanie zysków. Szacunki te uwa żamy za konserwatywne 
(zapowiadane zwolnienia na 100 tys. osób w sektorze  mog ą wpłyn ąć m.in. na spadek  
płac w sektorze). Struktura zadłu żenia pozostaje bezpieczna – zabezpieczenia hipotecz ne 
większości kredytów. Now ą pozytywn ą wiadomo ścią jest udzielenie spółce nowych 
kredytów: obrotowego oraz inwestycyjnego. Kredyt in westycyjny finansuje inwestycj ę 
dewelopersk ą w Poznaniu, nieuwzgl ędnion ą w naszych prognozach. Szacujemy, że 
uwzgl ędnienie inwestycji w prognozach mogłoby powi ększyć wycen ę spółki o 0,7 PLN/
akcj ę oraz EBITDA lat 2012-14 o 11,3 mln PLN. Podtrzymujem y rekomendacj ę kupuj.  
 
Nowe umowy kredytowe i gwarancyjne 
Erbud podpisał umowę z Alior Bank. Na 12 miesięcy Bank udostępnił spółce kredyt w rachunku 
bieżącym na 10 mln PLN i linię gwarancyjną na 40 mln PLN. Spółka zależna w 50% od Erbudu, 
Deptak Projekt P2, uzyskała kredyt z BRE Bank Hipoteczny na kwotę 16,5 mln EUR. Kredyt 
sfinansuje budowę budynku handlowo-usługowego przy ul. Półwiejskiej 2 w Poznaniu. Spółka 
przewiduje uzyskanie pozwolenia na budowę budynku w październiku.  

Analityk: Maciej Stokłosa

Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-06

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 1 103,9 1 527,8 38,4% 1 213,7 -20,6% 1 126,2 -7,2% Liczba akcji (mln) 12,6

EBITDA 29,0 -4,5 35,5 36,8 3,6% MC (cena bieżąca) 171,7

marża EBITDA 2,6% -0,3% 2,9% 3,3% EV (cena bieżąca) 189,1

EBIT 20,9 -12,3 27,7 28,9 4,2% Free f loat 19,5%

Zysk netto 12,1 -20,4 17,0 19,5 14,8%

P/E 14,2 10,1 8,8 Zmiana ceny: 1m 17,6%

P/CE 8,5 6,9 6,3 Zmiana ceny: 6m -29,0%

P/BV 0,7 0,8 0,7 0,7 Zmiana ceny: 12m -36,1%

EV/EBITDA 2,5 5,3 4,5 Max (52 tyg.) 23,3

Dyield (%) 3,6 0,2 0,0 2,0 Min (52 tyg.) 11,3

Erbud (Kupuj)
Cena docelowa: 17,5 PLNCena bie żąca: 13,66 PLN
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Mostostal Warszawa WIG
`

Sytuacja spółki jest zdecydowanie lepsza, ni ż sytuacja Polimexu (mniejszy dług, brak 
opó źnień w płatno ściach), nie jest jednak komfortowa. Spółka struktura lnie ma zbyt du że 
zadłu żenie (269,4 mln PLN, w tym po życzki od spółki-matki: 54 mln EUR, leasingi, 
kredyty). Nie ma na razie sygnałów, co do szybkiej poprawy cash flow i oddłu żenia spółki 
na bazie działalno ści operacyjnej. S ądzimy, że rozwi ązaniem b ędzie, podobnie jak w 
przypadku Polimexu, czy Trakcji, mo żliwa konwersja długu na kapitał lub emisja akcji. 
Konwersja długu mogłaby by ć odbierana pozytywnie (brak dyskonta lub premia do cen 
rynkowych), emisja akcji za ś prawdopodobnie odbyłaby si ę z prawem poboru. 
Dokapitalizowanie spółki nie b ędzie wpływa ć na EV spółki, które na tle konkurencyjnych 
spółek nie jest wysokie. Liczymy te ż, że Mostostal w 2013 roku zaprezentuje popraw ę 
wyników. Pomimo tych zalet, Mostostal nie jest jedna k spółk ą samodzieln ą (pożyczki od 
Acciony i potencjalnie te ż gwarancje por ęczane przez Accion ę). Z tego powodu w 
wycenie uwzgl ędniamy kilka parametrów odzwierciedlaj ących wy ższe ryzyko 
inwestycyjne (m.in. wysoka beta). Podtrzymujemy reko mendacj ę neutraln ą. 
 
Pozytywna decyzja NSA ws. Opola 
NSA odrzucił argumenty WSA, podważające decyzję środowiskową bloku w Opolu. Decyzja 
środowiskowa nadal jest w mocy. Jednocześnie NSA skierował sprawę z powrotem do WSA. 
WSA, jeśli miałby ponownie zaskarżyć decyzję, musi znaleźć nowe argumenty, gdyż 
wykorzystane wcześniej do obalenia decyzji argumenty zostały właśnie podważone przez NSA. 
PGE zamierza kontynuować inwestycję. Minister Skarbu przyznał, że nie widzi formalnych 
przeszkód do rozpoczęcia budowy bloków. Pytanie, czy PGE da już teraz polecenie do 
rozpoczęcia robót, czy też poczeka na zamknięcie postępowania sądowego – chodzi o decyzję 
WSA (okres oczekiwania: kilka miesięcy). Po otrzymaniu polecenia rozpoczęcia prac, faktyczne 
wejście na budowę odbędzie się po 6-9 miesiącach. Kontrakt będzie miał istotny wpływ na 
przychody w 2014 roku. Client Earth toczy jeszcze bój na 2 innych frontach – zintegrowanego 
pozwolenia środowiskowego (IX 2012 – minister środowiska uchylił pozwolenie dla Opola) oraz 
pozwolenia na emisję CO2 (Jaworzno, Rybnik). Oba pozwolenia są niezbędne, ale dopiero na 
etapie uruchomienia bloku (pozwolenia regulują emisję gazów, hałasu, spalin, ścieków,...). 
  
Wypowiedzenie umowy na budow ę Centrum Onkologii 
Spółka Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej odstąpiła od umowy na zaprojektowanie i budowę 
centrum onkologii. Kontrakt realizuje konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciony (94,4% 
udziału w pracach, 140,4 mln PLN) oraz Richter Med. Przyczyną wypowiedzenia umowy jest 
nie wykonywanie robót w terminie przewidzianym harmonogramem. Zamawiający wezwał do 
zapłaty kary w kwocie 18,15 mln PLN (udział MSW: 17,1 mln PLN, 6,6% kapitalizacji spółki). 
Problem wynika ze sporu odnośnie tego, kto ponosi odpowiedzialność za prace projektowe. 
Strony wzajemnie obciążają się winą za opóźnienia. Przedstawiciel inwestora przyznaje, że 
spółka w tym roku powinna wykonać prace za 94 mln PLN, tymczasem, wykonała prace za 20 
mln PLN. Inwestor narzeka też na błędy w sztuce budowlanej. Mostostal Warszawa zażądał na 
początku IX 2012 dodatkowych 90 mln PLN wynagrodzenia za prace dodatkowe. Firma twierdzi 
też, że nie otrzymała części wynagrodzenia za prace, zwróciła się o udzielenie gwarancji 
płatności do inwestora.  
 
Aneks z LW Bogdanka 
Konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona podpisało aneks do umowy z LW Bogdanka. W 
ramach aneksu, wartość kontraktu wzrosła o 1,4 mln PLN, aneks przewiduje też możliwość 
udzielania Mostostalowi zamówień na prace dodatkowe o wartości ponad 5% ceny 
kontraktowej. W związku z aneksem, termin wykonania umowy został wydłużony do 31 sierpnia 
2014.  
 

Analityk: Maciej Stokłosa

Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-06

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 2 570,4 3 396,3 32,1% 2 955,2 -13,0% 2 445,8 -17,2% Liczba akcji (mln) 20,0

EBITDA 119,7 -104,7 27,6 97,3 253,0% MC (cena bieżąca) 286,0

marża EBITDA 4,7% -3,1% 0,9% 4,0% EV (cena bieżąca) 453,3

EBIT 84,3 -144,8 -14,0 -90,3% 55,4 Free f loat 26,6%

Zysk netto 62,5 -124,5 -27,4 -78,0% 27,4

P/E 4,6 10,4 Zmiana ceny: 1m 10,0%

P/CE 2,9 20,2 4,1 Zmiana ceny: 6m -5,4%

P/BV 0,6 0,7 0,8 0,7 Zmiana ceny: 12m -31,9%

EV/EBITDA 16,5 4,2 Max (52 tyg.) 25,9

Dyield (%) 12,5 4,3 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 11,3

Cena docelowa: 14,4 PLN

Mostostal Warszawa (Trzymaj)
Cena bie żąca: 14,3 PLN
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Kontrakt za 30 mln PLN  
Spółka zależna Wrobis podpisała kontrakt za 30 mln PLN (<1% prognozowanych przychodów 
na rok 2012), na budowę zakładu mrożonych wyrobów piekarniczych Bama w Stanowicach. 
Inwestorem jest Bama Europa.  
 
Mały kontrakt za 24,3 mln PLN 
Mostostal Warszawa podpisał umowę za 24,3 mln PLN (0,8% prognozowanych przychodów na 
rok 2012). Przedmiotem umowy jest budowa drogi 536 Iława – Sampława, a inwestorem ZDM 
w Olsztynie. Wiadomość neutralna. W przetargu oferty złożyło 12 firm, ceny nie są znane.  
 
Najni ższa oferta za 105,7 mln PLN i kontrakt za 16,6 mln PLN 
Mostostal Warszawa złożył najtańszą ofertę na budowę stadionu w Tychach (105,7 mln PLN, 
3,6% oczekiwanych przychodów w 2012 roku). Konkurencyjną ofertę złożyła tylko jedna firma – 
Warbud (118,5 mln PLN). Przetarg został rozpisany powtórnie – w 2011 roku w przetargu 
złożono 8 ofert. Mostostal Płock podpisał umowę na wykonanie prac montażowych o wartości 
16,6 mln PLN (11,8% oczekiwanych przychodów MSP w 2012 roku, 0,6% oczekiwanych 
przychodów MSW w 2012 roku).  
 
Wybór oferty za 598,3 mln PLN 
Krakowski Holding Komunalny, po przywróceniu oferty Mostostalu Warszawa przez Sąd 
Okręgowy, dokonał ponownej oceny ofert w przetargu na budowę spalarni odpadów w 
Krakowie. Wybrana została oferta Mostostalu Warszawa, warta 598,3 mln PLN (20,2% 
przychodów prognozowanych na rok 2012).  
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Rafako WIG
Nadal konflikt na linii Rafako – Alstom pozostaje n ierozwi ązany. Konflikt ten zmusił 
Rafako do zaci ągni ęcia kredytu finansuj ącego działalno ść. Polubowne rozwi ązanie sporu 
z Alstomem mogłoby poprawi ć bilans spółki o nawet 100-kilkadziesi ąt mln PLN (ugoda to 
kompromis, pewne kary Rafako mo że zapłaci ć, spółka ma ju ż jednak na ten cel 
utworzone 80-kilka mln PLN rezerw). Konflikt Alstom – Rafako oznacza dodatkowe 
ryzyka dla realizacji bloku energetycznego w Opolu.  Polimex, poniek ąd z konieczno ści, 
wybrał ofert ę Alstomu jako podwykonawcy i dostawcy cz ęści maszynowej bloku. Mo że 
to by ć przyszłym źródłem konfliktu mi ędzy Rafako i Polimexem. S ądzimy, że na tle 
konkurencyjnych spółek Rafako jest uczciwie wycenio ne. Spółka ma ponadprzeci ętne 
możliwo ści wzrostu, ale i jest stron ą sporów ze znacznie silniejsz ą firm ą o zasięgu 
światowym. Podtrzymujemy rekomendacj ę neutraln ą.  
 
Pozytywna decyzja NSA ws. Opola 
NSA odrzucił argumenty WSA, podważające decyzję środowiskową bloku w Opolu. Decyzja 
środowiskowa nadal jest w mocy. Jednocześnie NSA skierował sprawę z powrotem do WSA. 
WSA, jeśli miałby ponownie zaskarżyć decyzję, musi znaleźć nowe argumenty, gdyż 
wykorzystane wcześniej do obalenia decyzji argumenty zostały właśnie podważone przez NSA. 
PGE zamierza kontynuować inwestycję. Minister Skarbu przyznał, że nie widzi formalnych 
przeszkód do rozpoczęcia budowy bloków. Pytanie, czy PGE da już teraz polecenie do 
rozpoczęcia robót, czy też poczeka na zamknięcie postępowania sądowego – chodzi o decyzję 
WSA (okres oczekiwania: kilka miesięcy). Po otrzymaniu polecenia rozpoczęcia prac, faktyczne 
wejście na budowę odbędzie się po 6-9 miesiącach. Kontrakt będzie miał istotny wpływ na 
przychody w 2014 roku. Client Earth toczy jeszcze bój na 2 innych frontach – zintegrowanego 
pozwolenia środowiskowego (IX 2012 – minister środowiska uchylił pozwolenie dla Opola) oraz 
pozwolenia na emisję CO2 (Jaworzno, Rybnik). Oba pozwolenia są niezbędne, ale dopiero na 
etapie uruchomienia bloku (pozwolenia regulują emisję gazów, hałasu, spalin, ścieków,...). 
  
Polimex zleca prace w Opolu Alstomowi 
Polimex Mostostal zlecił Alstom Power sp. z o.o. zaprojektowanie, dostawę, montaż i rozruch 2 
wysp maszynowych w ramach budowy 2 nowych bloków energetycznych w elektrowni Opole. 
Wartość umowy to 1,9 mld PLN. Warunkiem zawieszającym umowę jest przystąpienie PGE do 
inwestycji (brak decyzji środowiskowej dla bloków). Z punktu widzenia Rafako, które znajduje 
się w ostrym konflikcie z Alstomem, decyzja ta rodzi dodatkowe ryzyka, które na tym etapie 
bardzo trudno skwantyfikować. Umowa PXM z Toshibą wygasła. 
 
Najkorzystniejsza oferta za 776,3 mln PLN 
EDF wybrał ofertę konsorcjum Rafako (lider) i PBG (partner) na zaprojektowanie i budowę 
instalacji odsiarczania w 4 elektrociepłowniach w Polsce. Wartość oferty to 954,8 mln PLN 
brutto (776,3 mln PLN, 64,4% prognozowanych przychodów Rafako na rok 2012). Wartość 
oferty przekracza kosztorys inwestora. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem pozyskania 
przez inwestora dodatkowych środków. Kolejne oferty to: Alstom (cena +14,1%), Mostostal 
Zabrze, Fisia, Instal Kraków (+19,3%), Babcock Hitachi i Polimex (+22,2%), Andritz (+47,5%), 
Mostostal Warszawa (+59,5%). Kontrakt ma ryzyka techniczne (parametry) i terminowe (duże 
kary za opóźnienia). Szacunki tych ryzyk mogły istotnie wpływać na wycenę kontraktu. Rafako 
posiada największe doświadczenie w kraju w ramach budowy instalacji odsiarczania. Udział 
PBG w konsorcjum jest symboliczny. 
 
Rafako zgłosiło 193,1 mln PLN wierzytelno ści wobec PBG 
Rafako zgłosiło sędziemu komisarzowi 193,1 mln PLN wierzytelności wobec PBG. 
Wierzytelności te dotyczą kwoty zapłaconej za Rafako (160 mln PLN), pożyczki udzielonej 
Hydrobudowie (32 mln PLN), odsetek.  

Analityk: Maciej Stokłosa

Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-04

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 1 188,1 1 118,5 -5,9% 1 204,5 7,7% 1 204,5 0,0% Liczba akcji (mln) 69,6

EBITDA 72,1 77,0 6,8% 81,1 5,4% 83,2 2,6% MC (cena bieżąca) 643,8

marża EBITDA 6,1% 6,9% 6,7% 6,9% EV (cena bieżąca) 584,2

EBIT 60,2 64,3 6,9% 68,5 6,5% 70,1 2,3% Free f loat 21,5%

Zysk netto 43,6 58,4 34,0% 57,2 -2,1% 57,6 0,8%

P/E 14,8 11,0 11,3 11,2 Zmiana ceny: 1m 13,4%

P/CE 11,6 9,1 9,2 9,1 Zmiana ceny: 6m 1,1%

P/BV 1,6 1,6 1,4 1,2 Zmiana ceny: 12m 15,6%

EV/EBITDA 6,2 8,0 7,2 6,3 Max (52 tyg.) 11,3

Dyield (%) 3,2 6,2 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 5,9

Rafako (Trzymaj)
Cena bie żąca: 9,25 PLN Cena docelowa: 9,1 PLN
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Ulma

WIG

W 2013 roku wyniki Ulmy b ędą niższe, ni ż w 2012 roku, na ka żdym poziomie. Wycena 
spółki jednak to naszym zdaniem z nawi ązką dyskontuje. Ulma generuje bardzo du że 
ilo ści gotówki, która mo że być przeznaczana na dywidend ę. Zgodnie z naszymi 
prognozami, zakładaj ącymi ostro żnie zerowe zyski w 2013 roku, spółka wyceniana jest  
na poziomie EV/EBITDA 2013 = 3,1. S ądzimy, że wycena jest bardzo atrakcyjna. Wa żnym 
sygnałem dla Ulmy b ędzie zatwierdzenie funduszy UE na lata 2014-20. Zatw ierdzenie 
uwiarygodni oczekiwan ą popraw ę wyników spółki w 2014 roku. Podsumowuj ąc, wyniki 
Ulmy pozostaj ą w du żym stopniu proporcjonalne do warto ści produkcji budowlano-
monta żowej w Polsce. Działalno ść spółki jest jednocze śnie mało ryzykowna, gdy ż Ulma 
wypo życza sprz ęt, nie za ś produkuje na zamówienia (wyra źna ró żnica, w kontek ście 
problemów płynno ściowych wybranych potencjalnych klientów Ulmy). Podt rzymujemy 
rekomendacj ę kupuj. 

Analityk: Maciej Stokłosa

Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-06

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 215,4 294,5 36,7% 268,6 -8,8% 231,3 -13,9% Liczba akcji (mln) 5,3

EBITDA 104,2 155,6 49,3% 116,0 -25,4% 76,1 -34,4% MC (cena bieżąca) 206,0

marża EBITDA 48,4% 52,8% 43,2% 32,9% EV (cena bieżąca) 264,3

EBIT 27,3 72,5 165,3% 34,4 -52,5% 4,7 -86,3% Free f loat 14,7%

Zysk netto 10,2 49,3 382,3% 22,1 -55,2% 0,4 -98,3%

P/E 20,1 4,2 9,3 546,0 Zmiana ceny: 1m 4,5%

P/CE 2,4 1,6 2,0 2,9 Zmiana ceny: 6m -46,1%

P/BV 0,8 0,7 0,7 0,7 Zmiana ceny: 12m -34,2%

EV/EBITDA 3,9 2,1 2,3 3,1 Max (52 tyg.) 74,8

Dyield (%) 0,0 4,0 6,8 3,2 Min (52 tyg.) 37,2

Ulma Construccion Polska (Kupuj)
Cena bie żąca: 39,2 PLN Cena docelowa: 48,8 PLN
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Unibep WIG

Unibep jest spółk ą bezpośrednio porównywaln ą do Erbudu. Podobnie jak Erbud, Unibep 
prowadzi działalno ść dewelopersk ą, która jest głównym źródłem zadłu żenia spółki. 
Zadłu żenie spółki nie jest du że i jest w pełni pod kontrol ą (oczekiwana poprawa cash 
flow w H2 2012). Podobnie jak Erbud, Unibep posiada d uży portfel zamówie ń, który 
zabezpiecza spółk ę na wypadek mniejszej liczby zamówie ń na rynku. W ostatnim 
miesi ącu Unibep pozyskał wiele nowych zlece ń, z czego najwa żniejsze s ą kontrakty 
norweskie, wypełniaj ące portfel zamówie ń fabryki lekkich konstrukcji na rok przyszły 
(działalno ść o istotnych kosztach stałych). W przyszło ści działalno ść, a więc 
pozyskiwanie kolejnych nowych zlece ń, wspiera silny bilans i pozytywne wyniki spółki. 
Unibep, podobnie jak Elektrobudowa, nie popełnił w l atach 2010-12 wi ększych du żych 
błędów w pozyskiwaniu kontraktów. Z punktu widzenia wy ników 2013 roku, istotne jest 
pozyskanie finansowania finansowania bankowego dla dwóch projektów 
mieszkaniowych (uj ęte w prognozie, finansowanie dla projektu pozna ńskiego – mo żliwe 
w X 2012) oraz projektu biurowego (nieuj ęty w prognozie, tocz ą się rozmowy z bankami). 
Podtrzymujemy rekomendacj ę kupuj. 
 
Trzy kontrakty w Norwegii za 80,6 mln PLN 
Unibep podpisał trzy kontraktu na zaprojektowanie i budowę budynków w Norwegii na łączną 
kwotę 80,6 mln PLN (8,6% oczekiwanych przychodów na rok 2012). Z tego dwa kontrakty, o 
wartości 45,1 mln PLN, mają charakter warunkowy (wymagane pozyskanie finansowania przez 
inwestora). Wiadomość jest pozytywna i istotna, w kontekście zapełnienia przyszłorocznego 
portfela zamówień fabryki domów Unibepu.  
 
Kontrakt rosyjski za 80,4 mln PLN 
Unibep podpisał kontrakt na nadbudowę budynku biurowego w Moskwie oraz dobudowę garażu 
podziemnego. Zamawiającym jest OOO Międzynarodowa Kompania Inwestycyjna. Wartość 
kontraktu to 19,6 mln EUR, czyli 80,4 mln PLN PLN (8,6% prognozowanych przychodów na rok 
2012). Realizacja prac warunkowana jest pozyskaniem finansowania przez inwestora.  
 
Kontrakt za 38,3 mln PLN 
Unbep podpisał kontrakt ze spółką Capital Art Apartments (spółka Atlas Estates) umowę na 
budowę w Warszawie budynków mieszkalnych o powierzchni 12,2 tys. PUM. Wynagrodzenie 
sięga 38,3 mln PLN (4,1% prognozowanych przychodów spółki w 2012 roku).  
 
Kontrakt za 6,7 mln PLN 
Unibep podpisał umowę na budowę budynków mieszkalnych w Warszawie z firmą Skarbiec 
Mieszkaniowy. Wartość kontraktu to 6,7 mln PLN (0,7% prognozowanych przychodów na rok 
2012). 
 
Najni ższa oferta na hal ę w Gliwicach 306,2 mln PLN, mniejsza konkurencja? 
Unibep złożył najniższą ofertę na budowę hali widowiskowo-sportowej Podium w Gliwicach. 
Wartość oferty to 306,2 mln PLN (33% oczekiwanych przychodów Unibepu w 2012 roku). 
Łącznie złożono 6 ofert, są one droższe o odpowiednio 5% (Mirbud), 8,1% (Warbud), 12,5%, 
17,5% (Mostostal Warszawa), 27,1%. Przetarg ogłoszony został już po raz drugi. W lipcu 2011 
najniższą ofertę, 294,3 mln PLN, złożył Polimex Mostostal. Łącznie w lipcu złożono 11 ofert. 
Polimex nie podpisał umowy i przedłużał wartość umowy aż do czerwca 2012. Powodem 
wycofania się spółki był brak finansowania inwestora dla realizacji prac. Obecnie Gliwice mają 
już finansowanie – miasto podpisało umowę o kredyt z EBI, otrzymało też dotację od resortu 
sportu. W lipcu 2011 o kontrakt starało się 11 firm, w tym 4 zagraniczne.  

Analityk: Maciej Stokłosa

Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-06

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 657,9 939,4 42,8% 937,8 -0,2% 935,2 -0,3% Liczba akcji (mln) 33,9

EBITDA 35,7 39,0 9,3% 37,5 -3,9% 33,9 -9,6% MC (cena bieżąca) 162,5

marża EBITDA 5,4% 4,2% 4,0% 3,6% EV (cena bieżąca) 203,3

EBIT 29,8 33,8 13,5% 32,2 -4,6% 28,6 -11,3% Free f loat 27,8%

Zysk netto 22,7 21,1 -6,9% 22,1 4,7% 22,0 -0,3%

P/E 7,2 7,7 7,4 7,4 Zmiana ceny: 1m 10,3%

P/CE 5,7 6,2 5,9 5,9 Zmiana ceny: 6m -13,4%

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

EV/EBITDA 4,9 4,8 5,4 5,9 Max (52 tyg.) 6,6

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

Unibep (Kupuj)
Cena bie żąca: 4,79 PLN Cena docelowa: 6,1 PLN
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ZUE WIG

Kurs ZUE osi ągnął nasz ą cenę docelow ą. Bilans Spółki jest stabilny, nie rozczarowuje i 
nie budzi wi ększych obaw. Zobowi ązania przeterminowane w kwocie 7,1 mln PLN s ą 
małe, jak na skal ę działalno ści Spółki. Dotycz ą one prawdopodobnie źle lub z 
opó źnieniem wykonanych prac podwykonawczych. Warto jedn ak zwróci ć uwagę, że 
wycena rynkowa ZUE dyskontuje generowanie przez Spółk ę ponadprzeci ętnych mar ż na 
tle sektora i innych spółek. Nasza prognoza zakłada  spadek zysku netto w 2012 roku o 
22% r/r. Scenariusz ten mo że jednak okaza ć się nieznacznie zbyt optymistyczny. 
Rozważamy ewentualn ą obni żkę prognoz na rok 2012. Perspektywy na rok 2013 si ę nie 
zmieniły – Spółka nie pozyskała wielu nowych kontrak tów. Nie wydaje nam si ę, aby 
kolejne miesi ące miały przynie ść rozstrzygni ęcie. Podsumowuj ąc, z uwagi na osi ągni ęcie 
ceny docelowej, ryzyko ni ższych wyników w 2012 roku i spadaj ącą wielko ść portfela 
zamówie ń, obni żamy nasz ą rekomendacj ę z Akumuluj do Trzymaj. 
 
Portfel zamówie ń sięga ponad 0,7 mld PLN 
Portfel Grupy ZUE sięga ponad 0,7 mld PLN, z czego 0,5 mld PLN przypada na lata przyszłe. 
Grupa podtrzymuje plan wypracowania w 2012 roku wyników porównywalnych r/r. Z zysku za 
rok 2012 spółka planuje, zgodnie z deklaracjami zawartymi w Prospekcie Emisyjnym, wypłacić 
dywidendę. ZUE, w konsorcjum z chorwacką spółką Dalekovod, stara się o kontrakty na 
budowę sieci energetycznych. Udział ZUE w konsorcjach sięga 60%. ZUE interesuje się 4 
rynkami zagranicznymi. Pierwsze przychody z działalności za granicą pojawić się mogą już w 
2012 roku. Do tej pory na rozwój za granicą spółka wydała 0,8 mln PLN.  

Analityk: Maciej Stokłosa

Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-05

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 392,4 525,3 33,9% 516,1 -1,8% 516,1 0,0% Liczba akcji (mln) 22,0

EBITDA 32,4 35,6 9,9% 31,3 -12,1% 30,8 -1,4% MC (cena bieżąca) 159,5

marża EBITDA 8,2% 6,8% 6,1% 6,0% EV (cena bieżąca) 211,0

EBIT 25,6 28,7 12,0% 23,7 -17,4% 23,2 -2,2% Free f loat 22,2%

Zysk netto 16,8 21,3 26,5% 16,6 -22,1% 16,3 -1,5%

P/E 6,9 7,5 9,6 9,8 Zmiana ceny: 1m 28,2%

P/CE 4,9 5,7 6,6 6,7 Zmiana ceny: 6m -7,5%

P/BV 0,7 0,9 0,8 0,8 Zmiana ceny: 12m -12,9%

EV/EBITDA 4,3 4,9 6,7 5,2 Max (52 tyg.) 10,0

Dyield (%) 1,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 5,1

Cena docelowa: 7 PLN

ZUE (Trzymaj)
Cena bie żąca: 7,25 PLN
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Przegląd miesięczny 

Deweloperzy 
 
 

Dane GUS za sierpie ń 
W sierpniu deweloperzy oddali do użytku 5684 mieszkania (+70% r/r, +35% m/m). Liczba 
mieszkań, których budowę rozpoczęto wyniosła 3814 (-24% r/r, +19% m/m). Wydano 
pozwolenia na budowę 4983 mieszkań (-37% r/r, -5% m/m). Dane za sierpień oceniamy 
pozytywnie. Liczba rozpoczętych budów deweloperów oraz wydanych pozwoleń na budowę 
utrzymuje się już drugi miesiąc z rzędu na niskim poziomie. Liczba rozpoczętych inwestycji 
mieszkaniowych w tegorocznym okresie wakacyjnym jest wciąż na wyższym poziomie niż w 
okresie Q4 2008-Q3 2009, a był to jedyny okres w ciągu ostatnich pięciu lat, w którym oferta 
mieszkań spadła. W tamtym okresie obserwowaliśmy jednak wyraźnie słabszy popyt na 
mieszkania, dlatego uważamy, że spadek oferty deweloperów w Q3 2012 jest jak najbardziej 
realny. Jest to warunek, bez którego trudno oczekiwać zaprzestania spadku cen mieszkań. 
 
Zmiana limitów w Rodzinie na Swoim 
Od pierwszego października obowiązują nowe limity cenowe w programie RnS. Spośród 
największych miast spadek limitów nastąpił w Poznaniu (z 5417 PLN do 5150 PLN) oraz w 
Warszawie (z 5904 PLN do 5789 PLN). We Wrocławiu, Łodzi, Krakowie i Gdańsku limity 
zmieniły się nieznacznie. Obniżenie limitów szczególnie w Warszawie może doprowadzić do 
dalszego spadku cen mieszkań, gdzie deweloperzy będą skłonni dostosować ceny do limitów 
programu. Na większości rynków zmiany limitów były na tyle małe, że nie powinny wpłynąć 
istotnie na popyt. Spodziewamy się, że do końca roku program będzie stanowił istotne wsparcie 
dla deweloperów. Jego zakończenie odbije się natomiast negatywnie na statystykach 
sprzedaży od początku 2013 r. 
 
Warto ść kredytów w Rodzinie na Swoim w IX.2012  
We wrześniu w ramach programu RnS zostało udzielonych 3790 kredytów o łącznej wartości 
650,6 mln PLN. Wartość wrześniowych kredytów w RnS jest bardzo zbliżona do wyników w 
lipcu i sierpniu. W całym Q3 2012 udzielono w ramach RnS o 10% więcej kredytów niż w Q2 
2012 i o 32% więcej niż w Q1 2012. Program niewątpliwie korzystnie wpływa na bieżącą 
sprzedaż deweloperów. Około połowa kredytów udzielonych w RnS dotyczy zakupu mieszkania 
na rynku pierwotnym. Zakończenie programu dopłat w grudniu br. jest jednym z największych 
zagrożeń dla kondycji rynku mieszkaniowego w przyszłym roku. 
 
Sprzeda ż mieszka ń w Q3 
Dziesięciu czołowych deweloperów mieszkaniowych sprzedało w Q3 2012 1690 mieszkań 
(+11% q/q, -11% r/r). Większość deweloperów zdołała poprawić kontraktację w stosunku do Q2 
2012 (Robyg +5%, JWC +42%, Polnord +18%, Budimex Nieruchomości +16%, InPro +33%, 
Ronson +32%, Marvipol +59%). Spółkami, u których sprzedaż mieszkań spadła są Dom 
Development (-3%), Gant (-21%) oraz Wikana (-6%). Chociaż w ujęciu kwartalnym widoczna 
jest wyraźna poprawa sprzedaży, większość spółek posiada ujemne dynamiki sprzedaży w 
ujęciu r/r. Tylko Robyg, InPro i Ronson zdołały poprawić sprzedaż w stosunku do Q3 
poprzedniego roku, a biorąc pod uwagę skumulowaną sprzedaż za okres I-IX 2012 jedynie 
Robyg, InPro i Wikana zawarły więcej umów r/r. Sprzedaż u deweloperów giełdowych jest wciąż 
około 10% niższa niż przed rokiem. Nie sądzimy, by w Q4 2012 sytuacja uległa istotnej zmianie. 
Motorem napędzającym sprzedaż w dalszym ciągu będzie program Rodzina na Swoim, lecz 
wysoka baza z Q4 2011 najprawdopodobniej nie zostanie przekroczona. Jeśli od początku 
2013 r. ze strony KNF i banków nie zostaną podjęte zdecydowane decyzje mające na celu 
ułatwienie dostępu do kredytu hipotecznego, nie spodziewamy się utrzymania obecnego 
poziomu sprzedaży w przyszłym roku. 
 
Raport NBP o rynku nieruchomo ści  
W raporcie o sytuacji na rynku nieruchomości, NBP wskazuje, że sektor nieruchomości 
mieszkaniowych obecnie przechodzi proces restrukturyzacji, wymuszony silną konkurencją i 
spadkiem popytu. Należy się liczyć z wyższym ryzykiem działalności firm deweloperskich. Mimo 
iż dotychczasowe wskaźniki fundamentalne tych przedsiębiorstw, jak i opłacalność ich 
produkcji, nie dawały podstaw do dużych obaw, to ich sytuacja może ulec pogorszeniu. W 
odniesieniu do sektora nieruchomości komercyjnych NBP zwraca uwagę, że obecnie sektor ten 
w Polsce rozwija się w znacznej mierze w oparciu o kapitał zagraniczny oraz zdominowany jest 
przez międzynarodowych operatorów. Można oczekiwać szerszego finansowania projektów w 
miastach mniejszych i średniej wielkości, w oparciu o polski kapitał i banki operujące w Polsce.  

 
 
 

Kulczyk i Silverstein zainwestuj ą w polskie nieruchomo ści 
Jan Kulczyk wraz z Larrym Silversteinem stworzyli spółkę (KSP REIM) zarządzającą 

Deweloperzy komercyjni 

Deweloperzy mieszkaniowi 
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funduszami inwestycyjnymi w sektorze nieruchomości. Do końca 2014 pierwszy fundusz 
zarządzany przez KSP REIM ma pozyskać 300 mln EUR. Za pięć lat wartość aktywów pod 
zarządzaniem ma wynieść ok. 1,5 mld EUR. Fundusze mają inwestować w nieruchomości 
inwestycyjne w Europie Środkowej i Wschodniej. 
 
Warto ść transakcji na rynku nieruchomo ści w H1 2012 
Według C&W wartość transakcji zawartych w pierwszej połowie roku na rynku nieruchomości 
wyniosła 946 mln EUR. Jest to wartość porównywalna z tym samym okresem ubiegłego roku. 
W porównaniu z H1 2011 spadła natomiast liczba umów (z 19 do 13), co wskazuje na 
pogorszenie nastrojów inwestycyjnych. Jako przyczynę mniejszego zainteresowania rynkiem 
inwestycyjnym nieruchomości komercyjnych autorzy wskazują na utrzymującą się od wielu 
miesięcy niepewność wobec przyszłości strefy euro, a w związku z tym mniejszą  skłonność do 
inwestowania w mniej płynne aktywa. 
 

 
 

Umowa o generalne wykonawstwo obiektu w Grudzi ądzu 
Rank Progress zawarł z Mirbud S.A. umowę o generalne wykonawstwo parku handlowego w 
Grudziądzu. Termin rozpoczęcia prac ustalono na 21 września 2012, natomiast ich zakończenie 
nastąpi do dnia 30 maja 2013 r. Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na 9,0 mln PLN. Jest to 
już drugi start inwestycji Rank Progress w krótkim czasie. Na przełomie sierpnia i września 
Spółka zawarła z tym samym wykonawcą umowę o generalne wykonawstwo centrum 
handlowego w Chojnicach, którego budowa ma być zakończona 31 sierpnia 2013 r. Wartość 
umowy wyniosła wtedy 58 mln PLN. Rozpoczęcie obu projektów znacznie zwiększa szanse na 
realizację skorygowanych prognoz Zarządu dotyczących zysku netto w 2012 r. (33 mln PLN). 
 
Wywiad z Prezesem 
Jan Mroczka - Prezes Rank Progress - nie widzi ryzyka dla realizacji prognozy zysku w 2012 r. 
(33 mln PLN). Prezes patrzy też z optymizmem na perspektywy realizacji przyszłorocznych 
prognoz (108 mln PLN), które nie uwzględniają wszystkich negocjowanych obecnie przez 
Spółkę inwestycji. Zarząd liczy na rozpoczęcie w przyszłym roku pięciu inwestycji, a nie trzech, 
jak wcześniej zakładał. W 2012 r. powinna się rozpocząć budowa czterech projektów (Chojnice, 
Grudziądz, Piła, Krosno). Spółka negocjuje sprzedaż galerii Świdnickiej. Transakcja ma szansę 
być sfinalizowana jeszcze w tym roku. 
 

 
 

Banki mniej skłonne do finansowania dewelopera 
W wywiadzie prasowym Tomasz Grodzki - wiceprezes Wikany - mówił o pogarszającej się 
współpracy Spółki z Bankami. Z powodu zaprzestania finansowania deweloperki, ze współpracy 
wycofuje się główny bank Wikany - BGŻ. Inne banki żądają dodatkowych zabezpieczeń, 
stawiając pod znakiem zapytania efektywność inwestycji. Jest to przyczyną opóźnień w 
rozpoczynaniu nowych projektów. Spółka kompensuje spadek cen mieszkań tańszymi ofertami 
generalnych wykonawców. Wśród najbliższych planów Spółki znajduje się budowa 
apartamentowca we współpracy z Uzdrowiskiem Nałęczów. 
 

Wikana 

Rank Progress 
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BBI Development WIG

Poprawa nastrojów na światowych giełdach miała silne przeło żenie na wzrost kursu BBI 
Development. Wspieraj ące dla kursu były równie ż informacje o nowej umowie najmu w 
Pl. Unii i zgodnym z harmonogramem post ępie prac przy tej inwestycji. Działania banków 
centralnych w Europie i USA powinny przeło żyć się na wzrost płynno ści na rynkach 
nieruchomo ści komercyjnych, co znacznie zwi ększa szans ę na bezproblemow ą sprzeda ż 
Pl. Unii po zako ńczeniu inwestycji. Mimo dokonywanych od kilku kwart ałów rewaluacji, 
projekt ten wci ąż posiada potencjał do znacznego wzrostu warto ści. Co równie istotne, 
sprzeda ż Pl. Unii otworzy Spółce drog ę do finansowania kolejnych warszawskich 
inwestycji, których potencjał jest tylko w niewielk im stopniu odzwierciedlony w naszej 
cenie docelowej. Dlatego te ż podtrzymujemy rekomendacj ę akumuluj pomimo silnego 
wzrostu kursu akcji dewelopera. 
 
Przedterminowa spłata kredytu 
Ze względu na osiągnięcie nadpłynności finansowej, spółka celowa realizująca inwestycję 
„Rezydencja Foksal” dokonała przed ustaloną w umowie z bankiem datą całkowitej spłaty 
kredytu. Na koniec czerwca 2012 zadłużenie z tytułu kredytu udzielonego na finansowanie 
Rezydencji Foksal wyniosło w skonsolidowanym sprawozdaniu BBD 5,2 mln PLN. Spłata tego 
zadłużenia jeszcze w Q3 2012 była przez Zarząd zapowiadana. 
 
Wywiad z Prezesem w Parkiecie 
W Q3 i Q4 Spółka będzie rozliczać w wyniku mieszkania sprzedane w Rezydencji Foksal. Do 
sprzedania pozostało jeszcze około 20% mieszkań i kilka lokali użytkowych. Budowa biurowca 
przy Pl. Unii Lubelskiej przebiega zgodnie z harmonogramem, a jego ukończenie jest 
zaplanowane na wrzesień 2013 r. Spółka rozpoczęła również prace przy pierwszym etapie 
mieszkaniowym w projekcie Koneser. W połowie 2013 r. zamierza rozpocząć budowę etapu 
biurowo-handlowego tej inwestycji o powierzchni 42 tys. m2. W tym celu BBD rozważa 
pozyskanie współinwestora. Wywiad wskazuje, że 2013 r. będzie znacznie ciekawszym 
okresem w historii Spółki niż rok obecny. Nastąpi wtedy ukończenie budowy Pl. Unii i 
niewykluczone, że znajdzie się również inwestor chętny do nabycia tej inwestycji. Są to 
wydarzenia, które z dużym prawdopodobieństwem pozytywnie wpłyną na kurs akcji BBD. 
 
Umowa najmu w Pl. Unii na 5,6 tys. m 2 
Polnord zawarł ze Spółką Dalkia Polska S.A. umowę najmu 5 562 m2 powierzchni biurowej w 
realizowanym kompleksie Plac Unii. Umowa została zawarta na okres 7 lat, przy czym najemcy 
przysługuje prawo do jednokrotnego przedłużenia okresu najmu na trzy dodatkowe lata. 
Umowa dotyczy ponad 13% całkowitej powierzchni biurowej Pl. Unii. Spółka posiada już 
najemców na ponad 40% powierzchni biurowej oraz 70% powierzchni handlowej w tej 
inwestycji. Planowane oddanie budynku do użytku to wrzesień 2013 r. 

Analityk: Piotr Zybała

Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-05

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 67,1 58,6 -12,7% 58,4 -0,3% 50,9 -12,9% Liczba akcji (mln) 523,1

EBITDA 28,5 21,8 -23,5% 12,1 -44,3% 12,2 0,6% MC (cena bieżąca) 198,8

marża EBITDA 42,5% 37,2% 20,8% 24,0% EV (cena bieżąca) 418,5

EBIT 28,4 21,6 -23,9% 11,9 -44,8% 12,0 0,6% Free f loat 65,2%

Zysk netto 12,0 14,2 19,1% 0,5 -96,6% 4,4 820,9%

P/E 16,6 14,0 415,3 45,1 Zmiana ceny: 1m 27,6%

P/CE 16,4 13,7 283,9 42,9 Zmiana ceny: 6m 8,8%

P/BV 0,9 0,8 0,8 0,8 Zmiana ceny: 12m 48,0%

EV/EBITDA 10,3 15,8 34,5 52,1 Max (52 tyg.) 0,4

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 0,2

BBI Development (Akumuluj)
Cena bie żąca: 0,38 PLN Cena docelowa: 0,34 PLN
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Dom Developm ent WIG
W Q3 2012 Dom Development wprowadził do sprzeda ży zaledwie jeden etap inwestycji 
Saska. Zarząd realizuje zatem polityk ę zapowiadan ą na konferencji po wynikach Q3, 
zakładaj ącą spowolnienie tempa nowych inwestycji i dostosowani e oferty do tempa 
sprzeda ży mieszka ń. W zakończonym kwartale DOM nie zdołał poprawi ć sprzeda ży 
mieszka ń (360 lokali, -3% q/q). Mniej ni ż 10% oferty dewelopera kwalifikuje si ę do 
programu Rodzina na Swoim, dlatego program nie stan owi silnego wsparcia dla bie żącej 
sprzeda ży. Podtrzymujemy opini ę, że w przyszłym roku Spółk ę czeka wyra źny spadek 
wyniku finansowego, którego przyczyn ą będą obserwowane obecnie ni ższe wolumeny 
sprzeda ży oraz spadaj ące mar że deweloperskie. Podtrzymujemy rekomendacj ę trzymaj. 
 
Wprowadzenie do oferty kolejnej fazy osiedla Saska 
Dom Development wprowadził do sprzedaży 163 mieszkania z drugiej fazy III etapu osiedla 
Saska. Lokale te zostaną przekazane do użytku pod koniec Q1 2014. Przedział cenowy 
mieszkań w nowym projekcie kształtuje się od 7480 PLN/m2 do 9500 PLN/m2. Zarząd Spółki 
informował po wynikach Q2 2012, że wprowadzenie kolejnej fazy osiedla Saska jeszcze w  
2012 r. jest uzależnione od tempa sprzedaży wcześniejszych faz. Uruchomienie fazy drugiej już 
we wrześniu sugeruje zatem dobre tempo sprzedaży w tej inwestycji. Do końca roku 
spodziewamy się rozpoczęcia budowy przynajmniej dwóch kolejnych projektów: Harfowa i 
Powązkowska. 

Analityk: Piotr Zybała

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-23

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 513,7 584,3 13,7% 797,4 36,5% 642,5 -19,4% Liczba akcji (mln) 24,6

EBITDA 61,4 105,7 72,0% 105,9 0,2% 65,2 -38,4% MC (cena bieżąca) 704,9

marża EBITDA 12,0% 18,1% 13,3% 10,1% EV (cena bieżąca) 705,9

EBIT 59,1 103,2 74,8% 103,4 0,2% 62,8 -39,3% Free f loat 26,6%

Zysk netto 40,4 82,7 104,6% 85,4 3,3% 52,0 -39,2%

P/E 17,4 8,5 8,3 13,6 Zmiana ceny: 1m 16,2%

P/CE 16,5 8,3 8,0 13,0 Zmiana ceny: 6m -16,1%

P/BV 0,9 0,8 0,8 0,8 Zmiana ceny: 12m 22,0%

EV/EBITDA 12,2 7,7 6,7 12,3 Max (52 tyg.) 42,8

Dyield (%) 2,8 3,1 6,0 9,7 Min (52 tyg.) 23,5

Dom Development (Trzymaj)
Cena bie żąca: 28,7 PLN Cena docelowa: 31,4 PLN



BRE Bank Securities  

5 października 2012  93 

 

Przegląd miesięczny 

2,7

3,06

3,42

3,78

4,14

4,5

2011-10-03 2012-01-25 2012-05-18 2012-09-07

Echo Investm ent WIG

Ze względu na osłabienie kursu EUR/PLN o ok. 15 gr., w Q3 201 2 Echo poniesie wyra źną 
strat ę na wycenie nieruchomo ści inwestycyjnych. B ędzie to przyczyn ą niskiego wyniku 
finansowego za Q3 2012. Zyski po oczyszczeniu o efe kt zmiany kursu walutowego nie 
powinny istotnie ró żnić się w porównaniu do wyników Q1 i Q2 2012. Obecnie Spółk a ma 
w budowie cztery obiekty handlowe oraz biurowiec we  Wrocławiu realizowany w dwóch 
etapach. Pierwsze z tych inwestycji b ędą oddawane do u żytku w listopadzie br.. 
Spodziewamy si ę, że jeszcze w Q4 2012 lub na pocz ątku przyszłego roku Echo dokona 
sprzeda ży którego ś ze swoich gotowych obiektów. Ostatnie transakcje n a 
nieruchomo ściach inwestycyjnych miały miejsce jeszcze w 2011 r . Dzięki 
konserwatywnej wycenie aktywów w bilansie Echo, ewen tualna transakcja z du żym 
prawdopodobie ństwem przyniesie Spółce zysk. Podtrzymujemy rekomenda cję kupuj. 
 
Porozumienie w sprawie budowy Galerii Sudeckiej 
Spółka podpisała porozumienie z władzami Jeleniej Góry dotyczące terminów wykonania prac i 
przebudowy układu drogowego przy planowanej Galerii Sudeckiej. Galeria powstanie w wyniku 
rozbudowy Centrum Handlowego Echo przy al. Jana Pawła II. Spółka zapewnia, że proces 
komercjalizacji przebiega sprawnie. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na Q1 2013, a 
otwarcie obiektu na H1 2014 r. Rozbudowa obiektu w Jeleniej Górze nie znajdowała się w 
naszych prognozach. Decyzję o realizacji tej inwestycji oceniamy pozytywnie. 

Analityk: Piotr Zybała

Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-24

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 426,4 404,2 -5,2% 563,2 39,3% 595,7 5,8% Liczba akcji (mln) 420,0

EBITDA 172,7 550,0 218,5% 407,7 -25,9% 168,1 -58,8% MC (cena bieżąca) 1 785,0

marża EBITDA 40,5% 136,1% 72,4% 28,2% EV (cena bieżąca) 4 135,2

EBIT 168,7 545,8 223,6% 396,3 -27,4% 156,6 -60,5% Free f loat 36,8%

Zysk netto 147,7 164,0 11,0% 263,7 60,8% 146,0 -44,7%

P/E 12,1 10,9 6,8 12,2 Zmiana ceny: 1m 14,8%

P/CE 11,8 10,6 6,5 11,3 Zmiana ceny: 6m 1,6%

P/BV 1,0 0,9 0,8 0,7 Zmiana ceny: 12m 26,5%

EV/EBITDA 20,1 6,9 10,1 28,6 Max (52 tyg.) 4,5

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 3,1

Echo Investment (Kupuj)
Cena bie żąca: 4,25 PLN Cena docelowa: 4,7 PLN
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GTC

WIG

Bior ąc pod uwag ę zmiany kursów akcji we wrze śniu, GTC (wzrost kursu o 20%) był jedn ą 
z najjaśniejszych gwiazd w WIG20. Pomimo przeprowadzonej emi sji akcji, bez sprzeda ży 
nieruchomo ści w 2013 r. lub rolowania cz ęści obligacji zapadaj ących w 2014 r. sytuacja 
finansowa GTC nie b ędzie komfortowa. Ostatnie decyzje banków centralnyc h w Europie i 
USA stanowi ą znaczne wsparcie dla kursu, gdy ż w długim terminie zwi ększają 
prawdopodobie ństwo upłynnienia aktywów. Spodziewamy si ę, że konsensus prognoz 
wyników na 2012 i 2013 r. b ędzie si ę podnosił, co b ędzie dodatkowym wsparciem dla 
kursu. Podtrzymujemy rekomendacj ę kupuj. 
 
Spekulacje na temat odkupienia przez GTC udziałów P olnordu w Galerii 
Wilanów 
Według doniesień Pulsu Biznesu, Polnord złożył GTC ofertę sprzedaży swoich udziałów w 
projekcie budowy centrum handlowego w Wilanowie. Podobno udziałem w Galerii Wilanów, jak 
również samodzielnie realizowanej przez GTC Galerii na Białołęce, zainteresowany jest Kulczyk 
Silverstein Properties. Jak dotąd nie pojawiła się żadna oficjalna informacja na temat 
ewentualnej sprzedaży udziałów w Projekcie w Wilanowie. Ocena atrakcyjności transakcji dla 
obu stron byłaby możliwa po określeniu ostatecznej ceny zakupu. Zwracamy uwagę, że działka, 
którą GTC zakupił pod galerię na Białołęce jest droższa niż działka pod projekt w Wilanowie. 
GTC mógłby zaproponować Polnordowi cenę przewyższającą wartość działki w bilansie 
Polnordu i taką transakcję również moglibyśmy uznać za korzystną z punktu widzenia GTC. 
Takie rozwiązanie mogłoby się okazać korzystne dla obu stron. Do czasu wpłynięcia oficjalnej 
informacji o zamiarze dokonania transakcji przez którąś ze stron, informację traktujemy jako 
pogłoskę. 

Analityk: Piotr Zybała

Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-14

(mln EUR) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 169,0 153,7 -9,1% 152,1 -1,0% 159,3 4,8% Liczba akcji (mln) 319,4

EBITDA 111,1 -230,7 71,7 95,2 32,7% MC (cena bieżąca) 2 427,2

marża EBITDA 65,8% -150,1% 47,1% 59,7% EV (cena bieżąca) 6 381,4

EBIT 110,6 -231,2 71,3 94,7 32,9% Free f loat 58,8%

Zysk netto 41,9 -270,4 14,1 32,6 130,5%

P/E 9,7 42,0 18,2 Zmiana ceny: 1m 21,0%

P/CE 9,6 40,8 18,0 Zmiana ceny: 6m 32,1%

P/BV 0,4 0,5 0,7 0,7 Zmiana ceny: 12m -30,0%

EV/EBITDA 14,7 21,8 16,2 Max (52 tyg.) 11,4

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 5,2

GTC (Kupuj)
Cena bie żąca: 7,6 PLN Cena docelowa: 7,3 PLN
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J.W. Const ruction WIG

`

W Q3 2012 Spółka sprzedała 200 mieszka ń brutto. Uwzgl ędniaj ąc mo żliwe rezygnacje 
oraz odliczaj ąc sprzeda ż w projekcie przy ul. Wroniej, która nie b ędzie wpływała na 
wyniki JWC, sprzeda ż netto osi ągni ęta w Q3 2012 powinna by ć zbli żona do naszych 
prognoz (189 sprzedanych lokali). Utrzymanie obecne go tempa sprzeda ży w Q4 pozwoli 
JWC osi ągnąć zakładany przez nas poziom 700 sprzedanych lokali w całym 2012 r. 
Ryzyka zwi ązane w inwestowaniem w akcje JWC wci ąż pozostaj ą te same (1) wysokie 
zadłu żenie i konieczno ść rolowania obligacji w czerwcu 2013 r. (2) wci ąż niskie w 
stosunku do oferty tempo sprzeda ży mieszka ń (3) kapitałochłonny i ryzykowny projekt 
biurowo-handlowo-hotelowy w Szczecinie, na którego finansowanie Spółka nie posiada 
jeszcze kredytu. Podtrzymujemy rekomendacj ę redukuj. 
 
Zwołanie NWZ w sprawie poł ączenia ze spółkami zale żnymi 
JWCH przekazuje informację o zwołaniu przez Spółkę NWZ na dzień 22 października 2012. 
NWZ zostało zwołane w celu podjęcia uchwały w sprawie połączenia JWCH z czterema 
spółkami zależnymi. Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym z 1 czerwca br., 
celem połączenia jest obniżenie kosztów działania grupy kapitałowej oraz skoncentrowanie 
prowadzonej działalności gospodarczej w JWCH. Uważamy, że planowane połączenie nie ma 
istotnego znaczenia z punktu widzenia wyceny JWCH. 

Analityk: Piotr Zybała

Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-01

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 620,0 378,6 -38,9% 262,8 -30,6% 367,1 39,7% Liczba akcji (mln) 54,1

EBITDA 155,3 76,2 -51,0% 64,4 -15,4% 65,3 1,4% MC (cena bieżąca) 226,6

marża EBITDA 25,0% 20,1% 24,5% 17,8% EV (cena bieżąca) 985,8

EBIT 142,4 63,9 -55,2% 54,1 -15,3% 54,9 1,6% Free f loat 27,3%

Zysk netto 92,0 31,3 -66,0% 19,2 -38,7% 18,7 -2,6%

P/E 2,5 7,2 11,8 12,1 Zmiana ceny: 1m -0,7%

P/CE 2,2 5,2 7,7 7,8 Zmiana ceny: 6m -30,3%

P/BV 0,5 0,5 0,4 0,4 Zmiana ceny: 12m -36,9%

EV/EBITDA 4,8 10,5 15,3 16,6 Max (52 tyg.) 8,4

Dyield (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 3,9

J.W. Construction (Redukuj)
Cena bie żąca: 4,19 PLN Cena docelowa: 4 PLN
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P.A. Nova WIG

Analityk: Piotr Zybała

Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-11

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta wow e dane (mln PLN)

Przychody 146,5 173,9 18,7% 182,7 5,1% 207,7 13,6% Liczba akcji (mln) 10,0

EBITDA 27,9 32,5 16,3% 25,7 -21,0% 42,6 66,0% MC (cena bieżąca) 187,9

marża EBITDA 19,1% 18,7% 14,1% 20,5% EV (cena bieżąca) 414,8

EBIT 25,7 29,7 15,3% 22,6 -24,0% 39,5 75,3% Free float 39,4%

Zysk netto 20,2 21,2 4,9% 18,3 -13,6% 22,4 22,7%

P/E 9,3 8,9 10,3 8,4 Zmiana ceny: 1m 24,2%

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

P/BV 0,8 0,8 0,7 0,7 Zmiana ceny: 12m -25,1%

EV/EBITDA 9,5 8,5 16,2 9,7 Max (52 tyg.) 24,7

Dyield (%) 0,0 0,0 2,7 0,0 Min (52 tyg.) 14,6

PA Nova (Kupuj)
Cena docelowa: 22,9 PLNCena bie żąca: 18,82 PLN

Druga połowa roku b ędzie pod wzgl ędem osi ągni ętego zysku du żo lepsza ni ż H1 2012 r. 
Oddanie do u żytku dwóch galerii handlowych (Kluczbork i K ędzierzyn Ko źle) wi ęcej ni ż 
podwoi zyski segmentu najmu, natomiast rozliczenie siedmiu kontraktów na  budow ę 
sklepów wielkopowierzchniowych zwi ększy wynik segmentu budowlano-
deweloperskiego. We wrze śniu Spółka zawarła dwa kontrakty o ł ącznej warto ści ponad 
60 mln PLN. Oznacza to, że portfel zamówie ń na 2013 r. przekroczył nasze prognozy 
przyszłorocznych przychodów. Tym samym zaktualizowa ne przez nas we wrze śniu 
prognozy przyszłorocznych wyników wydaj ą się niezagro żone. Podtrzymujemy 
rekomendacj ę kupuj. 
 
Kontrakt o warto ści 34,3 mln PLN 
P.A. Nova zawarła z Kauflandem umowę przedwstępną, w ramach której zobowiązuje się do 
wybudowania i sprzedaży obiektu handlowego wraz z infrastrukturą. Wartość umowy wynosi 
34,3 mln PLN. Strony zobowiązują się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży 
nieruchomości najpóźniej do dnia 30.06.2014 r. Kontrakt powiększy portfel zleceń na 2013 i 
2014 r., a jego rozliczenie w wyniku nastąpi najprawdopodobniej w 2014 r. Przy założeniu 10% 
marży ze sprzedaży, kontrakt zabezpiecza ponad 20% prognozowanego przez nas na 2014 r. 
zysku segmentu budowlano-deweloperskiego. 
 
Kontrakt za 29,4 mln PLN 
Spółka zawarła z TRW Braking Systems Sp. z o.o. umowę, w ramach której zobowiązuje się do 
dnia 12.04.2013 r. wybudować halę produkcyjno-magazynową wraz z infrastrukturą. 
Wynagrodzenie ryczałtowe ustalono na 29,4 mln PLN netto. To już drugi kontrakt Spółki 
opiewający na około 30 mln PLN podpisany w tym tygodniu, przy czym jego rozliczenie nastąpi 
w całości w 2013 r. Obecnie portfel zleceń P.A. Novej na 2013 r. przekracza nasze prognozy 
przychodów, stąd nasze prognozy przyszłorocznych zysków wydają się obecnie niezagrożone. 
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Polnord WIG
W ciągu ostatniego roku w Polnordzie zapocz ątkowane zostały procesy maj ące 
fundamentalne znaczenie dla długoterminowych perspe ktyw Spółki. Po pierwsze, 
nastąpił pierwszy od wielu lat spadek długu netto (o ok.  7%). Dzięki sukcesom przy 
sprzeda ży wierzytelno ści drogowych i du żej determinacji Zarz ądu do odzyskania gotówki 
z innych pozaoperacyjnych źródeł, proces delewarowania b ędzie kontynuowany w 
kolejnych kwartałach. Spółka dysponuje aktywami o wa rto ści prawie 1 mld PLN, które 
może spieni ężyć, bez konieczno ści ograniczania skali prowadzonej działalno ści 
deweloperskiej. Obecna wycena tego maj ątku jest wyj ątkowo niska (P/BV = 0,26). Po 
drugie, koszty SG&A uległy zmniejszeniu o ok. 30% ( 20 mln PLN w skali roku), co było 
warunkiem koniecznym, by Polnord mógł w przyszło ści osi ągnąć dodatni ą rentowno ść 
na działalno ści operacyjnej. Pod koniec wrze śnia w prasie pojawiły si ę spekulacje na 
temat mo żliwego odkupienia od Polnordu przez GTC udziałów w c entrum handlowym w 
Wilanowie. Potencjalna transakcja znacznie zmniejszy łaby ryzyko kredytowe Spółki, 
jednak ostateczny wpływ takiej transakcji na wycen ę Polnordu zale żałby od ceny 
sprzeda ży udziałów i przeznaczenia uzyskanej w ten sposób g otówki. Podtrzymujemy 
rekomendacj ę kupuj. 
 
Wydłu żenie terminu spłaty kredytu inwestycyjnego 
Spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK aneks do umowy kredytowej zmieniający termin 
spłaty kredytu inwestycyjnego w aktualnej wysokości 24,5 mln PLN (dotychczasowy termin 
spłaty przypadał na dzień 05.10.2012). Zgodnie z aneksem, kredyt zostanie spłacony w trzech 
równych ratach zapadających 31.12.2012 r., 30.09.2014 r. oraz 31.01.2015 r. termin spłaty 
kredytu został dostosowany do tempa realizacji projektu „Śródmieście Wilanów” i będzie 
spłacany wpływami ze sprzedaży mieszkań. Jedyny duży kredyt inwestycyjny, który jest 
wymagalny w ciągu najbliższych 12 miesięcy, dotyczy inwestycji „Rezydencja Sopocka”. W tym 
przypadku również spodziewamy się aneksu, dopasowującego termin spłaty zadłużenia do 
wpływu środków pieniężnych ze sprzedaży mieszkań. 
 
Emisja obligacji na refinansowanie kosztów nabycia gruntu 
PNI Sp. z.o.o. (Spółka w 100% zależna od Polnordu) wyemitowała obligacje o wartości 
nominalnej 8,5 mln PLN z 4-letnim terminem wykupu przypadającym na 21.09.2016 r. Obligacje 
wyemitowane przez PNI zostały objęte przez SGB Bank. Środki z emisji obligacji przeznaczone 
zostały na refinansowanie kosztów zakupionej w dniu 12.09.2012 r. działki o pow. 1,79 ha 
położonej w Gdyni (Wielki Kack). Na nieruchomości Spółka planuje jeszcze w 2012 r. 
rozpocząć projekt deweloperski na ok. 120 mieszkań. Pozyskanie inwestora do refinansowania 
zakupu gruntu pod nowy projekt inwestycyjny jest dobrym prognostykiem przed zbliżającymi się 
terminami rolowania obligacji na łącznie 135 mln PLN.  Korzystnie oceniamy plan szybkiego 
rozpoczęcia inwestycji na zakupionej działce, jak również rozsądną skalę inwestycji. Z 
komunikatu nie wynika jednoznacznie, w jakim udziale działka była finansowana za pomocą 
obligacji i czy planowane 120 mieszkań wyczerpuje potencjał działki, stąd obecnie nie jesteśmy 
w stanie oszacować rentowności inwestycji. 
 
Spekulacje na temat odkupienia przez GTC udziałów P olnordu w Galerii 
Wilanów 
Według doniesień Pulsu Biznesu, Polnord złożył GTC ofertę sprzedaży swoich udziałów w 
projekcie budowy centrum handlowego w Wilanowie. Podobno udziałem w Galerii Wilanów, jak 
również samodzielnie realizowanej przez GTC Galerii na Białołęce, zainteresowany jest Kulczyk 
Silverstein Properties. Jak dotąd nie pojawiła się żadna oficjalna informacja na temat 
ewentualnej sprzedaży udziałów w Projekcie w Wilanowie. W krótkim terminie transakcja 
znacznie obniżyłaby ryzyko kredytowe Polnordu. Wpływ transakcji na wycenę Polnordu w 
dużym stopniu zależy od osiągniętej ceny sprzedaży. Zakładając sprzedaż gruntu po cenie 

Analityk: Piotr Zybała

Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-24

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 180,3 289,1 60,4% 282,1 -2,4% 240,9 -14,6% Liczba akcji (mln) 23,8

EBITDA 50,4 78,5 55,7% 60,4 -23,1% 43,2 -28,4% MC (cena bieżąca) 346,8

marża EBITDA 28,0% 27,2% 21,4% 17,9% EV (cena bieżąca) 989,5

EBIT 48,1 76,4 58,7% 58,8 -23,1% 41,2 -30,0% Free float 55,0%

Zysk netto 51,6 70,9 37,4% -13,3 5,3

P/E 6,3 4,9 65,0 Zmiana ceny: 1m 25,9%

P/CE 6,0 4,8 47,0 Zmiana ceny: 6m 1,9%

P/BV 0,3 0,3 0,3 0,3 Zmiana ceny: 12m 32,2%

EV/EBITDA 20,7 12,7 16,4 20,8 Max (52 tyg.) 19,9

Dyield (%) 5,9 2,2 0,0 0,0 Min (52 tyg.) 10,5

Cena docelowa: 17,4 PLN
Polnord (Kupuj)
Cena bie żąca: 14,57 PLN
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zbliżonej do ceny, po której GTC kupował grunt pod galerię na Białołęce, Polnord mógłby 
uzyskać z transakcji ok. 100-110 mln PLN gotówki. Równocześnie zniknąłby CAPEX, 
niezbędny do uzyskania kredytu inwestycyjnego, który szacujemy na ok. 60 mln PLN. 
Uzyskana gotówka posłużyłaby najprawdopodobniej na inwestycje w sektorze mieszkaniowym. 
 
Częściowy odkup obligacji zamiennych 
Polnord dokonał kolejnego odkupu w celu umorzenia obligacji zamiennych o wartości 22 mln 
PLN. Pierwotna data wykupu powyższych obligacji przypadała na dzień 06.11.2012 r. Cena 
wykupu odpowiadała wartości nominalnej wraz z odsetkami. Po transakcji zadłużenie Spółki z 
tytułu obligacji zamiennych spadło do kwoty 66,5 mln PLN. W najbliższym czasie Polnord 
przewiduje przeprowadzenie podobnych transakcji. Spodziewamy się, że do listopada Polnord 
dokona całkowitego odkupu obligacji zamiennych. 
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ROBYG WIG

Analityk: Piotr Zybała

Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05

(mln PLN) 2010 2011 zmiana 2012P zmiana 2013P zmiana Podsta w owe dane (mln PLN)

Przychody 284,8 153,7 -46,0% 440,1 186,4% 399,7 -9,2% Liczba akcji (mln) 257,4

EBITDA 47,6 16,3 -65,8% 79,1 385,4% 64,3 -18,7% MC (cena bieżąca) 334,6

marża EBITDA 16,7% 10,6% 18,0% 16,1% EV (cena bieżąca) 667,9

EBIT 46,9 15,4 -67,1% 78,3 407,5% 63,5 -18,9% Free float 16,5%

Zysk netto 31,7 35,0 10,4% 42,1 20,4% 30,1 -28,5%

P/E 9,0 9,6 7,9 11,1 Zmiana ceny: 1m 9,2%

P/CE 8,8 9,3 7,8 10,8 Zmiana ceny: 6m -18,2%

P/BV 0,7 0,8 0,8 0,7 Zmiana ceny: 12m 18,2%

EV/EBITDA 13,5 41,1 8,4 11,6 Max (52 tyg.) 1,8

Dyield (%) 0,0 5,4 4,2 5,0 Min (52 tyg.) 1,0

Robyg (Trzymaj)
Cena bie żąca: 1,3 PLN Cena docelowa: 1,43 PLN

Po trzech kwartałach 2012 r. Robyg mo że pochwali ć się świetnym wynikiem sprzeda ży 
mieszka ń. Deweloper posiada w ofercie relatywnie du żo lokali obj ętych programem 
Rodzina na Swoim, co jest jednym z uzasadnie ń tak dobrych statystyk sprzeda ży. 
Chocia ż wielko ść kontraktacji i poziom osi ągniętych w H1 2012 mar ż są imponuj ące, 
trudne otoczenie rynkowe b ędzie miało negatywny wpływ na wyniki 2013 r. 
Podtrzymujemy rekomendacj ę trzymaj. 
 
Sprzeda ż części udziałów w projekcie Young City na Bemowie 
Robyg zawarł z NCRE Investments Limited z siedzibą w Limassol porozumienie o wspólnym 
przedsięwzięciu, dotyczącym FORT Property Sp. z o.o. (dotychczas Spółka w 100% zależna od 
Robyga, realizująca inwestycję Young City). Na mocy porozumienia Robyg sprzedał 
inwestorowi 49% udziałów w kapitale własnym FORT za łączną cenę 1,5 mln PLN. 
Jednocześnie inwestor zobowiązał się do udzielenia na rzecz FORT pożyczki w kwocie  
13,2 mln PLN, która zostanie wykorzystana m.in. na spłatę pożyczki udzielonej wcześniej FORT 
przez Robyga. Powyższa transakcja ma na celu dywersyfikację ryzyka związanego z realizacją 
projektu deweloperskiego Young City i umożliwi szybszy zwrot z kapitału zainwestowanego 
przez Spółkę w ten projekt. Nie sądzimy, by sama transakcja wiązała się z osiągnięciem jakichś 
zysków przez Robyg. Spółka odzyska natomiast część zainwestowanej w grunt gotówki. W 
zawartym JV, Robyg będzie pełnił rolę inwestora odpowiadającego za realizację i zarządzanie 
całym projektem. Według nas sprzedaż udziałów w projekcie na Bemowie ma uzasadnienie 
ekonomiczne, jeżeli pójdą za tym inwestycje w nowe projekty deweloperskie, umożliwiające 
Spółce utrzymanie lub zwiększenie skali prowadzonej działalności. Spodziewamy się, że takie 
inwestycje pojawią się jeszcze w tym roku. 
 
Sprzeda ż mieszka ń w Q3 2012 
W Q3 2012 Robyg sprzedał 264 lokale po uwzględnieniu rezygnacji klientów. Wynik oceniamy 
bardzo dobrze. Sprzedaż okazała się o 6,5% wyższa r/r i 5,2% wyższa q/q. W pierwszych 
trzech kwartałach roku Robyg zawarł łącznie 816 umów, podczas gdy całoroczny cel Zarządu 
wynosi około 1000 lokali. Sprzedaż Robyga jest wspierana przez relatywnie dużą liczbę 
mieszkań w ofercie, kwalifikującą się do programu RnS (do 50% mieszkań w Gdańsku i do 20% 
w Warszawie). 
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Jarosław Banasiak tel. (+48 22) 697 48 70 
Dyrektor Biura Aktywnej Sprzedaży 
jaroslaw.banasiak@dibre.com.pl 
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ul. Wspólna 47/49 
00-950 Warszawa 
www.dibre.com.pl 
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Ostatnie wydane rekomendacje dotycz ące Spółek, dla których dokonano zmiany zalece ń  
inwestycyjnych w Przegl ądzie Miesi ęcznym:  

rekomendacja  Akumuluj 

data wydania  2012-01-23 

kurs z dnia rekomendacji  20,20 

WIG w dniu rekomendacji  39518,87 

Trzymaj 

2012-03-05 

21,72 

41639,72 

AB 

rekomendacja  Kupuj 

data wydania  2012-01-26 

kurs z dnia rekomendacji  7,33 

WIG w dniu rekomendacji  39542,67 

Akumuluj 

2012-08-06 

6,15 

40594,36 

ZUE 
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Wyjaśnienia u żytych 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 Inwestycyjnego BRE Banku 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, ż e 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 DI BRE Banku S.A. uważa za wiarygodne, w tym informacji publikowanych 
przez emitentów, których akcje są przedmiotem rekomendacji. DI BRE Banku 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. 
DI BRE Banku 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 DI BRE Banku S.A. świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych 
podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu.  
 

DI BRE Banku, 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 DI BRE Banku S.A. 
Adresatami rekomendacji są wszyscy Klienci Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA . 
Nadzór nad działalnością Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 
 
DI BRE Banku S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla następujących spółek: Asseco BS, Bakalland, BOŚ, Erbud, Es-System, Kruk, 
Macrologic, Magellan, Mieszko, Neuca, Pemug, Polimex Mostostal, Solar, ZUE. 
DI BRE Banku S.A. pełni funkcję animatora rynku dla następujących spółek: Alchemia, Asseco BS, Bakalland, BOŚ, Erbud, Es-System, 
KGHM, Kruk, LW Bogdanka, Macrologic, Magellan, Marka, Mieszko, Neuca, Pekao, PKN Orlen, PKO BP, Solar, ZUE. 
DI BRE Banku S.A. otrzymuje wynagrodzenie od emitenta za świadczone usługi od następujących spółek: AB, Agora, Ambra, BNP Paribas, 
Boryszew, BPH, BRE Bank, BZ WBK, Deutsche Bank, Echo Investment, Elzab, Enea, Energoaparatura, Erbud, Es-System, Farmacol,  
Ferrum, Getin Holding, Grupa o2, Handlowy, Impexmetal, ING BSK, Intergroclin Auto, Ipopema, Koelner, Kredyt Bank, Kruk, LW Bogdanka, 
Magellan, Mennica, Mercor, Mieszko, Millennium, Mostostal Warszawa, Netia, Neuca, Odratrans, Orbis, Paged, PA Nova, Pekao, Pemug, 
PGE, PGNiG, PKO BP, Polimex-Mostostal, Polnord, Prochem, Prokom Software, PZU, Robyg, Rubikon Partners NFI, Seco Warwick, Solar, 
Sygnity, Techmex, Unibep, ZUE. 
W ciągu ostatnich 12 miesięcy DI BRE było oferującym akcje emitenta w ofercie publicznej spółek: BRE Bank Hipoteczny, Grupa o2, Solar.  
Asseco Poland świadczy usługi informatyczne na rzecz Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. 
 
Niniejszy Przegląd Miesięczny zawiera tylko i wyłącznie informacje uprzednio już opublikowane przez DI BRE Banku 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 10 Przeglądu Miesięcznego. Zestawienie zmian 
rekomendacji, dokonanych w Przeglądzie Miesięcznym, znajduje się na stronie 11 niniejszego opracowania.  
 
W związku z powyższym - w ocenie DI BRE Banku 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 DI BRE Banku S.A. upoważnione do bezpośredniego dostępu do pomieszczeń, w których 
opracowywane były rekomendacje, inne niż analitycy wymienieni jako sporządzający niniejszą rekomendację. 
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Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w r ekomendacji: 
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. 


