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Istotne zastrzeżenia i informacje na temat powiązań pomiędzy DM a spółką znajdują się na ostatniej stronie niniejszego opracowania. 
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Dane podstawowe

Cena bieżąca (PLN) 85,40

Cena docelowa (PLN) 124,48

Min 52 tyg (PLN) 70,00

Max 52 tyg (PLN) 128,10

Kapitalizacja (mln PLN) 1 632,42

EV (mln PLN) 1 531,46

Liczba akcji (mln szt.) 19,12

Free float 33,5%

Free float (mln PLN) 546,86

Śr. obrót/dzień (mln PLN) 1,02

Kod Bloomberga ZAP PW

Kod Reutersa PULW.WA

Zmiana kursu Z.A. Puławy WIG

1 miesiąc -18,7% -14,4%

3 miesiące -32,2% -16,5%

6 miesięcy -25,5% -13,4%

12 miesięcy 14,8% -3,9%

Akcjonariat % akcji i głosów

SKARB PAŃSTWA 50,67

Kompania Węglowa 9,90

Z.Jakubas z pod.pow. 5,16

ING NN Polska OFE 5,02

Poprzednie rekom. data cena doc.

Kupuj 2010-06-30 77,82

Dane finansowe (jednostkowe)

mln PLN 08/09 P 09/10 P 10/11 P 11/12 P 12/13 P

Sprzedaż 2 397 2 056 2 764 3 078 3 189

EBITDA 407 82 416 446 487

EBIT 338 15 298 330 376

Zysk netto 195 36 253 275 312

Zysk skorygowany 195 36 253 275 312

EPS (PLN) 10,18 1,86 13,23 14,41 16,33

DPS (PLN) 4,30 8,15 1,00 3,31 4,32

CEPS (PLN) 13,78 5,36 19,37 19,96 22,14

P/E 8,39 45,94 6,45 5,93 5,23

P/BV 1,00 0,99 0,87 0,78 0,70

EV/EBITDA 3,76 18,64 3,68 3,43 3,14

P - prognoza PKO DM
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Z.A. Puławy S.A. 

Sektor chemiczny 

Nawozy źródłem wzrostu wartości spółki 

Strategia Z.A. Puławy zakłada, iż staną się one silną grupą chemiczno-nawozową, 

zintegrowaną pionowo z dostępem do kanałów dystrybucji. Zwiększenie skali 

działania poprzez rozwój organiczny oraz akwizycje w połączeniu ze stabilizacją 

cen nawozów pozwoli na dalszy wzrost przychodów. Powyższe trendy oraz 

strategia spółki skłoniły nas do podwyższenia prognoz  oraz ceny docelowej. 

♦ Sprzyjająca koniunktura na rynku zbóż 

W I kw.’11 r. ceny zbóż nadal rosły, niewielka korekta cen na rynku krajowym, 
która miała miejsce w II kw. br. nie przełożyła się jednak na spadek cen nawozów. 
Mimo sezonowo słabszego kwartału szacujemy, iż Puławy pokażą 89 mln PLN EBIT 
(125% r/r) w IV kw.10/11 r. Jeżeli nie nastąpią zawirowania pogodowe, które 
mogłyby wypłynąć negatywnie na wielkość spodziewanych plonów wówczas ceny 
zbóż w 2012 r., a tym samym nawozów powinny ustabilizować się na poziomach 
nieco niższych w porównaniu do tegorocznych. 

♦ Większe wolumeny sprzedaży nawozów 

Ukończona w 2010 r. inwestycja związana z modernizacją ciągu produkcyjnego 
tlenownia-amoniak-mocznik pozwoli począwszy od roku obrotowego 2011/2012 
na zwiększenie mocy produkcyjnych mocznika o 270 tys. ton. Spodziewane 
przychody z tytułu sprzedaży wyżej podanego wolumenu powinny przełożyć się na 
wypracowanie około 300 mln PLN dodatkowych przychodów oraz zysku 
operacyjnego w przedziale 30-50 mln PLN. Szacujemy, iż dochodzenie do pełnego 
wykorzystania mocy będzie następowało stopniowo, do końca 2012 r. 

♦ Dywersyfikacja działalności o segment dystrybucyjny 

Dzięki przejęciu GZNF „Fosfory” Puławy poszerzą swój asortyment sprzedaży o 
nawozy NPK oraz wejdą w segment  dystrybucyjny, który umożliwi bezpośredni 
dostęp do rolników oraz pozwoli na zwiększenie marży na sprzedaży. Z kolei 
dostęp do infrastruktury portowej będzie sprzyjał zbudowaniu silnej pozycji 
logistycznej oraz umożliwi zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku nawozów 
w średnim terminie.  

♦ Rekomendacja i wycena 

Wzrost siły nabywczej rolników, stabilne ceny nawozów oraz rosnące wolumeny 
sprzedaży w połączeniu z konsolidacją wyników Fosforów to potencjał dla 
poprawy wyników w kolejnych latach. Biorąc pod uwagę, iż Z.A. Puławy są 
notowane z dyskontem w stosunku do swoich konkurentów zarówno na bazie 
wskaźnika P/E jak i EV/EBITDA  podtrzymujemy rekomendację KUPUJ. 

Monika Kalwasińska  
(0-22) 521-79-41   
monika.kalwasinska@pkobp.pl 

(niezmieniona)

Kupuj
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Nadal sprzyjające otoczenie rynkowe 

Od początku br. ceny nawozów pozostawały w tendencji wzrostowej w odpowiedzi  na 
sezonowy wzrost popytu na nawozy jak również poprawę koniunktury na rynku zbóż, która 
sprzyjała utrzymywaniu się cen na wysokim poziomie.  

Mniejsze zbiory w niektórych regionach świata na przełomie 2010/2011 r. oraz 
wstrzymanie eksportu zbóż przez Rosję wpłynęło na powstanie przewagi popytu nad podażą 
w światowym bilansie zbóż, co w rezultacie skutkowało systematycznym wzrostem cen zbóż 
od jesieni 2010 r. Poza czynnikami popytowo-podażowymi na kształtowanie się cen zbóż na 
rynku krajowym jak i światowym wpływ miało także zachowanie rynków terminowych oraz 
kapitał spekulacyjny. W I kw. 2011 r. ceny zbóż na rynku krajowym pozostawały pod 
wpływem wahań na rynkach światowych oraz  pojawienia się pierwszych informacji na 
temat oczekiwanej wielkości produkcji zbóż w Europie i na świecie w sezonie 2011/2012. 
Wraz z ogłoszeniem optymistycznych informacji na temat sprzyjających warunków 
pogodowych oraz zapowiedzi wznowienia przez Rosję eksportu zbóż, w II kw. br.  pojawił się 
długo oczekiwany spadek cen. Zgodnie z najnowszymi prognozami Agencji Rynku Rolnego 
ceny skupu zbóż na rynku krajowym w okresie żniw 2011 r. będą ulegały systematycznemu 
obniżaniu, niemniej jednak poziom cen może okazać się wyższy w porównaniu z 
poprzednimi latami.  Skala spadków będzie zależna od ostatecznej wielkości plonów oraz 
przewidywanego poziomu zapasów zbóż w sezonie 2011/2012. Według Agencji Rynku 
Rolnego po zakończeniu sezonu zbiorów ceny zbóż w kolejnych miesiącach mogą zacząć 
ponownie rosnąć, ale prawdopodobnie nie osiągną poziomu z lat 2007/2008 i 2010/2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez wątpienia istotnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się cen zbóż na 
rynku krajowym poza wielkością zbiorów będzie miała sytuacja na globalnym rynku zbóż. 
Zgodnie z ostatnimi prognozami opublikowanymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych 
do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
FAO)  światowa produkcja zbóż w tym roku ma wzrosnąć o około 3,3% r/r. W lipcowym 
raporcie Strategie Grains prognozy zbiorów zbóż w sezonie 2011/2012 w UE zostały także 
podwyższone. Wyższe od oczekiwanych zbiory zbóż nie przełożą się jednak na zwiększenie 
poziomu globalnych zapasów. Zgodnie z opublikowanymi prognozami globalnego bilansu 
popytu i podaży przez Międzynarodową Radę Zbożową (IGC) poziom zapasów zbóż na 
świecie w sezonie 2011/2012 wyniesie 339 mln ton i będzie najniższy od sezonu 2007/2008. 
Rosnący globalny popyt powoduje, iż mimo zwiększającej się podaży ceny zbóż mogą 

Argumenty inwestycyjne 

Produkcja nawozów w Polsce w tys. ton
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utrzymywać się na wysokim poziomie. Istotny wpływ na zachowanie globalnej równowagi w 
sezonie 2011/2012 będzie miała decyzja Rosji o zniesieniu zakazu eksportu zbóż od 1 lipca 
2011 r. oraz wprowadzenie na Ukrainie ceł eksportowych na zboża, które obowiązują w 
okresie 1.07.– 1.01.2012 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biorąc pod uwagę fakt, iż ceny nawozów są silnie skorelowane z cenami zbóż należy 
oczekiwać w II połowie br. lekkiej korekty ich cen, odzwierciadlającej zachowanie  notowań 
zbóż. Jeżeli nie nastąpią  zawirowania pogodowe, które wpłyną negatywnie na strukturę 
bilansu zbóż wówczas w przyszłym roku ceny nawozów powinny ustabilizować się na 
poziomach nieco niższych w stosunku  do tegorocznych. Oznaczałoby to, iż aby poprawić 
wyniki z roku obrotowego 2010/2011 Puławy musiałyby zwiększyć wolumen sprzedaży w 
segmencie agro. Opublikowane dane GUS na temat produkcji nawozów za I pół 2011 r. 
potwierdzają fakt, iż popyt na nawozy ma trwałe podstawy - produkcja nawozów azotowych 
wzrosła o 8% r/r, a nawozów fosforowych aż o 14,3% w stosunku do analogicznego okresu 
poprzedniego roku. W okresie styczeń-czerwiec 2011 r. produkcja nawozów azotowych 
wyniosła 906 tys. ton, a nawozów fosforowych 252 tys. ton. Większa dynamika produkcji 
nawozów fosforowych wynika z faktu, iż po prawie dwuletniej przerwie w ich aplikacji 
związanej z załamaniem gospodarczym rolnicy zostali zmuszeni do ich zastosowania.  
Zupełnie inna sytuacja ma miejsce w przypadku nawozów azotowych, które są niezbędnym 
składnikiem w procesie produkcji roślinnej, wpływającym na poziom osiąganych plonów, co 
powoduje, iż rynek nawozów azotowych rośnie wraz ze zwiększającym się areałem upraw.  

 

 

 

 

 

 

 

Korelacja między cenami pszenicy i nawozów
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Zwiększenie mocy produkcyjnych 

Pod koniec ubiegłego roku Puławy zakończyły jedną z większych inwestycji, polegającej 
na modernizacji ciągu produkcyjnego tlenownia-amoniak-mocznik. W wyniku ukończenia 
powyższej inwestycji zwiększeniu ulegną moce produkcyjne spółki oraz poprawi się 
ekonomika posiadanych instalacji. Modernizacja ciągu produkcyjnego tlenownia-amoniak-
mocznik pozwoliła na podwyższenie zdolności produkcyjnych mocznika o 272 tys. ton oraz 
tlenu o 102 tys. Nm3/rok. Oznaczałoby to około 300 mln PLN dodatkowych przychodów przy 
pełnym wykorzystaniu nowych mocy oraz zysk operacyjny w przedziale 30-50 mln PLN. 
Ukończona inwestycja tlenownia-amoniak-mocznik przyczyni się także do zwiększenia mocy 
produkcyjnych i przetwórczych amoniaku. Puławy dodatkowo planują budowę dużego 
stokażu amoniaku, który przełoży się na zwiększenie efektywności spółki. Inwestycja w 
stokaż o pojemności 15 tys. wraz z systemem rozładunku i załadunku cystern kolejowych i 
samochodowych ma kosztować do 108,5 mln zł. Dzięki większym możliwościom 
magazynowania amoniaku Puławy będą mogły elastycznie planować prace remontowe na 
większych odcinkach ciągów technologicznych oraz wykonywać duże remonty bez 
ograniczenia produkcji. Zmagazynowany amoniak w odpowiednich ilościach (zapasy surowca 
na 7 dni produkcji) spowoduje, iż okresowe ograniczenia produkcji amoniaku nie 
doprowadzą do zakłóceń w ruchu instalacji mocznikowych oraz współpracujących z nimi 
instalacji RSM oraz melaminy. Obecnie Z.A. Puławy posiadają magazyny amoniaku o 
pojemności 3,5 tys. ton, co stanowi odpowiednik zaledwie jednodobowej produkcji. 
Planowany termin ukończenia budowy nowego stokażu amoniaku to koniec 2012 r. 

Z.A. Puławy pracują dodatkowo nad poszerzeniem swojej oferty produktowej i 
zamierzają uruchomić produkcję stałych oraz płynnych nawozów na bazie mocznika i 
siarczanu amonu do końca 2012 r. Koszt budowy nowego kompleksu nawozowego to prawie 
166 mln PLN, będzie on wykorzystywał mocznik z ukończonej w 2010 r. instalacji oraz siarkę  
z instalacji odsiarczania spalin. W wyniku ukończenia powyższej inwestycji Puławy zwiększą 
sprzedaż nawozów o kolejne 350 tys. ton. W naszych prognozach uwzględniliśmy jak na razie 
tylko wzrost wolumenu sprzedaży mocznika w wysokości 270 tys. ton. 

Wejście w segment dystrybucji 

Pod koniec 2010 r. Z.A. Puławy podpisały umowę nabycia od Ciechu akcji Gdańskich 
Zakładów Nawozów Fosforowych „Fosfory”, stanowiących 89,46% kapitału zakładowego 
spółki  za kwotę 229 mln PLN, z czego cena 107,2 mln PLN dotyczy wartości udziałów, a 
120,6 mln PLN to wartość pożyczki udzielonej Fosforom przez Ciech. Z kolei w lipcu br. 
spółka dokonała zakupu pozostałych udziałów GZNF (8,97%), pozostających w rękach Skarbu 
Państwa. Cena zakupu to 10,7 mln zł. Tym samym Puławy stały  się prawie 100% 
właścicielem GZNF, gdyż 1,57% akcji pozostało w rękach pracowników.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Z.A. Puławy, PKO Dom Maklerski 
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GZNF zajmują się produkcją nawozów NPK, kwasu siarkowego oraz świadczą usługi 
przeładunkowo-składowe z tytułu posiadania infrastruktury portowej w Gdańsku. Są drugim 
graczem na rynku nawozów wieloskładnikowych NPK w Polsce, udział Fosforów w rynku 
nawozów NPK szacuje się na około 18%. Spółka posiada dwie linie produkcyjne o łącznej 
maksymalnej zdolności produkcyjnej 360 tys. rocznie. Poza działalnością produkcyjną 
Fosfory posiadają dwie spółki dystrybucyjne, dzięki którym Puławy zyskają bezpośredni 
dostęp do klienta końcowego. W przyszłości ma zostać także rozszerzona oferta 
dystrybucyjna o inne produkty oraz usługi dla rolnictwa, co przełoży się na wzrost 
osiąganych przychodów. Na podstawie sprawozdań opublikowanych Monitorze Polskim 
wynika, iż EBITDA „Fosforów” w 2009 r. była ujemna i wyniosła 39 mln zł, a w 2008 r. 
osiągnęła poziom 50 mln zł, trzeba jednak pamiętać, iż był to okres rekordowych marż. 
Szacujemy, iż w 2010 r. mogła ona osiągnąć poziom 30-35 mln zł, co dawałoby wycenę 
Fosforów na bazie mnożnika EV/EBITDA 8x czyli na poziomach zbliżonych do rynkowych. 
Wyniki Fosforów mają zacząć być konsolidowane począwszy od IV kw. roku obrotowego 
2010/2011 r.  

 

Przejęcie  Fosforów przez  Puławy ma na celu stworzenie polskiego producenta 
nawozów ze zintegrowaną działalnością produkcyjną oraz dystrybucyjną. Po drugie Puławy 
weszły w nowy dla siebie segment rynku czyli produkcję nawozów wieloskładnikowych NPK. 
Zarząd Puław zamierza zrealizować także synergie powstałe w wyniku połączenia w obszarze 
zakupów, dystrybucji czy też rozwoju produktów, co powinno przyczynić się do wzrostu 
wartości całej grupy. Niemniej jednak planowane nakłady inwestycyjne, które Puławy 
zamierzają przeprowadzić w GZNF w pierwszych latach najprawdopodobniej zrównoważą 
szacowane wpływy z oczekiwanych synergii. Uważamy, że akwizycja GZNF w kolejnych 
latach pozytywnie wpłynie na wzrost przychodów spółki, a przede wszystkim pozwoli na 
zbudowanie silnej pozycji na rynku dystrybucji nawozów.  
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Rachunek zysków i strat (mln PLN) 07/08 08/09 09/10 10/11P 11/12P 12/13P IV 09/10 III-IV 09/10 IV 10/11P III-IV 10/11P

Przychody netto ze sprzedaży 2 504 2 397 2 056 2 764 3 078 3 189 561 1 160 769 1 667

    zmiana 13,5% -4,3% -14,2% 34,4% 11,4% 3,6% 2,1% -3,0% 37,1% 43,7%
EBITDA 433 407 82 416 446 487 53 116 116 382
    zmiana 72,2% -5,9% -79,8% 405,8% 7,3% 9,2% - 0,7% 118,3% 228,2%
EBIT 359 338 15 298 330 376 40 84 89 329
    zmiana 136,9% -5,7% -95,5% - 10,6% 14,1% - 4,1% 125,2% 293,3%
Zysk netto 331 195 36 253 275 312 43 82 76 274
    zmiana 154,5% -41,2% -81,7% - 8,9% 13,4% 141,9% 71,5% 78,5% 234,9%
Zysk netto skorygowany 331 195 36 253 275 312 43 82 76 274
    zmiana 0,0% -41,2% -81,7% - 8,9% 13,4% 141,9% 71,5% 78,5% 234,9%
Marża EBITDA 17,3% 17,0% 4,0% 15,0% 14,5% 15,3% 9,4% 10,0% 15,0% 22,9%
Marża EBIT 14,3% 14,1% 0,7% 10,8% 10,7% 11,8% 7,1% 7,2% 11,6% 19,7%
Rentowność netto 13,2% 8,1% 1,7% 9,2% 8,9% 9,8% 7,6% 7,1% 9,9% 16,5%
Źródło: Spółka, PKO DM

Wybrane pozycje bilansu i CF (mln PLN) 07/08 08/09 09/10 10/11P 11/12P 12/13P

Aktywa ogółem 1 968 2 082 2 039 2 315 2 562 2 804
Aktywa trwałe 785 827 1 226 1 440 1 517 1 540
Aktywa obrotowe 1 182 1 255 813 875 1 045 1 264
Kapitał własny 1 540 1 636 1 645 1 879 2 091 2 320
Zobowiązania i rezerwy ogółem 428 446 394 436 471 483
Dług netto -596 -581 -94 -101 -183 -370
Kapitał obrotowy 385 471 456 470 523 542
Kapitał zaangażowany 944 1 055 1 551 1 778 1 908 1 950
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 336 320 11 362 329 405
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 -448 -45 -331 -183 -134
Środki pieniężne z działalności finansowej -91 -159 -156 -20 -64 -83
Środki pieniężne na koniec okresu 575 288 90 101 183 371
Dług netto/EBITDA -1,38 -1,43 -1,15 -0,24 -0,41 -0,76
ROE 23,7% 12,3% 2,2% 14,4% 13,9% 14,2%
ROACE 26,4% 27,4% 0,9% 14,5% 14,5% 15,8%
Źródło: Spółka, PKO DM

Wycena DCF (mln PLN) 11/12P 12/13P 13/14P 14/15P 15/16P 16/17P 17/18P 18/19P 19/20P 20/21P

Prognozy

EBIT 298 330 376 364 342 314 310 304 299 273

Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
NOPLAT 267 305 295 277 254 251 246 242 221 213

Amortyzacja 117 106 111 116 105 104 103 103 104 102
Nakłady inwestycyjne 331 183 134 131 137 133 134 135 131 135
Inwestycje w kapitał obrotowy 53 19 17 3 4 4 4 2 2 2
FCF -11 214 260 248 217 217 212 209 190 180

Kalkulacja WACC

Dług/(Dług+Kapitał) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Stopa wolna od ryzyka 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8%
Premia rynkowa 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Beta 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Koszt długu po opodatkowaniu 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%
Koszt kapitału 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8%
WACC 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8% 10,8%

Wycena

DFCF -10 174 191 164 130 117 103 92 76 65

Suma DFCF 1 102
Zdyskontowana wartość rezydualna 1 072       realna stopa wzrostu FCF po roku 2020 = 1%
Dług netto + wypłacona dywidenda -101
Kapitały mniejszości 1
Wartość spółki 2 275

Liczba akcji (mln sztuk) 19,115
Wartość 1 akcji  01.07.2011 119,02

Cena docelowa (PLN) 124,48

Źródło: PKO DM

EUR USD 2010 2011 2012 2010 2011 2012

AGRIUM INC CANADA AGU US 9 047          13 117        17,18          9,19             8,99             10,76          6,02             5,99             
K+S AG GERMANY SDF GR 8 690          12 599        20,43          11,88          10,12          9,54             6,86             6,11             
KEMIRA OYJ FINLAND KRA1V FH 1 452          2 106          13,61          10,30          9,50             7,80             7,58             7,15             
KONINKLIJKE DSM NV NETHERLANDS DSM NA 6 322          9 167          -               9,52             8,79             5,51             4,97             4,72             
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN CANADA POT CN 32 561        47 210        27,61          14,72          12,61          17,70          10,26          8,85             
YARA INTERNATIONAL ASA NORWAY YAR NO 9 874          14 317        12,65          7,79             8,40             7,98             5,66             6,10             
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC USA CF US 8 305          12 041        23,21          8,11             8,69             9,95             4,31             4,66             
INCITEC PIVOT LTD AUSTRALIA IPL AU 4 398          6 378          15,48          11,31          10,88          9,89             7,80             7,47             
ARKEMA FRANCE AKE FP 3 595          5 213          10,97          6,84             6,87             5,08             3,65             3,52             
URALKALI RUSSIA URKA RU 18 090        26 227        - 16,59          9,52             31,25          7,73             6,80             
CHAMBAL FERTILIZERS & CHEM INDIA CHMB IN 647              939              16,02          14,26          14,00          9,12             7,50             7,68             
ISRAEL CHEMICALS LTD ISRAEL ICL IT 12 451        18 052        16,82          11,78          10,34          12,21          8,81             7,87             

Mediana 16,02 10,81 9,51 9,71 7,18 6,46

Z.A. Puławy Polska ZAP PW 394 567 45,94 6,45 5,93 18,64 3,68 3,43
Premia/(dyskonto) w wycenie rynkowej spółki 186,7% -40,3% -37,7% 91,9% -48,7% -46,8%
Implikowana wartość 1 akcji (PLN) 29,79 143,00 137,04 47,04 161,45 155,96

Źródło: Bloomberg, PKO DM

Wycena porównawcza Kraj notow. Ticker
Kapital. (mln) P/E EV/EBITDA



Objaśnienie używanej terminologii fachowej 

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

Rekomendacje stosowane przez DM 

KUPUJ - uważamy, że akcje spółki posiadają co najmniej 15% potencjał wzrostu 
AKUMULUJ - uważamy, że akcje spółki posiadają potencjał wzrostu nie większy niż 15% 
NEUTRALNIE - oczekujemy względnie stabilnych notowań akcji spółki 
REDUKUJ - uważamy, że akcje spółki posiadają potencjał spadku nie większy niż 15% 
SPRZEDAJ - uważamy, że akcje spółki posiadają co najmniej 15% potencjał spadku 
Rekomendacje wydawane przez DM obowiązują przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną 
zaktualizowane. DM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków. Częstotliwość takich aktualizacji nie jest 
określona. Zastrzeżenie o spekulacyjnym charakterze rekomendacji oznacza, że horyzont inwestycji jest skrócony do 3 miesięcy, a inwestycja jest obarczona podwyższonym ryzy-
kiem. 

Stosowane metody wyceny 

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

Powiązania, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzonej rekomendacji 

DMPKO BP pełni funkcję animatora rynku dla spółki Z.A. Puławy, bank PKO BP  jest także kredytodawcą spółki. Skarb Państwa, podmiot dominujący PKO BP i strona licznych 
umów z bankiem posiada 50,73% akcji i głosów Z.A. Puławy. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy DM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują 
jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w §9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące 
instrumentów finansowych lub ich emitentów. Inwestor powinien zakładać, że DM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. 

Pozostałe klauzule 

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