
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie 
stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej  prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych 
informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”.  
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Najważniejsze informacje  

 
 CD PROJEKT - CD Projekt przesuwa daty publikacji raportów finansowych 

 RAPORTY - Raport okresowy przedstawią: ACREBIT, AILLERON, COGNOR, 

COMARCH, CWA, HARPER, HYDROTOR, KREDYTIN, ROPCZYCE, SESCOM, 

SFKPOLKAP, SOHODEV, VOTUM 

 USA - Wydatki amerykańskich konsumentów w styczniu wzrosły o 2,4 proc. Mdm 

 POLSKA - PKB za 2020 spadł o 2,7 proc., PKB w IV kw. spadł o 2,8 proc. rdr  

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Indeks PMI dla 
przemysłu 

52.7 51.9 luty 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:30 Szwajcaria 
Sprzedaż detaliczna 
w.d.a. 

4.5% r/r 4.7% r/r styczeń 

09:15 Hiszpania 
Indeks PMI dla 
przemysłu 

52.0 49.3 luty 

09:30 Szwajcaria 
Indeks PMI dla 
przemysłu 

60.0 59.4 luty 

09:45 Włochy 
Indeks PMI dla 
przemysłu 

57.0 55.1 luty 

09:50 Francja 
Indeks PMI dla 
przemysłu - fin.. 

55.0 51.6 luty 

09:55 Niemcy 
Indeks PMI dla 
przemysłu - fin.. 

60.6 57.1 luty 

10:00 
Strefa 
Euro 

Indeks PMI dla 
przemysłu - fin.. 

57.7 54.8 luty 

10:30 
Wlk. 
Brytania 

Zaakceptowane 
wnioski o kredyt 
hipoteczny 

96.0 tys. 103.4 tys. styczeń 

10:30 
Wlk. 
Brytania 

Podaż pieniądza 
M4 

0.8% m/m 0.7% m/m styczeń 

10:30 
Wlk. 
Brytania 

Indeks PMI dla 
przemysłu - fin.. 

54.9 54.1 luty 

11:00 Włochy Inflacja CPI - wst.. 0.3% r/r 
0.7% m/m 

0.4% r/r 
luty 

14:00 Niemcy Inflacja CPI - wst.. 
0.5% m/m 

1.2% r/r 
0.8% m/m 

1.0% r/r 
luty 

14:30 Kanada 
Saldo rachunku 
bieżącego 

-8.3 mld 
CAD 

-7.53 mld 
CAD 

IV kw. 

15:30 Kanada 
Indeks PMI dla 
przemysłu 

b.d. 54.4 luty 

15:45 USA 
Indeks PMI dla 
przemysłu - fin.. 

58.5 59.2 luty 

16:00 USA 
Wydatki na inwestycje 
budowlane 

0.8% 
m/m 

1.0% m/m styczeń 

16:00 USA 
Indeks ISM dla 
przemysłu 

58.8 58.7 luty 

16:20 
Strefa 
Euro 

Wystąpienie 
publiczne prezes 
ECB (Christine 
Lagarde) 

- - - 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

poniedziałek, 1 marca 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 907,28 -1,51% 

WIG30 2 271,26 -1,47% 

mWIG40 4 307,39 -0,62% 

sWIG80 17 530,05 -0,80% 

WIG 56 970,30 -1,28% 

NCIndex 517,01 -1,62% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2120 1 920 -0,88% 34 181 37 744 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 94  24,04% 289 762 16,75% 

SPADEK 261  66,75% 1 431 978 82,75% 

BEZ ZM, 36 9,21% 8 681 0,50% 

RAZEM 391 100,00% 1 730 420 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

ZREMB 1,290  22,86% 710 716 

IALBGR 0,600  20,00% 565 229 

BAHOLDING 0,845  12,82% 3 041 076 

WIKANA 4,10  10,81% 117 180 

TALEX 13,75  10,44% 117 220 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

ELKOP 0,620  -14,60% 900 288 

IFCAPITAL 0,230  -9,45% 127 255 

KRVITAMIN 19,9  -7,24% 1 808 428 

CDPROJEKT 236,6  -5,96% 328 144 440 

ARCTIC 6,06  -5,90% 2 051 547 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 932,37 -1,50% 

NASDAQ 13 192,35 0,56% 

S&P500 3 811,15 -0,48% 

FTSE 100 6 483,43 -2,53% 

CAC 40 5 703,22 -1,39% 

DAX XETRA 13 786,29 -0,67% 

RTS  1 433,89 1,56% 

BUX 43 790,17 -0,48% 

NIKKEI 225  29 663,50 2,41% 

HANG SENG (godz. 8:21) 29 357,25 1,30% 

BOVESPA 110035,17 -1,98% 

MERVAL 48 432,27 -1,00% 

CECE EUR  1 431.76 -1.74% 

NTX EUR  1 043.93 -1.71% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2085 0,12% 

EUR/PLN 4,5106 -0,09% 

USD/PLN 3,7322 -0,23% 

USD/JPY 106,5770 0,07% 

GBP/USD 1,3992 0,47% 

EUR/CHF 1,0978 0,10% 

CHF/PLN 4,1086 -0,20% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1751,950 1,13% 

MIEDŹ (LME) 9120,50 -4,62% 

ROPA BRENT 65,430 1,55% 

ROPA WTI 62,470 1,38% 
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Informacje dnia 

 

CD PROJEKT CD Projekt przesuwa daty publikacji raportów finansowych 

CD Projekt przesunął daty publikacji raportów finansowych za 2020 rok i za pierwszy kwartał 2021 roku, a jako powód 
podał niedawny atak hakerski, który spowodował czasowe ograniczenie dostępu do zasobów wewnętrznych - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

BNP PARIBAS BP BNP Paribas BP miał 733,1 mln zł zysku netto, 119,58 mld zł aktywów w 2020 r. 

BNP Paribas Bank Polska odnotował 733,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom 
jednostki dominującej w 2020 r., podała spółka w komunikacie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3 060,07 mln zł wobec 3 
168,76 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 916,1 mln zł wobec 819,94 mln zł rok wcześniej, 
podano również. 

BNP PARIBAS BP BNP Paribas BP szacuje koszty propozycji szefa KNF dot. ugód na 0,7-1,3 mld zł 

Koszty propozycji dotyczącej ewentualnego podpisywania ugód z frankowiczami w ramach procedury zaproponowanej 
przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wyniosłyby dla BNP Paribas Bank Polska 0,7 mld zł lub 
1,3 mld zł, podała spółka w komunikacie. 

BNP PARBIAS BP Akcjonariusze BNP Paribas BP zdecydują 24 III o niewypłacaniu dywidendy za 2020 

Akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska zdecydują na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu całości zysku netto za 
2020 r. w kwocie 731,06 mln zł na kapitał rezerwowy, podano w projektach uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie 
zwołane na 24 marca. 

CYFROWY POLSAT, NETIA Cyfrowy Polsat kupi w wezwaniu 84.868 akcji Netii 

Cyfrowy Polsat, w zakończonym 26 lutego wezwaniu do sprzedaży kupi łącznie 84.868 akcji Netii – poinformowała 
spółka w komunikacie. 

AMREST AmRest chce otworzyć 130 restauracji brutto w 2021 r. 

AmRest chce otworzyć w 2021 roku 130 nowych restauracji brutto. Spółka z optymizmem podchodzi do perspektyw 
kolejnych miesięcy - poinformowali przedstawiciele zarządu. 

PKN ORLEN, 
ELEKTROBUDOWA 

Elektrobudowa ma otrzymać od PKN Orlen 14,6 mln zł i 1,38 mln euro 

Elektrobudowa ma otrzymać od PKN Orlen łącznie 14,6 mln zł i 1,38 mln euro tytułem podatku VAT oraz faktur 
niezapłaconych i niepotrąconych przez Orlen - poinformowała Elektrobudowa w komunikacie. 

UNIBEP Spółka Unibepu ma umowę na działki w Warszawie pod ok. 110 mieszkań 

Lykke UDM - spółka z grupy kapitałowej Unibepu - zawarła z osobami fizycznymi dwie umowy nabycia praw do 
sąsiadujących ze sobą nieruchomości położonych w Warszawie w dzielnicy Mokotów, za 12 mln zł, podała spółka w 
komunikacie. Na nabytych działkach planowana jest inwestycja na ok. 110 lokali mieszkalnych, podano również. 

MOSTOSTAL ZABRZE Mostostal Zabrze miał 10,19 mln zł zysku netto, 26,37 mln zł EBIT w 2020 r. 

Mostostal Zabrze odnotował 10,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w 2020 r. wobec 10,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 
26,37 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 616,91 mln zł, podano również 

VENTURE INC ASI Venture Inc ASI chce wypłacić 0,07 zł dywidendy na akcję 

Venture Inc ASI chce przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy prawie 2,1 mln zł zysku netto za 2020 rok, co daje 
0,07 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Planowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 
28 kwietnia, a jej wypłata miałaby nastąpić 7 maja, podano również. 

WASKO Wasko miało 11,72 mln zł zysku netto, 17,38 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2020 r. 

Wasko odnotowało 11,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
IV kw. 2020 r. wobec 1,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 17,38 mln zł, 
a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 191,5 mln zł. 

STALPRODUKT Stalprodukt miał 40,31 mln zł zysku netto, 47,56 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2020 

Stalprodukt odnotował 40,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 20,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny 
wyniósł 47,56 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 866,87 mln zł, podano również. 

INTERSPORT Intersport miał 6,92 mln zł straty netto w III kw. r.obr. 2020/2021 

Intersport odnotowało 6,92 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. roku obrotowego 2020/2021 (od 01.10.2020 do 
31.12.2020) wobec 1,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 6,74 mln zł, a 

skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,12 mln zł, podano również. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
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ENEA Enea: Odpis aktualizujący zmniejszy zysk netto grupy za 2020 o ok. 2,33 mld zł 

Enea - w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów - zidentyfikowała konieczność dokonania 
odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych Enea Wytwarzanie w wysokości ok. 2 881 mln zł w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Enea za 2020 rok, podała spółka. Powyższe zdarzenie 
zmniejszy zysk przed opodatkowaniem o ok. 2 881 mln zł i zysk netto okresu sprawozdawczego o ok. 2 334 mln zł. 

PKN ORLEN Grupa Orlen z umową kupna od funduszy inwestycyjnych z Hiszpanii trzech farm wiatrowych na Pomorzu 

Grupa Orlen powiększy się o trzy lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy ok. 90 MW. Koncern podpisał właśnie umowę 
na zakup tego typu obiektów, działających na Pomorzu, od funduszy inwestycyjnych z Hiszpanii. Wartość umowy 
wynosi ok. 380 mln zł - poinformował w piątek PKN Orlen. 

PKN ORLEN Anwil z Grupy Orlen szuka wykonawcy do zaprojektowania i budowy terminalu morskiego 

Anwil z Grupy Orlen, producent nawozów azotowych i PCW, ogłosił zapytanie ofertowe na budowę morskiego 
terminalu przeładunkowego w formule EPC na terenie Portu Gdańskiego. Jak podała spółka, oferty w tym 
postępowaniu można składać do 23 marca. Termin realizacji inwestycji to koniec lutego 2023 r. 

TAURON Tauron wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń w konkursie na prezesa do 8 marca 

Rada nadzorcza Tauron Polska Energia wydłużyła termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów w postępowaniu 
kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa do 8 marca, do godziny 14:30, podała spółka. 

ALIOR BANK Alior Bank oczekuje, że w 2021 roku osiągnie zysk 

Alior Bank oczekuje, że w 2021 roku osiągnie zysk netto, po pierwszym kwartale planuje przedstawić aktualizację 
strategii - poinformowała w piątek wiceprezes banku, kierująca pracami zarządu, Iwona Duda. 

ALIOR BANK Wiceprezes Alior Banku: nie mamy problemu z kredytami frankowymi 

Alior Bank nie ma problemu z kredytami frankowymi; w 2021 r. dąży do wypracowania zysku - poinformowała w piątek 
Iwona Duda, wiceprezes Aliora, kierująca pracami zarządu banku. Przedstawiciele banku zapewnili, że wdrażane 
oszczędności nie oznaczają zwolnień grupowych. 

ALIOR BANK Alior Bank chce utrzymać wolumeny sprzedaży kredytów hipotecznych w 2021 r. 

Sprzedaż kredytów hipotecznych Alior Banku wzrosła o 64% r/r i wyniosła 2 969 mln zł w 2020 roku, a w samym IV kw. 
wyniosła 866 mln zł (wzrost o 78% r/r). Celem banku jest utrzymanie wolumenu sprzedaży kredytów hipotecznych na 
poziomie osiągniętym w 2020 roku, co pozwoli równoważyć wyniki osiągnięte w innych produktach kredytowych, 
poinformował ISBnews wiceprezes odpowiedzialny za produkty i sprzedaż w zakresie klienta indywidualnego i 
biznesowego Dariusz Szwed. 

ALIOR BANK Alior Bank: Wpływ inicjatyw oszczędn. na wynik brutto to min. 100 mln zł w br. 

Alior Bank szacuje, że łączny wpływ inicjatyw służących redukcji kosztów na wynik brutto grupy w 2021 roku wyniesie 
co najmniej 100 mln zł, podał bank. 

ALIOR BANK Alior Bank zakłada, że koszty ryzyka nie powinny przekraczać 2,2% 

Alior Bank oczekuje, że w przypadku ustabilizowania się sytuacji makroekonomicznej oraz braku zdarzeń 
jednorazowych, koszty ryzyka nie powinny przekraczać 2,2%, podał bank w prezentacji. 

ALIOR BANK Alior Bank przedstawi zaktual. strategię po I kw., planuje zmiany w dystrybucji 

Alior Bank przedstawi zaktualizowaną strategię do roku 2022 po I kwartale tego roku, poinformowała wiceprezes p.o. 
prezesa banku Iwona Duda. Bank planuje zmiany w sieci dystrybucji i nie zamierza przeprowadzać zwolnień 
grupowych, poinformował wiceprezes Dariusz Szwed. 

MILLENNIUM ZWZ Banku Millennium 24 III zdecyduje o niewypłacaniu dywidendy za 2020 r. 

Akcjonariusze Banku Millennium zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku wypracowanego w 2020 roku, wynika 
z projektów uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 24 marca. 

GETIN Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Idea Bank Białoruś za 71,3 mln zł 

Getin Holding wraz z Getin International zawarł z Minsk Transit Bank warunkową umowę sprzedaży ok. 99,999 proc. 
akcji Idea Bank Białoruś za 71,3 mln zł - poinformował Getin Holding w komunikacie. 

CYFROWY POLSAT Cyfrowy Polsat i Polkomtel sprzedadzą Polkomtel Infrastruktura za 7,07 mld zł 

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (sprzedający) zawarli z Cellnex Poland (nabywcą, podmiotem zależnym hiszpańskiej 
Cellnex Telecom) warunkową umowę sprzedaży ok. 99,99% udziałów spółki Polkomtel Infrastruktura za 7 070,29 mln 
zł, podał Cyfrowy Polsat. 

BUDIMEX Oferta Budimeksu za 581,4 mln zł netto wybrana na odcinek obwodnicy Trójmiasta 

Oferta Budimeksu, warta 581,44 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad pn. Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na 2 części: Część nr 1: 
Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno - węzeł Żukowo (bez węzłów), podał 
Budimex. 

POLNORD Polnord złożył wniosek do KNF ws. wycofania akcji z GPW 

Polnord złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich akcji 
spółki z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. 

AMREST Amrest chce otworzyć 130 restauracji brutto w 2021 roku 

Amrest chce otworzyć w 2021 roku 130 nowych restauracji brutto - poinformowała spółka w prezentacji. W 2020 roku 
spółka otworzyła 88 lokali wobec 261 w 2019 roku. 

ERBUD Erbud ma umowę na budowę osiedla dla Vantage we Wrocławiu za 41,1 mln zł netto 

Erbud podpisał z Vantage Development umowę na budowę w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji 
mieszkaniowej we Wrocławiu o wartości 41,1 mln zł netto, podała spółka. Termin realizacji ustalono na 87 tygodni od 
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dnia zawarcia umowy, podano również. 

MIRBUD Oferta konsorcjum Mirbudu za 777 mln zł brutto wybrana na część obw. Trójmiasta 

Oferta konsorcjum z udziałem Mirbudu, warta 777 mln zł brutto, została wybrana w postępowaniu Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Gdańsku, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: 
"Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na 2 części: część 2: budowa obwodnicy Metropolii 
Trójmiejskiej, zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) - węzeł Gdańsk Południe (z węzłem)", podał Mirbud. 

GRUPA AZOTY Grupa Azoty Polyolefins zamknęła finansowanie dłużne projektu Polimery Police 

Grupa Azoty Polyolefins otrzymała od agenta kredytu - Banku Pekao - potwierdzenie spełnienia warunków 
zawieszających wynikających z zapisów umowy kredytów. W konsekwencji, spółka może (po spełnieniu specyficznych 
warunków do pierwszej wypłaty każdego kredytu oraz dodatkowych warunków do każdego uruchomienia, nie 
odbiegających od warunków przewidzianych w podobnych typach finansowania) ubiegać się o wypłatę środków z 
kredytu na realizację projektu "Polimery Police". Tym samym sukcesem zakończył się ostatni etap procesu pozyskania 
finansowania dłużnego, podała spółka. 

BBI DEVELOPMENT BBI Development: Dla Roma Tower w Warszawie będzie pozyskany zewnętrzny inwestor 

Spółka PW, zarządzająca projektem "Roma Tower", realizowanym w Warszawie u zbiegu ulic Emilii Plater i 
Nowogrodzkiej zdecydowała o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych dla projektu oraz o wyborze opcji 
polegającej na pozyskaniu dla projektu zewnętrznego inwestora, podało BBI Development, które ma 45% udziału w 
spółce. 

PKP CARGO PKP Cargo przewiozło w styczniu 6,4 mln ton towarów, spadek o 4,5 proc. rdr 

PKP Cargo w styczniu przewiozło 6,4 mln ton towarów, co oznacza spadek rdr o 4,5 proc. - podała spółka w 
komunikacie prasowym. 

ASSECO BS Portfel zamówień Asseco BS na 2021 rok ma wartość 168,2 mln zł 

Portfel zamówień Asseco Business Solutions na 2021 roku ma wartość 168,2 mln zł, co stanowi 59,6 proc. sprzedaży 
w 2020 roku - poinformował członek zarządu Mariusz Lizon. Spółka patrzy na ten rok z lekkim optymizmem. 

APATOR Apator planuje wzrost nakładów inwestycyjnych do ponad 100 mln zł w 2021 r. 

Nakłady inwestycyjne Apatora planowane są na ponad 100 mln zł w br. wobec ok. 80 mln w 2020 r., poinformował 
prezes Mirosław Klepacki. Inwestycje będą dotyczyły automatyzacji i zwiększenia skalowalności produkcji, a także 
rozwoju nowych produktów i usług. 

KERNEL Kernel miał 128 mln USD zysku netto, 269 mln USD EBITDA w II kw. r.fin. 

Kernel odnotował 128 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
w II kw. roku finansowego 2020/2021 (tj. od 1 października do 31 grudnia 2020 r.) wobec 41 mln USD zysku rok 
wcześniej, podała spółka w raporcie. 

UNIMOT Spółka Unimotu przejmuje projekty farm fotowoltaicznych o mocy 28 MW 

Unimot Energia i Gaz (UEiG) - spółka zależna Unimotu - zawarł umowę o współpracy z firmą Blueway Jakub Zieliński 
w zakresie dalszego rozwoju projektów farm fotowoltaicznych na różnym etapie zaawansowania o łącznej mocy około 
28 MW, podał Unimot. 

ARCTIC PAPER Arctic Paper miał wstępnie 14,8 mln zł straty netto w IV kw. 2020 r. 

Arctic Paper odnotował 14,8 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2020 r. według szacunkowych danych wobec 
5,5 mln zł rok wcześniej, podała spółka. 

ARCTIC PAPER Arctic Paper rekomenduje wypłatę 0,3 zł na akcję dywidendy z zysku za 2020 r. 

Zarząd Arctic Paper zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 0,3 zł dywidendy na akcję z zysku netto 
za 2020 r., podała spółka. 

WAWEL Wawel chce wypłacić 25 zł dywidendy na akcję 

Wawel chce wypłacić 25 zł dywidendy na akcję z zysku netto za 2020 rok, co dawałoby łączną kwotę dywidendy w 
wysokości 37,5 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. 

DĘBICA FO Dębica miała szacunkowo 68,39 mln zł zysku netto w 2020 r. 

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 68,39 mln zł zysku netto w 2020 r. przy przychodach netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów w wysokości 1,8 mld zł, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. 

CERAMIKA Ceramika Nowa Gala ma zgodę KNF na wycofanie akcji z obrotu na GPW 

Ceramika Nowa Gala otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na wycofanie akcji spółki z obrotu na 
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała Komisja. 
Wycofanie z obrotu nastąpi 8 marca 2021 r. 

BOOMBIT BoomBit dokonał odpisów aktualizujących na prace rozwojowe wys. 6,33 mln zł 

BoomBit dokonał odpisów aktualizujących nakłady na prace rozwojowe w łącznej wysokości 6,33 mln zł w tym 4,96 
mln zł - w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, podała spółka. 

GLOBAL COSMED Global Cosmed podniósł prognozę EBITDA na 2020 rok do 43 mln zł 

Global Cosmed zrewidował prognozę na 2020 rok, która zakłada obecnie 43 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA 
(wobec 35 mln zł prognozowanych w grudniu 2020 r.) i 365 mln zł skonsolidowanych przychodów (wobec 356 mln zł), 
podała spółka. 

PGO TDJ Equity II ogłosił przymusowy wykup 4,39% akcji PGO po 1,45 za akcję 

TDJ Equity II ogłosił zamiar przymusowego wykupu 4 232 083 akcji PGO, stanowiących 4,39% w głosach na walnym 
zgromadzeniu, po 1,45 zł za akcję, podał podmiot pośredniczący mBank. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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WALUTY Sesja azjatycka: Po dynamicznym ruchu notowań eudorolara w dół podczas ostatniej sesji lutego, początek nowego 

miesiąca na razie przynosi jedynie próbę ustabilizowania notowań tej pary walutowej w okolicach 1,2080-1,2090. 
Ogólnie dolar pozostaje relatywnie silny w relacji do pozostałych walut, zwłaszcza walut EM, za sprawą powrotu 
nastawienia risk-off. 
Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Wydatki amerykańskich konsumentów w styczniu wzrosły o 2,4 proc. mdm 

Wydatki amerykańskich konsumentów w styczniu wzrosły o 2,4 proc. mdm, po spadku o 0,4 proc. miesiąc temu, po 
rewizji z -0,2 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. Oczekiwano wzrostu 2,5 proc. mdm. 

USA Deflator PCE w USA w styczniu wyniósł 1,5 proc. rdr 

Deflator PCE w USA w styczniu wyniósł 1,5 proc. rdr, wobec 1,3 proc. rdr miesiąc wcześniej i wobec konsensusu na 
poziomie 1,5 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. 

USA Zapasy amerykańskich hurtowników w styczniu wzrosły o 1,3 proc. 

Zapasy amerykańskich hurtowników w styczniu wzrosły o 1,3 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował we 
wstępnym odczycie Departament Handlu. Oczekiwano +0,2 proc. 

FRANCJA Produkt Krajowy Brutto Francji spadł o 1,4 proc. w IV kwartale 2020 r. kdk 

Produkt Krajowy Brutto Francji spadł o 1,4 proc. w IV kwartale 2020 r. kdk - poinformował urząd statystyczny Insee w II 
wyliczeniu. 

JAPONIA Sprzedaż detaliczna w Japonii w styczniu spadła o 0,5 proc. mdm 

Sprzedaż detaliczna w Japonii w styczniu spadła o 0,5 proc. mdm, podczas gdy poprzednio spadła o 0,7 proc., po 
korekcie z -0,8 proc. - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

WZROST GOSPODARCZY PKB za 2020 spadł o 2,7 proc., PKB w IV kw. spadł o 2,8 proc. rdr - GUS 

GUS skorygował dane o PKB w 2020 roku, najnowsza wartość wynosi -2,7 proc. vs -2,8 proc. wcześniej - podał GUS. 
"W stosunku do opublikowanego w dniu 29.01.2021 r. wstępnego szacunku spadek produktu krajowego brutto w 2020 
r. był mniejszy o 0,1 pkt proc. i wyniósł 2,7 proc." - napisał GUS. Produkt Krajowy Brutto w IV kwartale 2020 r. spadł o 
2,8 proc. rdr w porównaniu ze spadkiem o 1,5 proc. rdr w III kwartale - wynika z komunikatu GUS. Odczyt jest zgodny z 
wcześniejszym szacunkiem flash GUS. 

RYNEK PRACY Wskaźnik Rynku Pracy w lutym pozostał na poziomie ze stycznia – BIEC 

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, w lutym w 
Polsce pozostał na styczniowym poziomie 67,9 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. BIEC podaje, że 
od jesieni ubiegłego roku wykazuje on zwiększoną zmienność w kolejnych miesiącach. 

BUDŻET Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec lutego wynosi ok. 115 mld zł - Skuza, MF 

Na koniec lutego rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 115 mld 
zł - poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza. Na koniec stycznia na rach. budżetowych było 95 mld zł. 

INWESTYCJE Do '26 Polska planuje wydać 23,9 mld euro bezzwrotnych środków z Funduszu Odbudowy UE – KPO 

Do sierpnia 2026 r. Polska planuje wydać całą dostępną sumę bezzwrotnych dotacji z Funduszu Odbudowy w wys. 
23,9 mld euro - napisano w Krajowym Planie Odbudowy. Spośród 5 komponentów najwięcej środków przeznaczone 
zostanie na komponent B: zielonej energii i zmniejszenia energochłonności - 6,3 mld euro oraz E: zielona, inteligentna 
mobilność - 6,1 mld euro. 

OBLIGACJE NBP planuje w marcu jedną operację skupu obligacji - w dn. 17 marca 

Narodowy Bank Polski planuje w marcu przeprowadzić jedną operację strukturalną skupu obligacji - w dn. 17 marca - 
podał bank w komunikacie. Harmonogram operacji otwartego rynku NBP na marzec przewiduje regularne emisje 
bonów i w razie potrzeby operacje repo. 

OBLIGACJE Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji w styczniu wzrosła o 3,7 proc. mdm – MF 

Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych w styczniu wzrosła o 3,7 proc. mdm i wyniosła 468,6 mld zł 
- podało Ministerstwo Finansów. 

OBLIGACJE Udział inwestorów zagranicznych w polskich obligacjach wzrósł w I o 5,5 mld zł do 139,3 mld zł – MF 

W styczniu udział inwestorów zagranicznych w polskich obligacjach wzrósł o 5,5 mld zł do 139,3 mld zł - podał resort 
finansów w komunikacie. 

DEPOZYTY Gospodarstwa domowe ulokowały w bankach w I depozyty o terminie zapadalności 1-3 mies. o wartości 
12.805 mln zł – NBP 

Gospodarstwa domowe ulokowały w bankach w I depozyty o terminie zapadalności 1-3 mies. o wartości 12.805 mln zł 
wobec 14.655 mln zł w grudniu - podał NBP. Wartość depozytów złożonych w styczniu przez gospodarstwa domowe o 
terminie do 1 miesiąca wyniosła 4.325 mln zł wobec 5.452 mln zł w grudniu. Wartość depozytów z terminem 3-6 
miesięcy w styczniu wyniosła 2.529 mln zł wobec 2.791 mln zł. Z kolei wartość depozytów z terminem 6-12 miesięcy 
wyniosła 1.161 mln zł wobec 1.328 mln zł w grudniu. 

KREDYTY Banki udzieliły w styczniu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe za 4.931 mln zł – NBP 

Banki udzieliły w styczniu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 4.931 mln zł wobec 5.629 mln zł w 
grudniu - podał NBP. Średnie oprocentowanie kredytów na nieruchomości wyniosło w styczniu 2,9 proc., tak jak w 
grudniu. 

Źródło: PAP, ISB, IAR  
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DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ACREBIT- Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku. 

 AILLERON- Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku. 

 ASTRO- NWZA ws. zmiany statutu. 

 COGNOR- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 COMARCH- Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku. 

 CWA- Publikacja raportu za 2020 rok. 

 HARPER- Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2020 do 31.03.2021. 

 HYDROTOR- Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku. 

 IDH- Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej. 

 KREDYTIN- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021. 

 NOVAVISGR- Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,84 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Marshall Nordic Limited. 

 ROPCZYCE- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 SESCOM- Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021. 

 SFKPOLKAP- Publikacja raportu za I, II i III kwartał 2020 roku oraz za cały 2019 rok. 

 SOHODEV- Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.10.2020r. do 30.09.2021r. 

 VOTUM- Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2020 roku. 

POLSKA 

 Polska- (09:00) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 52.7 Poprz.51.9) za luty 

ZAGRANICA 

 Szwecja- (08:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.62.4) za luty 

 Szwajcaria- (08:30) Sprzedaż detaliczna w.d.a. (Oczek. 4.5% r/r Poprz.4.7% r/r) za styczeń 

 Szwajcaria- (08:30) Sprzedaż detaliczna s.a. (Oczek. b.d. Poprz.2.6% m/m) za styczeń 

 Węgry- (09:00) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.54.9) za luty 

 Hiszpania- (09:15) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 52.0 Poprz.49.3) za luty 

 Czechy- (09:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 58.1 Poprz.57.0) za luty 

 Szwajcaria- (09:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 60.0 Poprz.59.4) za luty 

 Włochy- (09:45) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 57.0 Poprz.55.1) za luty 

 Francja- (09:50) Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 55.0 Poprz.51.6) za luty 

 Niemcy- (09:55) Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 60.6 Poprz.57.1) za luty 

 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 57.7 Poprz.54.8) za luty 

 Norwegia- (10:00) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.51.8) za luty 

 Wlk. Brytania- (10:30) Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny (Oczek. 96.0 tys. Poprz.103.4 tys.) za styczeń 

 Wlk. Brytania- (10:30) Podaż pieniądza M4 (Oczek. 0.8% m/m Poprz.0.7% m/m) za styczeń 

 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 54.9 Poprz.54.1) za luty 

 Włochy- (11:00) Inflacja CPI - wst.. (Oczek. 0.3% r/r Poprz.0.7% m/m 0.4% r/r) za luty 

 Niemcy- (14:00) Inflacja CPI - wst.. (Oczek. 0.5% m/m 1.2% r/r Poprz.0.8% m/m 1.0% r/r) za luty 

 Niemcy- (14:00) Inflacja HICP - wst.. (Oczek. 0.5% m/m 1.6% r/r Poprz.1.4% m/m 1.6% r/r) za luty 

 Kanada- (14:30) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. -8.3 mld CAD Poprz.-7.53 mld CAD) za IV kw. 

 USA- (15:00) Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams) 

 USA- (15:05) Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard)  

 Kanada- (15:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.54.4) za luty 

 USA- (15:45) Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 58.5 Poprz.59.2) za luty 

 USA- (16:00) Wydatki na inwestycje budowlane (Oczek. 0.8% m/m Poprz.1.0% m/m) za styczeń 

 USA- (16:00) Indeks ISM dla przemysłu (Oczek. 58.8 Poprz.58.7) za luty 

 USA- (16:00) Indeks zatrudnienia (Oczek. b.d. Poprz.52.6) za luty 

 USA- (16:00) Indeks cen płaconych (Oczek. b.d. Poprz.82.1) za luty 

 USA- (16:00) Indeks nowych zamówień (Oczek. b.d. Poprz.61.1) za luty 

 Strefa Euro- (16:20) Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)  

 Strefa Euro- (17:10) Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)  

 USA- (20:00) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)  

 USA- (20:00) Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari)  

 USA- (20:00) Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)  

Źródło: www.interia.pl, www.yahoo.com, www.statistics.gov.uk, www.europa.eu.int, www.briefing.com, www.destatis.de, www.nbp.pl, www.stat.gov.pl, 
www.rzeczpospolita.pl, www.mf.gov.pl 
  

http://www.interia.pl/
http://www.yahoo.com/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.europa.eu.int/
http://www.briefing.com/
http://www.destatis.de/
http://www.nbp.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.rzeczpospolita.pl/
http://www.mf.gov.pl/
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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOS SA) wyłącznie w celach 
informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji 
inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek 
porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. 
U. 2017, poz. 1768 z póź. zm., dalej: Ustawa), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. 
Niniejsze opracowanie jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej 
dyrektywy”. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym raporcie na własne ryzyko i odpowiedzialność. DM BOŚ SA dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte 
informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wsze lkie 
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na 
potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejko lwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po 
stronie DM BOŚ SA. W przypadku klientów DM BOŚ SA, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, 
analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych 
(Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. DM BOŚ SA jest firmą inwestycyjną 
w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 
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