
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 Europe jskiego i Rady 
(UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów ob iektywnej 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  

 
 PGE - MAP proponuje, by PGE GiEK zostało integratorem aktywów węglowych jako 

NABE 

 STREFA EURO - Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,3 proc. w marcu rdr 

 CHINY - Produkt Krajowy Brutto Chin wzrósł w I kw. 2021 r. o 18,3 proc. rdr 

 Raport okresowy przedstawi: AIRWAY, BOWIM, CIGAMES, ELKOP, HUUUGE-

S144, IMAGEPWR, PHOTON, PLASTBOX, SFKPOLKAP, ZEPAK, Coca-Cola, IBM 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

b.d. Słowacja Stopa bezrobocia 7.9% 7.9% marzec 
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POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 012,27 -0,35% 

WIG30 2 385,63 -0,33% 

mWIG40 4 481,04 0,06% 

sWIG80 19 361,28 0,41% 

WIG 60 158,72 -0,20% 

NCIndex 523,76 0,05% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20M2120 2 007 -0,55% 14 028 33 579 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 159  41,19% 368 678 31,55% 

SPADEK 180  46,63% 769 898 65,88% 

BEZ ZM. 47  12,18% 30 131 2,58% 

RAZEM 386 100,00% 1 168 707 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

KPPD 44,0  22,22% 111 383 

OPTEAM 17,4  19,52% 3 157 600 

TRAKCJA 2,990  10,74% 4 926 561 

XTPL 83,2  9,33% 1 538 471 

TIM 25,80  7,50% 1 085 968 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

PHOTON 13,2  -5,71% 280 299 

CDPROJEKT 176,76  -5,69% 308 182 436 

PCFGROUP 67,80  -5,31% 3 921 950 

ACTION 11,25  -5,06% 1 951 761 

PRAIRIE 0,708  -4,97% 766 886 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34200,67 0,48% 

NASDAQ 14052,34 0,10% 

S&P500 4185,47 0,36% 

FTSE 100 7019,53 0,52% 

CAC 40 6287,07 0,85% 

DAX XETRA 15459,75 1,34% 

RTS  1497,05 1,51% 

BUX 42997,61 0,87% 

NIKKEI 225  29685,37 0,01% 

HANG SENG (godz. 8:21) 29151 0,63% 

BOVESPA 121113,93 0,34% 

MERVAL 47664,35 1,21% 

CECE EUR  1 270,76 -1,19% 

NTX EUR  890,29 -0,67% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,1966 -0,13% 

EUR/PLN 4,5458 0,19% 

USD/PLN 3,7989 0,32% 

USD/JPY 108,508 -0,23% 

GBP/USD 1,3855 0,18% 

EUR/CHF 1,1013 -0,04% 

CHF/PLN 4,1278 0,23% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1776,65 -0,02% 

MIEDŹ (LME) 9285 1,14% 

ROPA BRENT 66,54 -0,25% 

ROPA WTI 63,01 -0,11% 
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Informacje dnia 

 

PGE MAP proponuje, by PGE GiEK zostało integratorem aktywów węglowych jako NABE 

Ministerstwo Aktywów Państwowych złożyło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) wniosek o wpisanie do 
wykazu prac Rady Ministrów programu rządowego, który dotyczy transformacji sektora elektroenergetycznego, podał 
resort. MAP proponuje, aby Skarb Państwa nabył aktywa węglowe od PGE, Taurona i Enei, a następnie zintegrował je 
w jednym podmiocie, którym ma być PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - ma ono 
funkcjonować pod nazwą Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Działanie te - według 
przewidywań MAP - powinny zakończyć się w przyszłym roku. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

EUROCASH Poczta Polska będzie dostarczać przesyłki klientów do sieci sklepów Eurocash 

Poczta Polska nawiązała współpracę z Eurocash, dzięki czemu klienci będą mogli odbierać swoje zamówienia online w 
sieci 450 sklepów ABC, Lewiatan i Delikatesy Centrum. Dzięki temu Poczta Polska powiększyła sieć punktów odbioru 
do 14 tysięcy - poinformowała Poczta w komunikacie prasowym. 

EUROTEL Eurotel chce wypłacić 6,20 zł dywidendy na akcję 

Zarząd Eurotelu rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 6,20 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. 
Łącznie na ten cel miałoby trafić 23,2 mln zł. 

TIM TIM rekomenduje ustalenie dnia dywidendy na 30 czerwca 

Zarząd TIM zarekomendował akcjonariuszom ustalenie dnia dywidendy na 30 czerwca, a termin jej wypłaty - na 13 
lipca br., podała spółka 

VRG Grupa VRG liczy w '21 na znaczącą poprawę wyników rdr; zarząd pracuje nad strategią 

Grupa VRG liczy, że powrót do normalnej działalności będzie możliwy w drugiej połowie 2021 roku. Celem zarządu jest 
znacząca poprawa wyników finansowych w 2021 roku względem roku 2020 - poinformował prezes Andrzej Jaworski w 
liście do akcjonariuszy. Dodał, że zarząd prowadzi zaawansowane prace nad strategią. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

TAURON Po wydzieleniu aktywów węglowych Tauron pozostanie odrębną Grupą – prezes 

Po przygotowywanym obecnie przez rząd wydzieleniu z grup energetycznych aktywów wytwórczych opartych na 
węglu, Tauron pozostanie odrębną Grupą, zyskując szanse rozwoju i przyspieszenia zielonej transformacji - ocenił w 
wywiadzie dla PAP prezes Tauronu Paweł Strączyński. 

BUDIMEX Budimex podpisał z GDDKiA umowę o wartości 581,44 mln zł 

Budimex podpisał z GDDKiA umowę dot. budowy odcinka drogi od węzła Chwaszczyno do węzła Żukowo (bez 
węzłów) w ramach obwodnicy trójmiejskiej - podała spółka w komunikacie. Wartość umowy to 581,44 mln zł netto. 

BUDIMEX Oferta Budimeksu o wartości 584,3 mln zł oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA 

Oferta Budimeksu o wartości 584,3 mln zł netto została oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA, dotyczącym budowy 
drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie - podała spółka w komunikacie. 

BUDIMEX Oferta Budimeksu za ok. 135 mln zł najkorzystniejsza na obwodnicę Sztabina 

Oferta firmy Budimex, warta ok. 135 mln zł, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i 
budowę obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA). Inwestycja powstaje w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. 

MIRBUD Konsorcjum Mirbudu podpisało z GDDKiA umowę o wartości 777 mln zł 

Konsorcjum firm, którego liderem jest Mirbud, podpisało z GDDKiA umowę dot. budowy odcinka drogi od węzła 
Żukowo do węzła Gdańsk Południe wraz z węzłami w ramach obwodnicy trójmiejskiej - podała spółka w komunikacie. 
Wartość umowy to 777 mln zł brutto. 

GRUPA AZOTY Grupa Azoty: Zaawansowanie realizacji Polimerów Police przekroczyło 50% 

Realizacja Polimerów Police, sztandarowej inwestycji realizowanej przez Grupę Azoty, przekroczyła 50% 
zaawansowania, poinformował prezes Tomasz Hinc. 

GRUPA AZOTY Grupa Azoty chce zwiększyć r/r capex do 3,7 mld zł w 2021 roku 

Nakłady inwestycyjne Grupy Azoty zaplanowane zostały na 3,7 mld zł w 2021 roku w porównaniu do 2,76 mld zł 
poniesionych w roku 2020, poinformował wiceprezes Tomasz Hryniewicz. 

GRUPA AZOTY Grupa Azoty zakłada zdecydowany wzrost cen surowców, co wpłynie na marże 

Grupa Azoty przewiduje w 2021 roku zdecydowany wzrost cen surowców, co może istotnie wpływać na marże na 
produktach spółki - poinformowano w prezentacji Grupy Azoty. 

GRUPA AZOTY Grupa Azoty zamierza ogłosić nową strategię pod koniec II kwartału 

Grupa Azoty zamierza ogłosić nową strategię rozwoju pod koniec drugiego kwartału 2021 roku - poinformował 
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wiceprezes spółki Witold Szczypiński podczas piątkowej telekonferencji prasowej. 

FAMUR Famur odstąpił od umowy na dostawę maszyn o wartości 20 mln euro do Rosji 

Famur odstąpił od umowy z Polskie Maszyny Group na dostawę maszyn górniczych o wartości 20 mln euro do kopalni 
Inaglinskij w Rosji, podała spółka. 

APATOR Apator i Griffin GE mają porozumienie dot. liczników w technologii OSGP 

Apator oraz Griffin Group Energy (Griffin GE) podpisały porozumienie dotyczące współpracy w zakresie opracowania, 
wdrożenia do produkcji i dostaw na rynek krajowy oraz europejski inteligentnego licznika nowej generacji pracującego 
w technologii OSGP, podały spółki. Według planów, licznik będzie dostępny w ofercie w 2021 r. i będzie oferowany nie 
tylko krajowym OSD, ale także klientom na rynkach europejskich. 

POLENERGIA Spółki Polenergii i Equinora podtrzymują wnioski o wsparcie dla projektów offshore 

MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, spółki będące wspólnym przedsięwzięciem Polenergii i grupy Equinor, podtrzymują 
złożone na początku marca wnioski do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przyznanie prawa do pokrycia 
ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w morskich farmach wiatrowych - podała Polenergia w 
komunikacie. 

FORTE Forte miało 49,55 mln zł zysku netto, 198,12 mln zł zysku EBITDA w 2020 r. 

Forte odnotowało 49,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
2020 r. wobec 45,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

TIM TIM chce korzystać z długoterminowego trendu wzrostowego w e-commerce 

TIM zakłada, że będzie korzystać z długoterminowego trendu wzrostowego w e-commerce, a optymalny udział tego 
segmentu w jednostkowej sprzedaży wynosi ok. 70%, poinformowali ISBnews przedstawiciele zarządu. TIM zakłada, 
że sprzedaż w kwietniu wpisze się w trendy obserwowane w ostatnich miesiącach. 

DECORA Decora chce wypłacić 2 zł dywidendy na akcję z zysku za '20 

Zarząd Decory rekomenduje wypłatę 2 zł dywidendy na akcję z zysku wypracowanego w 2020 roku - podała spółka w 
komunikacie. Łącznie na dywidendę ma trafić 21,1 mln zł. 

GAMES OPERATORS Games Operators ma umowę na wykonanie gry o roboczym tytule 'Cryospace'  

Games Operators podpisał z firmą Tomula Tomasz Kreczmar umowę, której przedmiotem jest wykonanie gry o 
roboczym tytule "Cryospace" na platformę PC, podała spółka. 

GRODNO Grodno rezygnuje z zakupu aktywów przedsiębiorstwa z branży grzejnictwa i hydrauliki 

Grodno nie nabędzie aktywów wchodzących w skład przedsiębiorstwa handlowego działającego w branży grzejnictwa i 
hydrauliki budynkowej - poinformowała spółka w komunikacie. Po zakończeniu badania due diligence i procesu analizy 
uzyskanych informacji strony zdecydowały o niekontynuowaniu dalszych działań zmierzających do transakcji. 

MASTER PHARM Master Pharm miał 0,34 mln zł zysku netto, 10,6 mln zł zysku EBITDA w 2020 r. 

Master Pharm odnotował 0,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 12,64 mln zł zysku rok wcześniej, 
podała spółka w raporcie. 

RAINBOW TOURS Rainbow Tours miało wstępnie 40,86 mln zł straty netto w 2020 r. 

Rainbow Tours miało 434,46 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 28,26 mln zł straty EBITDA i 40,86 
mln zł straty netto w 2020 r., wobec odpowiednio 1 746 mln zł, 56,07 mln zł zysku i 28,6 mln zł zysku rok wcześniej, 
podała spółka, prezentując wstępne dane. 

XTPL XTPL rozpoczął współpracę z chińską firmą Yi Xin Technology 

XTPL rozszerzył swoją obecność na rynku chińskim dzięki rozpoczęciu współpracy z Yi Xin Technology, która 
specjalizuje się w technologiach addytywnych i wyszukiwaniu innowacyjnych technologii dedykowanych segmentowi 
elektroniki drukowanej, podała spółka. Firma będzie pełnić rolę dystrybutora dla rozwiązań technologicznych spółki w 
tym kraju. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
 STREFA EURO - Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,3 proc. w marcu rdr 

 CHINY - Produkt Krajowy Brutto Chin wzrósł w I kw. 2021 r. o 18,3 proc. rdr 

  
WALUTY Sesja azjatycka: Podczas sesji w Azji amerykański dolar odrobił część strat z piątku w relacji do euro oraz franka 

szwajcarskiego, nadal jednak USD pozostaje słaby w stosunku do jena japońskiego oraz funta brytyjskiego. Dolar jest 
także tłumiony przez wzrost nastawienia risk-on wśród globalnych inwestorów. 

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

STREFA EURO Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,3 proc. w marcu rdr 

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,3 proc. w marcu w ujęciu rdr, po wzroście 0,9 proc. w lutym - podał w 
komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w II wyliczeniu. 

STREFA EURO Nadwyżka w handlu strefy euro w II 2021 r. wyniosła 17,7 mld euro 

Nadwyżka w handlu strefy euro w II 2021 r. wyniosła 17,7 mld euro, bez uwzględniania czynników sezonowych (nsa), 
wobec nadwyżki 6,3 mld euro w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat. 

USA Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w marcu wyniosła 1,766 mln 

Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA w marcu (wskaźnik aktywności w przyszłości w tym 
sektorze) wyniosła w ujęciu zanualizowanym (SAAR) 1,766 mln wobec 1,72 mln w poprzednim miesiącu - podał 
Departament Handlu. 

USA Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w marcu wyniosła 1,739 mln  

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA w marcu wyniosła 1,739 mln w ujęciu 
zanualizowanym (SAAR). Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 1,457 mln, po korekcie z 1,421 mln - podał 
Departament Handlu USA w komunikacie. 

USA Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich w kwietniu wzrósł do 86,5 pkt. 

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w 
kwietniu wzrósł do 86,5 pkt. z 84,9 pkt. miesiąc wcześniej - podano we wstępnym wyliczeniu. 

CHINY Produkt Krajowy Brutto Chin wzrósł w I kw. 2021 r. o 18,3 proc. rdr 

Produkt Krajowy Brutto Chin wzrósł w I kw. 2021 r. o 18,3 proc. rdr .Produkcja przemysłowa Chin wzrosła w I-III o 24,5 
proc. rdr YTD. Sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła w marcu o 34,2 proc. rdr - poinformowało w komunikacie biuro 
statystyczne w Pekinie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

INFLACJA Inflacja bazowa w marcu wyniosła 3,9 proc., wobec 3,7 proc. w lutym – NBP 

Inflacja bazowa w marcu wyniosła 3,9 proc., wobec 3,7 proc. w lutym - podał NBP. W relacji rok do roku inflacja: - po 
wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,6 proc., wobec 1,7 proc. miesiąc 
wcześniej; - po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,6 proc., wobec 2,5 proc. miesiąc wcześniej; - po 
wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,9 proc., wobec 3,7 proc. miesiąc wcześniej; - tzw. 15-proc. średnia 
obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,9 proc., wobec 
2,3 proc. miesiąc wcześniej. 

CENY Ceny według HICP w Polsce w III wzrosły o 4,4 proc. rdr – Eurostat 

Ceny liczone według HICP w Polsce w marcu w ujęciu rocznym wzrosły o 4,4 proc., wobec 3,6 proc. w lutym - podał 
Eurostat. Miesięcznie ceny wzrosły o 0,9 proc. 

ENERGETYKA MAP złożyło wniosek o wpisanie do wykazu prac RM programu transformacji energetyki 

Ministerstwo Aktywów Państwowych złożyło wniosek o wpisanie do wykazu prac RM programu transformacji sektora 
elektroenergetycznego - poinformował resort w komunikacie prasowym. Program zakłada, że do Narodowej Agencji 
Bezpieczeństwa Energetycznego trafią aktywa związane z wytwarzaniem energii z węgla od PGE, Tauronu i Enei. 

MOTORYZACJA Liczba nowo zarejestrowanych w Polsce samochodów wzrosła w III o 61,3 proc. rdr – ACEA 

Liczba nowo zarejestrowanych samochodów osobowych w marcu 2021 r. w Polsce wyniosła 47.849, tj. wzrosła o 61,3 
proc. rdr - wynika z szacunków europejskiego stowarzyszenia producentów motoryzacyjnych ACEA. ACEA w swoich 
statystykach dotyczących polskiego rynku uwzględnia samochody osobowe oraz minibusy. W okresie styczeń-marzec 
liczba rejestracji wzrosła o 9,5 proc. do 117.865 sztuk. 

INDEKSY NBP mógłby wprowadzić projekcję indeksu WIG - Łon, RPP 

NBP mógłby wprowadzić projekcję Warszawskiego Indeksu Giełdowego - napisał w artykule dla Radia Maryja członek 
RPP Eryk Łon. "W kontekście dyskusji o roli rynku akcji w polskiej gospodarce warto moim zdaniem chcąc docenić rolę 
rynku akcji rozważyć wprowadzenie obok projekcji inflacji oraz projekcji PKB nie tylko projekcji stopy bezrobocia, o 
czym już wspominałem w swych publikacjach, lecz także projekcji Warszawskiego Indeksu Giełdowego. Mogłoby stać 
się to ogromnym wkładem Polski w myśl nad sztuką prowadzenia polityki pieniężnej XXI wieku" - napisał Łon. 

TFI Marzec jedenastym miesiącem napływów; fundusze dłużne z ujemnym saldem sprzedaży – IZFiA 

Marzec był jedenastym miesiącem z rzędu, w którym saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych było 
dodatnie i wyniosło 3 mld zł - podano w raporcie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Po dziesięciu 
miesiącach napływów netto na poziomie 1-2 mld zł do funduszy dłużnych, w marcu wypłacono z nich netto 82 mln zł. 
"Po raz piąty z rzędu dodatnim saldem zamknęła się sprzedaż funduszy akcyjnych (0,5 mld zł). Mimo dominującej 
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pozycji funduszy uniwersalnych (ponad 80 proc. udziału w aktywach), to w strukturze sprzedaży ich udział wynosi 
około 70 proc. Kapitał systematycznie napływa do funduszy surowcowych (57 mln zł)" - wskazano. 

TFI NAV w funduszach inwestycyjnych wzrosła w III o 2,6 proc. do 298,1 mld zł - IZFiA, Analizy .pl 

Wartość aktywów netto (NAV) w funduszach inwestycyjnych wzrosła w marcu o 7,6 mld zł, czyli o 2,6 proc. do 298,1 
mld zł - poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz .pl. Największy przyrost w ujęciu wartościowym 
odnotowały fundusze aktywów niepublicznych, a najwyższą dynamikę miały fundusze zdefiniowanej daty PPK. 

KONIUNKTURA GIEŁDOWA Odsetek "byków" na GPW wzrósł o 4,3 pkt. proc. do 48,5 proc. – INI 

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się 
w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 4,3 pkt. proc. do 48,5 proc. Odsetek respondentów 
oczekujących trendu spadkowego wzrósł o 4 pkt. proc. do 29,4 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: AIRWAY, BOWIM, CIGAMES, ELKOP, HUUUGE-S144, IMAGEPWR, PHOTON, 
PLASTBOX, SFKPOLKAP, ZEPAK, Coca-Cola, IBM 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 AIRWAY- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 BOWIM- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 CIGAMES- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 ELKOP- Publikacja raportu za 2020 rok. 

 HUUUGE-S144- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 IMAGEPWR- Publikacja raportu za 2020 rok. 

 MABION- Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.430.554 akcji zwykłych na okaziciela serii U. 

 OPTEAM- Dzień ustalenia prawa do dywidendy 12 zł na akcję. 

 PHOTON- Publikacja raportu za 2020 rok. 

 PLASTBOX- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

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

 ZEPAK- Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok. 

 Coca-Cola- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 IBM- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

POLSKA 

- 

ZAGRANICA 

 Słowacja- Stopa bezrobocia (Oczek. 7.9% Poprz.7.9%) za marzec 

 Strefa Euro- (10:00) Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (Oczek. b.d. Poprz.5.8 mld EUR) za luty 

 Strefa Euro- (10:00) Saldo rachunku bieżącego s.a. (Oczek. b.d. Poprz.30.5 mld EUR) za luty 

 Kanada- (14:15) Rozpoczęte budowy domów (Oczek. b.d. Poprz.245.9 tys.) za marzec 

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 wszelkie 
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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