
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”.  

 

 

Wydział Obsługi Klienta 

BIULETYN PORANNY 
 

Najważniejsze informacje  

 
 MERCATOR - Mercator Medical miał w I kw. ok. 287,4 mln zł zysku netto wobec 20,6 

mln zł przed rokiem – szacunki 

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: AQUABB, ERG, I2DEV, IMAGIS, 
INTERCARS, KRUSZWICA, NOVINA, ORANGEPL, PUNKPIRAT, TIM, ZYWIEC, 
Deutsche Börse, Halliburton, Verizon. 

 UK - Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w okresie XII 2020 - II 2021 wyniosła 4,9 

proc. 

 POLSKA - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec marca wzrosło do ok. 1.131,7 mld zł 
– MF 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska 

Ceny produkcji 
sprzedanej 
przemysłu 3.5% r/r 

0.8% m/m 
2.0% r/r marzec 

10:00 Polska 

Ceny produkcji 
budowlano-
montażowej b.d. 2.4% r/r marzec 

10:00 Polska 
Produkcja 
przemysłowa 13.1% r/r 

4.3% m/m 
2.7% r/r marzec 

10:00 Polska 
Produkcja 
przemysłowa s.a. b.d. 4.5% r/r marzec 

10:00 Polska 

Przeciętne 
wynagrodzenie 
brutto b.d. 

5568.82 
PLN marzec 

10:00 Polska Wynagrodzenie 5.5% r/r 4.5% r/r marzec 

10:00 Polska 

Zatrudnienie w 
sektorze 
przedsiębiorstw b.d. 6334 tys. marzec 

10:00 Polska Zatrudnienie -1.3% r/r -1.7% r/r marzec 
Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

12:30 

Wlk. 

Brytania 

Wystąpienie 

publiczne szefa BoE 

(Andrew Bailey) b.d. b.d. b.d. 

13:00 USA 

Wnioski o kredyt 

hipoteczny b.d. -3.7% tydzień 

14:30 Kanada Inflacja bazowa CPI b.d. 

0.3% m/m 

1.2% r/r marzec 

14:30 Kanada Inflacja CPI 

0.6% m/m 

2.3% r/r 

0.5% m/m 

1.1% r/r marzec 

16:00 Kanada 

Decyzja BoC ws. 

stóp procentowych 0.25% 0.25% kwiecień 

16:30 Kanada 

Raport Banku Kanady 

nt. polityki monetarnej b.d. b.d. I kw. 

16:30 USA 

Zmiana zapasów 

ropy 

-2.9 mln 

brk 

-5.89 mln 

brk tydzień 

16:30 USA 

Zmiana zapasów 

benzyny 

0.6 mln 

brk 0.31 mln brk tydzień 

16:30 USA 

Zmiana zapasów 

destylatów 

-0.9 

mln 

brk 2.08 mln brk tydzień 

17:15 Kanada 

Konferencja 

prasowa Banku 

Kanady b.d. b.d. I kw. 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

środa, 21 kwietnia 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 987,76 -0,56% 

WIG30 2 356,45 -0,63% 

mWIG40 4 414,57 -0,95% 

sWIG80 19 117,21 -0,74% 

WIG 59 386,50 -0,67% 

NCIndex 508,95 -1,65% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20M2120 1986 -0,45% 18300 33863 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 115 32,86% 481,54 74,34% 

SPADEK 118 33,71% 114,71 17,71% 

BEZ ZM. 117 33,43% 51,48 7,95% 

RAZEM 350 100,00% 647,73 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

KPPD 54,00 22,73% 377 400 

VRG 3,400 12,21% 2 476 255 

KREC 17,00 6,92% 545 014 

SELENAFM 23,40 5,88% 214 837 

ABPL 44,40 4,23% 317 291 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

ACAPTORTX-
PDA 153,10 -10,94% 4 464 961 

CAPTORTX 154,04 -10,43% 2 932 761 

FORTE 49,00 -9,26% 922 716 

PANOVA 14,10 -9,03% 130 161 

MERCATOR 308,50 -8,70% 62 981 376 

  

ZAGRANICA 

INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33821,3 -0,75% 

NASDAQ 13786,27 -0,92% 

S&P500 4134,94 -0,68% 

FTSE 100 6859,87 -2,00% 

CAC 40 6165,11 -2,09% 

DAX XETRA 15129,51 -1,55% 

RTS  1455,43 -1,43% 

BUX 42597,26 0,49% 

NIKKEI 225  28508,55 -2,03% 

HANG SENG (godz. 8:21) 28562 -1,97% 

BOVESPA 120094,52 -0,69% 

MERVAL 46894,48 -2,36% 

CECE EUR  1 270,76 -1,19% 

NTX EUR  890,29 -0,67% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2033 0,01% 

EUR/PLN 4,5496 0,00% 

USD/PLN 3,7807 0,00% 

USD/JPY 107,974 -0,14% 

GBP/USD 1,3937 0,00% 

EUR/CHF 1,1016 -0,05% 

CHF/PLN 4,13 0,05% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1786,65 0,54% 

MIEDŹ (LME) 9335 0,51% 

ROPA BRENT 66,21 -0,15% 

ROPA WTI 62,29 -0,10% 
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Informacje dnia 

 

MERCATOR Mercator Medical miał w I kw. ok. 287,4 mln zł zysku netto wobec 20,6 mln zł przed rokiem – szacunki 

Mercator Medical szacuje, że miał w I kwartale 2021 roku ok. 287,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 20,6 
mln zł rok wcześniej i 348,6 mln zł kwartał wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Zarząd zaobserwował w 
marcu pierwsze spadki cen rękawic i spodziewa się dalszej presji cenowej w II kwartale. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PGNIG PGNiG: Wolumen sprzedaży gazu wyniósł szacunkowo 11,25 mld m3 w I kw. 

Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyniósł 
11,25 mld m3 w I kw. 2021 r. wobec 10,6 mld m3 zanotowanych rok wcześniej, podało PGNiG. 

GRUPA ŻYWIEC Zysk netto j.d. Grupy Żywiec w I kw. '21 wyniósł 17,3 mln zł 

Zysk netto Grupy Żywiec przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kwartale 2021 roku wyniósł 17,3 mln 
zł, podczas gdy rok wcześniej Żywiec miał stratę w wysokości 34,9 mln zł - podała spółka w raporcie. 

UNIBEP Unibep zakończył analizę perspektyw segmentu budownictwa modułowego 

Unibep zakończył proces analiz perspektyw działalności dla segmentu budownictwa modułowego w grupie kapitałowej 
- poinformowała spółka w komunikacie. 

NEWAG Newag szacuje, że odnotował w 2020 roku 218,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto 

Newag szacuje, że odnotował w 2020 roku 218,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 91,55 mln zł rok wcześniej. 
EBITDA wyniosła w 2020 roku 291,8 mln zł w porównaniu do 163,9 mln zł za rok 2019 - podała spółka w komunikacie. 

AILLERON Ailleron sfinalizował sprzedaż pakietu akcji Software Mind na rzecz Enterprise Investors 

Ailleron podpisał z Polish Enterprise Fund VIII, funduszem private equity zarządzanym przez Enterprise Investors, finalną 
umowę sprzedaży udziałów i inwestycji w Software Mind - poinformował Ailleron w komunikacie. Firmy planują przejęcia 
o wartości 200 mln zł. 

SELVITA, RYVU 
THERAPEUTICS 

Główny akcjonariusz Selvity i Ryvu przekaże po 25 proc. swoich akcji na realizację programu motywacyjnego 

Paweł Przewięźlikowski, główny akcjonariusz Selvity i Ryvu Therapeutics przekaże nieodpłatnie obu spółkom po 25 
proc. swoich akcji na realizację programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników - poinformowały 
giełdowe firmy w komunikatach. 

DIGITREE Digitree Group miała 1,35 mln zł straty netto, 3,17 mln zł EBITDA w 2020 r. 

Digitree Group odnotowała 1,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej 
w 2020 r. wobec 1,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

DEKPOL Dekpol sprzedał w I kwartale 79 lokali wobec 27 lokali przed rokiem 

Dekpol sprzedał w pierwszym kwartale 2021 roku 79 lokali wobec 27 lokali przed rokiem. Grupa rozpozna w wyniku 
finansowym tego okresu 148 lokali wobec 178 lokali przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

MERCATOR WZ Mercatora upoważniło zarząd do przeprowadzenia buybacku 

Walne Zgromadzenie Mercator Medical upoważniło zarząd do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu umorzenia 
- wynika z uchwał obradującego we wtorek WZ. Skup ma objąć maksymalnie 624.050 akcji. 

ING BANK ŚLĄSKI Składka ING BSK na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG to 132,6 mln zł 

Roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) dla 
grupy ING Banku Śląskiego - łącznie z korektą składek za 2020 rok - została ustalona na 132,6 mln zł, podał bank. Cała 
kwota zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów I kwartału 2021 roku. 

BUDIMEX Budimex ma umowę na drogę wodną do przekopu Mierzei Wiślanej za 574 mln zł 

Urząd Morski w Gdyni podpisał z Budimeksem umowę na wykonanie II części drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z 
Zatoką Gdańską, podało Ministerstwo Infrastruktury. Wartość umowy wynosi około 574 mln zł, a czas przewidziany na 
jej realizację to 24 miesiące. 

KRYNICKI RECYKLING Krynicki Recykling chce wkrótce przedstawić założenia polityki dywidendowej 

Zarząd spółki Krynicki Recykling chce wkrótce przedstawić założenia polityki dywidendowej - poinformowali we wtorek 
przedstawiciele zarządu. 

SERINUS ENERGY Akcjonariusze Serinus Energy zdecydują 13 V o buy-backu do 10% akcji 

Akcjonariusze Serinus Energy zdecydują podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, zwołanego na 13 maja br., 
o nabyciu nie więcej niż 114 066 063 akcji własnych, tj. 10% wszystkich akcji spółki, podano w projektach uchwał. 

AIRWAY MEDIX Airway Medix miał 2,37 mln zł straty netto w 2020 r. 

Airway Medix odnotował 2,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 
2020 r. wobec 1,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 
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GRUPA AZOTY Zarząd z prezesem Tomaszem Hincem powołany na nową kadencję. 

Rada nadzorcza Grupy Azoty powołała członków zarządu spółki na nową, XII kadencję z dniem 18 maja br., podała 
spółka. 

WIKANA Wikana miała 5,08 mln zł zysku netto, 10,64 mln zł zysku EBIT w 2020 r. 

Wikana odnotowała 5,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
2020 r. wobec 0,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Wikana spodziewa się, że bieżący rok powinien być kolejnym udanym okresem w historii grupy, również pod względem 
osiągniętych wyników finansowych, poinformował prezes Piotr Kwaśniewski. Ocenił, że spółka ma potencjał na 
dwucyfrowy wzrost liczby przekazanych lokali w 2021 r. wobec 213 w ub.r. 

MOSTOSTAL WARSZAWA Mostostal Warszawa miał 5,83 mln zł zysku netto, 33,91 mln zł zysku EBIT w 2020 

Mostostal Warszawa odnotował 5,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w 2020 r. wobec 0,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

CI GAMES CI Games miał 7,1 mln zł zysku netto, 27,83 mln zł EBITDA w 2020 r. 

CI Games odnotował 7,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 2,88 mln zł straty rok wcześniej, podała 
spółka w raporcie. 

UNIBEP Unibep miał 37,23 mln zł zysku netto, 78,29 mln zł zysku EBITDA w 2020 r. 

Unibep odnotował 37,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
2020 r. wobec 28,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Unibep zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 9,47 mln zł z zysku za 2020 rok na dywidendę, co oznacza 
wypłatę w wysokości 0,3 zł n akcję, podała spółka. 

WORK SERVICE Work Service negocjuje w celu restrukturyzacji zadłużenia wobec GI International 

Work Service podpisał list intencyjny z GI International, rozpoczynając tym samym formalne rozmowy mające na celu 
restrukturyzację zadłużenia finansowego spółki wobec GI International z tytułu udzielonego finansowania, podał Work 
Service. 

ULTIMATE GAMES Ultimate Games miał 32,68 mln zł zysku netto, 7,18 mln zł EBITDA w 2020 r. 

Ultimate Games odnotował 32,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w 2020 r. wobec 4,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

HUUUGE Huuuge miało 107,36 mln USD straty netto, 57,27 mln USD skoryg. EBITDA w IV kw. 

Huuuge odnotowało 107,36 mln USD skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2020 r. wobec 4,96 mln USD zysku rok 
wcześniej, podała spółka w raporcie. 

BANK HANDLOWY Bank Handlowy: Łączne składki na BFG zaksięgowane w I kw. to 64,7 mln zł 

Wysokość ustalonej dla Banku Handlowego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) składki na fundusz 
przymusowej restrukturyzacji banków za 2021 r. wynosi 64,7 mln zł, podał bank. 

QUERCUS Quercus TFI miało 3,12 mln zł zysku netto, 1,59 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r. 

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotowało 3,12 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2021 
r. wobec 2,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

STALPROFIL Stalprofil chce wypłacić 0,16 zł dywidendy na akcję 

Zarząd Stalprofilu rekomenduje przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 2,8 mln zł, co daje 0,16 zł 
dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. 

Stalprofil szacuje jednostkowe przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2021 r. na 198,4 mln zł, co oznacza wzrost 
rdr o 12,3 proc. Spółka szacuje, że zysk netto w tym okresie wzrósł o 306 proc. do 12,7 mln zł, a zysk operacyjny o 551 
proc. do 16,1 mln zł - podał Stalprofil w komunikacie. W ocenie spółki wpływ na wypracowane wyniki miał obserwowany 
od grudnia, niespotykany w ostatnich latach wzrost cen rynkowych stali. 

GRUPA LOTOS Grupa Lotos miała szac. 0,35 mld zł zysku netto, 0,62 mld zł EBITDA LIFO w I kw. 

Grupa Lotos odnotowała skonsolidowany wynik netto w wysokości 0,35 mld zł oraz oczyszczony wynik EBITDA LIFO w 
wysokości 0,62 mld zł w I kw. 2021 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Według tych danych, przychody w 
III kw. br. wyniosły 5,9 mld zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: AQUABB, ERG, I2DEV, IMAGIS, INTERCARS, KRUSZWICA, NOVINA, ORANGEPL, 

PUNKPIRAT, TIM, ZYWIEC, Deutsche Börse, Halliburton, Verizon. 

  
 

 UK - Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w okresie XII 2020 - II 2021 wyniosła 4,9 proc. 

 POLSKA - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec marca wzrosło do ok. 1.131,7 mld zł - MF 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar spadł na 1,20216 USD. Ponadto nerwowość widoczna była również w segmencie 

akcyjnym, gdzie traciły zarówno Wall St. jak i rynki europejskie. Dolar pozostaje jednak przy 7-tygodniowych minimach. 
Podczas handlu w Azji główna para walutowa konsoliduje nad 1,2020 USD. Japoński jen wyznaczył 7-tygodniowe 
maksima na bazie podbicia awersji do ryzyka na rynkach akcyjnych. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

NIEMCY Inflacja PPI w Niemczech w marcu wyniosła 0.9% m/m i 3.7% r/r 

Inflacja PPI w marcu w Niemczech wyniosła 0,9% m/m oraz 3.7% rd/ przy oczekiwaniach odczytów odpowiednio 0.5% 
m/mi 3.2% r/r. 

WIELKA BRYTANIA Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w okresie XII 2020 - II 2021 wyniosła 4,9 proc. 

Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w okresie XII 2020 - II 2021 wyniosła 4,9 proc., wobec 5,0 proc. w XI-I - podało w 
komunikacie biuro statystyczne. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

DŁUG Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w marcu wzrosła o 17,1 proc. rdr - BIK 

Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w marcu wzrosła w Polsce o 17,1 proc. rdr i wyniosła 7,278 mld zł - 
podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu liczbowym banki udzieliły łącznie 23,6 tys. kredytów mieszkaniowych. 
Stanowi to wzrost o 12,8 proc. W I kwartale warość udzielonych kredytów wzrosła o 5,9 proc. rdr do 18,245 mld zł. Liczba 
udzielonych kredytów w I kwartale wzrosła o 0,2 proc. do 59,6 tys. 

DŁUG Wartość udzielonych kredytów gotówkowych w marcu wzrosła o 27,8 proc. rdr - BIK 

Wartość udzielonych kredytów gotówkowych w marcu wzrosła w Polsce o 27,8 proc. rdr i wyniosła 5,759 mld zł - podało 
Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Z kolei wartość kredytów ratalnych w marcu wzrosła rdr o 73,2 proc. do 1,672 mld zł. 
W I kwartale wartość udzielonych kredytów gotówkowych wyniosła 14,370 mld zł, o 7,3 proc. mniej rdr. Z kolei wartość 
udzielonych kredytów ratalnych wyniosła 4,072 mld zł, o 25,3 proc. więcej rdr. 

DŁUG Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec marca wzrosło do ok. 1.131,7 mld zł - MF 

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec marca wzrosło o 9,5 mld zł (+ 0,8 proc.) mdm i wyniosło ok. 1.131,7 mld zł - podał 
resort finansów w szacunkowych danych. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: 

- dług krajowy: ok. 847,6 mld zł; 

- dług w walutach obcych: ok. 284,1 mld zł (tj. 25,1 proc. całego długu SP). 

STOPY PROCENTOWE Podwyżki stóp o 10-15 pb. w II poł. '21 wskazane; CPI może przebić 4-proc. - Gatnar, RPP 

Przy perspektywie ożywienia gospodarczego i ponad 4-proc. inflacji trzeba w II poł. 2021 r. podwyższyć stopy proc. o 
10-15 pb., a wcześniej podnieść stopę rezerwy obowiązkowej - powiedział PAP Biznes członek RPP Eugeniusz Gatnar. 
Jego zdaniem RPP powinna natychmiast zmienić retorykę i przestać wspominać o obniżkach stóp. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raporty okresowe przedstawią m.in.: AQUABB, ERG, I2DEV, IMAGIS, INTERCARS, KRUSZWICA, NOVINA, ORANGEPL, 
PUNKPIRAT, TIM, ZYWIEC, Deutsche Börse, Halliburton, Verizon. 
 
       

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 AQUABB-Publikacja raportu za 2020 rok. 

 ARTIFEX-NWZA ws. utworzenia programu motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmiany statutu oraz zmiany 
polityki wynagrodzeń zarządu i RN. 

 CDA-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję. 

 ERG-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 I2DEV-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 IMAGIS-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 INTERCARS-Publikacja raportu za 2020 rok. 

 KRUSZWICA-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 NOVINA-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ORANGEPL-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 PUNKPIRAT-Publikacja raportu za 2020 rok. 

 STILO-Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 180.000 akcji serii A, 50.000 akcji serii B, 100.000 akcji serii C, 205.000 akcji serii D, 72.500 
akcji serii E, 273.000 akcji serii F, 150.000 akcji serii G, 215.000 akcji serii L. 

 TIM-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 VERBICOM-Zakończenie budowy księgi popytu na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych. 

 XTB-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,79 zł na akcję. 

 ZYWIEC-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 Deutsche Börse-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 Halliburton-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 Verizon-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

POLSKA 

 Polska- (10:00) Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (Oczek. 3.5% r/r Poprz.0.8% m/m 2.0% r/r) za marzec 

 Polska- (10:00) Ceny produkcji budowlano-montażowej (Poprz.2.4% r/r) za marzec 

 Polska- (10:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. 13.1% r/r Poprz.4.3% m/m 2.7% r/r) za marzec 

 Polska- (10:00) Produkcja przemysłowa s.a. (Poprz.4.5% r/r) za marzec 

 Polska- (10:00) Przeciętne wynagrodzenie brutto (Poprz.5568.82 PLN) za marzec 

 Polska- (10:00) Wynagrodzenie (Oczek. 5.5% r/r Poprz.4.5% r/r) za marzec 

 Polska- (10:00) Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (Poprz.6334 tys.) za marzec 

 Polska- (10:00) Zatrudnienie (Oczek. -1.3% r/r Poprz.-1.7% r/r) za marzec 

ZAGRANICA 

 Wlk. Brytania- (12:30) Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey) 

 USA- (13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Oczek. b.d. Poprz.-3.7%) za tydzień 

 Kanada- (14:30) Inflacja bazowa CPI (Poprz.0.3% m/m 1.2% r/r) za marzec 

 Kanada- (14:30) Inflacja CPI (Oczek. 0.6% m/m 2.3% r/r Poprz.0.5% m/m 1.1% r/r) za marzec 

 Kanada- (16:00) Decyzja BoC ws. stóp procentowych (Oczek. 0.25% Poprz.0.25%) za kwiecień 

 Kanada- (16:30) Raport Banku Kanady nt. polityki monetarnej za I kw. 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. -2.9 mln brk Poprz.-5.89 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. 0.6 mln brk Poprz.0.31 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów destylatów (Oczek. -0.9 mln brk Poprz.2.08 mln brk) za tydzień 

 Kanada- (17:15) Konferencja prasowa Banku Kanady za I kw. 

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 
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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 informacj i 
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 jakiejkolwiek 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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