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BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 NOVATURAS - Novaturas rozpoczął sprzedaż najpopularniejszych kierunków na lato 

2022 

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: 7FIT, AALLIANCE, ABAK, ABSINVEST, 

ACREBIT, AFHOL, AGROMEP, AITON, AKCEPTFIN, APIS, APOLLO, APS, AQUAPOZ, 

AQUATECH, ARENAPL,ARI, ARTERIA, ARTP, ATONHT, ATREM, BALTICINV, 

BALTICON, BERGHOLDI, BINARY, BIOERG, BIOGENED, BIOPLANET, BLACKPOIN, 

BLKCHNLAB, BLOOBER, BPX, BRAS, CARPATHIA, CCS, CEREALPLT,CHERRY, 

CORELENS, CORMAY, DECORA, DEKTRA, DENTAMDC, DEVELIA, DEVORAN, 

DITIX, DOMLEK, EC2, ECERAMICS, EDISON, EKIOSK, ELQ, EMONT, EMTASIA, 

EONET, ESKIMOS, EUROSNACK, EUROTAX, EXAMOBILE, EXCELLENC, EXIMIT, 

FARM51, FIGENE, FITEN, FORPOSTA, FOTOVOLT, GENOMED, GENXONE, 

GEOTERM, GETINOBLE, GOLAB, GOTFI, GREMPCO, GRUPAHRC, GRUPAREC, 

HORNIGOLD, HORTICO, HURTIMEX, HYDRAPRES, I2DEV, IDH, IFIRMA, IGORIA, 

INCANA, INFRA, INNOGENE, INTELGSOL, INTERAOLT, INVESTEKO, INWESTPL, 

ISIAG, IU, IZOLACJA, JWA, KLABATER, KOOL2PLAY, KUPIEC, LABOCANNA, 

LAURENPES, LENA, LETUS, LGTRADE, LKDESIGN, LOKATYBUD, LSTECHHOM, 

M4B, MADKOM, MAKOLAB, MAKOLAB, MALKOWSKI, MARKA, MEDAPP, MEDARD, 

MEDCAMP, MEDICOBIO, MERIT, MERLINGRP, MILKPOL, MINERAL, MIRACULUM, 

MOONLIT, MPAY, NESTMEDIC, NOVAVIS, ONICO, OPTIZENLB, ORZLOPONY, 

OVIDWORKS, OVOSTAR, OXYGEN, OZECAPITAL, PLANETB2B, PLASMA, 

PLASTBOX, POINTPACK, POLTRONIC, PREFABET, PRESTO, PROCAD, PROCHEM, 

PROLOG, PROMISE, PRYMUS, PTWP, PUNKPIRAT, PYLON, RSY, RUCHCHORZ, 

S4E, SAKANA, SCPFL, SILESIA, SKARBIEC, SOLARINOV, SONKA, SPARKVC, 

STALPROD, STANDREW, STARWARD, SUNTECH, SURFLAND, SWALLET, SZAR, 

TAXNET, TELESTO, TELESTR, TELGAM, TERMOEXP, TESGAS, ULMA, ULTGAMES, 

UNITED, VCP, VEE, VENTUREIN, VIATRON, VIDIS, WIERZYCL, WODKAN, XPLUS, 

ZPUE. 

 USA - Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 553 
tys. 

 POLSKA- Wartość PKB w 2020 r. wyniosła 2.323,9 mld zł - GUS 
 POLSKA - Dla zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych do rozważenia podwyżka stóp o 

10-15 pb. - Żyżyński, RPP 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 

 Wskaźnik 
Przyszłej Inflacji 
wg BIEC b.d. 80,0  kwiecień 

10:00 Polska PKB n.s.a. - wst.. -1.3% r/r -2.8% r/r I kw. 

10:00 Polska PKB s.a. - wst.. 1.1% k/k 
-0.7% k/k 
-2.7% r/r I kw. 

10:00 Polska Inflacja CPI - fin.. 
0.7% m/m 

4.3% r/r 
1.0% m/m 

3.2% r/r kwiecień 

14:00 Polska 
  Saldo rachunku 
bieżącego 

1600 mln 
EUR 

1619 mln 
EUR marzec 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

piątek, 14 maja 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2089,32 -0,10% 

WIG30 2473,60 -0,43% 

mWIG40 4533,65 -1,34% 

sWIG80 20085,16 +0,53% 

WIG 62004,52 -0,34% 

NCIndex 481,49 +0,07% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol, LOP 

FW20M2120 2 087 +0,10% 31 186 31 965 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 138  36,32% 815 301 52,77% 

SPADEK 199  52,37% 724 543 46,89% 

BEZ ZM. 43  11,32% 5 309 0,34% 

RAZEM 380 100,00% 1 545 154 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

DROZAPOL 8,40  +14,29% 922 479 

MLSYSTEM 156,4  +13,99% 27 846 233 

MABION 47,80  +9,76% 10 284 577 

NEUCA 750,00  +6,84% 28 443 002 

OEX 19,00  +6,15% 249 754 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

OTMUCHOW 3,14  -16,04% 486 445 

ULMA 62,0  -10,79% 275 664 

TBULL 23,10  -7,60% 201 810 

ALTUSTFI 1,600  -6,71% 225 114 

PCFGROUP 60,80  -5,66% 11 339 825 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 021,45 1,29% 

NASDAQ 13 124,99 0,72% 

S&P500 4 112,50 1,22% 

FTSE 100 6 963,33 -0,59% 

CAC 40 6 288,33 0,14% 

DAX XETRA 15 199,68 0,33% 

RTS  1 546,93 -0,07% 

BUX 44 974,08 1,84% 

NIKKEI 225  28 084,07 2,32% 

HANG SENG (godz. 8:21) 27 925,37 0,75% 

BOVESPA 120 705,91 0,83% 

MERVAL 52 625,93 3,15% 

CECE EUR  1 289,77 +0,16% 

NTX EUR  896,30 +0,08% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2089 0,11% 

EUR/PLN 4,5234 0,02% 

USD/PLN 3,7419 -0,08% 

USD/JPY 109,5110 -0,01% 

GBP/USD 1,4049 0,02% 

EUR/CHF 1,0939 -0,02% 

CHF/PLN 4,1352 0,04% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1825,150 -0,01% 

MIEDŹ (LME) 10 212,75 -0,76% 

ROPA BRENT 66,840 -0,27% 

ROPA WTI 63,700 -0,22% 
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ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Hiszpania   Inflacja CPI 

1.2% 

m/m 

2.2% r/r 

1.0% m/m 

1.3% r/r kwiecień 

09:00 Hiszpania   Inflacja HICP 

1.1% 

m/m 

1.9% r/r 

1.9% m/m 

1.2% r/r kwiecień 

09:00 Czechy 

 Protokół z 

posiedzenia CNB b.d. b.d. maj 

10:00 Czechy 

  Saldo rachunku 

bieżącego 

14.1 mld 

CZK 

24.28 mld 

CZK marzec 

13:30 

Strefa 

Euro 

Protokół z 

posiedzenia ECB b.d. b.d. kwiecień 

14:00 Polska 

  Saldo obrotów 

towarowych b.d. 

883 mln 

EUR marzec 

14:30 USA   Ceny eksportu 0.6% m/m 2.1% m/m kwiecień 

14:30 USA 

  Ceny eksportu 

bez towarów 

rolniczych b.d. 2.0% m/m kwiecień 

14:30 USA   Ceny importu 0.6% m/m 1.2% m/m kwiecień 

14:30 USA 

  Ceny importu 

bez ropy b.d. 0.8% m/m kwiecień 

14:30 USA 

  Sprzedaż 

detaliczna 1.0% m/m 9,7% m/m  kwiecień 

14:30 USA 

  Sprzedaż bez 

samochodów 0.7% m/m 8.4% m/m kwiecień 

14:30 USA 

Sprzedaż bez 

samochodów i 

paliw b.d. 8.2% m/m kwiecień 

14:30 Kanada 

  Sprzedaż 

hurtowników 1.0% m/m -0.7% m/m marzec 

14:30 Kanada 

  Produkcja 

sprzedana 3.5% m/m -1.6% m/m marzec 

15:15 USA 

  Wykorzystanie 

mocy 

produkcyjnych 75.1% 74.4% kwiecień 

15:15 USA 

  Produkcja 

przemysłowa 1.0% m/m 1.4% m/m kwiecień 

16:00 USA 

  Zapasy 

niesprzedanych 

towarów 0.3% m/m 0.5% m/m marzec 

16:00 USA 

Indeks 

Uniwersytetu 

Michigan - wst.. 90.3 88.3 maj 

16:00 USA 

Oczekiwania 

inflacyjne 

krótkoterminowe - 

wst.. b.d. 3.4 maj 

16:00 USA 

Oczekiwania 

inflacyjne 

długoterminowe - 

wst.. b.d. 2.7 maj 

19:00 USA 

Liczba wież 

wiertniczych dla 

rynku ropy b.d. 344 tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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Informacje dnia 
 

NOVATURAS Novaturas rozpoczął sprzedaż najpopularniejszych kierunków na lato 2022 

Novaturas rozpoczął przyjmowanie wstępnych rezerwacji w trzech najpopularniejszych kierunkach na lato 2022 roku: do 
Turcji, Grecji i Bułgarii, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PKN ORLEN Orlen: Centralny Bank Irlandii zatwierdził prospekt programu emisji euroobligacji PKN Orlen 

Prospekt emisyjny dla programu emisji średnioterminowych euroobligacji (Program EMTN) ustanowiony przez PKN 
Orlen został zatwierdzony przez Centralny Bank Irlandii - poinformował w komunikacie w czwartek płocki koncern. 

PKN ORLEN PKN Orlen ustanowił program emisji euroobligacji EMTN o wartości do 5 mld euro 

PKN Orlen ustanowił program emisji średnioterminowych euroobligacji EMTN o wartości do 5 mld euro lub równowartości 
tej kwoty w innych walutach - poinformowała spółka w komunikacie. Pierwsza emisja w ramach programu planowana 
jest w najbliższym czasie. 

ENERGA Energa z 384 mln zł zysku netto za pierwszy kwartał 2021 roku 

Energa osiągnęła 384 mln zł zysku netto za pierwszy kwartał 2021 r., blisko 250 proc. większy niż rok temu - podała w 
czwartek spółka. Dodano, że skonsolidowana EBITDA wyniosła 758 mln zł i była wyższa o 33 proc. niż w pierwszym 
kwartale 2020 r. 

11 BIT STUDIOS 11 bit studios wypracowało w I kw. 3,6 mln zł zysku netto 

11 bit studios wypracowało w pierwszym kwartale 3,56 mln zł zysku netto - podała spółka w raporcie. Średnia prognoz 
analityków wynosiła 5 mln zł. 

IMC IMC miało 1,41 mln USD zysku netto, 8,88 mln USD snorm. EBITDA w I kw. 2021 

IMC odnotowało 1,47 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I 
kw. 2021 r. wobec 14,72 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

ARCHICOM Archicom chce wypłacić 3,71 zł dywidendy na akcję, w tym 2,53 zł na akcję stanowiła zaliczka 

Archicom chce wypłacić za 2020 rok łącznie 3,71 zł dywidendy na akcję, w tym 2,53 zł na akcję stanowiła zaliczka 
wypłacona w listopadzie zeszłego roku, a 1,18 zł dywidendy na akcję otrzymają akcjonariusze w 2021 roku - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

GRUPA AZOTY Marek Wadowski będzie nowym wiceszefem spółki 

W czwartek rada nadzorcza Grupy Azoty odwołała wiceprezesa spółki Witolda Szczypińskiego oraz członka zarządu 
Artura Kopcia - poinformowała spółka. Dodano, że nowym wiceszefem Grupy Azoty będzie Marek Wadowski. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

KGHM Nowe koncesje mogą zapewnić dostęp do 20 mln ton miedzi 

Złoża, na które KGHM Polska Miedź otrzymał niedawno koncesje eksploracyjne, mogą zapewnić nawet do 20 mln ton 
miedzi i być największym złożem w Europie, poinformował prezes Marcin Chludziński. Grupa planuje jak najszybciej 
przeprowadzić proces rozpoznania złóż, podano również. 

KGHM KGHM nie planuje obecnie istotnych kapitałowo inwestycji w Sierra Gorda 

KGHM Polska Miedź nie planuje obecnie istotnych inwestycji kapitałowych w kopalnię Sierra Gorda w Chile, w 
szczególności realizacji drugiej fazy projektu, poinformował wiceprezes ds. aktyów zagranicznych Paweł Gruza. 

LOTOS Zakończył się postój remontowy rafinerii Grupy Lotos 

Zgodnie z planem na początku maja zakończył się, trwający ponad dwa miesiące, częściowy postój remontowy rafinerii 
Grupy Lotos, podała spółka w komunikacie. 

TAURON Marek Wadowski zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa ds. finansów 

Marek Wadowski zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa ds. finansów zarządu Tauron Polska Energia ze skutkiem na 
koniec dnia 17 maja 2021 r., podała spółka. 

BNP PARIBAS BP Zysk netto BNP Paribas BP w I kw. '21 wyniósł 164 mln zł 

Zysk netto grupy BNP Paribas Bank Polska w I kwartale 2021 roku wzrósł do 164 mln zł, podała spółka w komunikacie. 
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów, razem z rezerwami na kredyty walutowe, wyniosły w pierwszym kwartale 2021 
roku 131,9 mln zł. Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 733,1 mln zł, a wynik z prowizji wyniósł 247,3 
mln zł, podano również. 

BNP PARIBAS BP BNP Paribas BP planuje prezentację nowej strategii we wrześniu  



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 4  
 

BNP Paribas Bank Polska prawdopodobnie we wrześniu przedstawi nową strategię, poinformował prezes Przemek 
Gdański. 

CYFROWY POLSAT Cyfrowy Polsat celuje w jednocyfrowy wzrost wyniku EBITDA w '21 

Cyfrowy Polsat celuje w jednocyfrowy wzrost wyniku EBITDA w 2021 roku - poinformowała członek zarządu ds. 
finansowych, Katarzyna Ostap-Tomann podczas telekonferencji z mediami. 

ALLEGRO Testy Allegro Fulfillment i pierwsze automaty paczkowe - w III kw. 

Allegro.eu planuje przeprowadzić testy usługi logistycznej Allegro Fulfillment, jak również uruchomić pierwsze własne 
automaty paczkowe w III kw. tego roku, poinformował dyrektor finansowy Allegro Jon Eastick. Podtrzymał, że oba 
projekty mają zostać uruchomione komercyjnie do końca tego roku. 

EUROCASH Eurocash liczy na poprawę wyników r/r w 2021 r., zależnie od lockdownów 

Wyniki Grupy Eurocash w całym bieżącym roku mogą być wyższe niż w ub.r. w scenariuszu braku kolejnych lockdownów 
dla sektora handlowego, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Jacek Owczarek. 

GTC GTC miało 8,46 mln euro zysku netto, EPRA NAV: 1,12 mld euro w I kw. 2021 r. 

GTC odnotowało 8,46 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I 
kw. 2021 r. wobec 2,58 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

AMREST AmRest miał 19,9 mln euro straty netto, 49,6 mln euro EBITDA w I kw. 2021 r. 

AmRest Holdings odnotował 19,9 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I kw. 2021 r. wobec 41,6 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane 
przychody ze sprzedaży sięgnęły 380 mln euro w I kw. 2021 r. wobec 411,9 mln euro rok wcześniej, podano również. 

DOM DEVELOPMENT Dom Development miał 174,48 mln zł zysku netto, 215,85 mln zł zysku EBIT w I kw. 

Dom Development odnotował 174,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I kw. 2021 r. wobec 38,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 
215,85 mln zł, podano również. 

DOM DEVELOPMENT Dom Development oczekuje utrzymania sprzedaży 900-1000 mieszkań kwartalnie 

Dom Development oczekuje poziomu sprzedaży mieszkań wynoszącego 900-1000 sztuk w kolejnych kwartałach, 
poinformował prezes Jarosław Szanajca. Spółka podtrzymuje też spodziewany poziom przekazań w 2021 r. w liczbie 3 
300- 3 400 lokali. 

ML SYSTEM Covid Detector firmy ML System ma specyficzność 97,15 proc. i czułość 86,86 proc. 

Badania prowadzone nad Covid Detector firmy ML System wykazały specyficzność tego urządzenia na poziomie 97,15 
proc. oraz czułość 86,86 proc. - poinformował ML System w komunikacie. 

ERBUD Erbud miał 19,3 mln zł zysku netto, 25,83 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r. 

Erbud odnotował 19,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 
2021 r., podała spółka w komunikacie. Zysk operacyjny wyniósł 25,83 mln zł, podano również. 

ERBUD Portfel zamówień Erbudu miał wartość ok. 2,7 mld zł na koniec marca 

Wartość backlogu Erbudu na koniec marca 2021 r. wyniosła ok. 2,7 mld zł (+5% r/r), z czego ok. połowę stanowią 
kontrakty kubaturowe, natomiast backlog segmentów OZE i drogowo-inżynieryjnego w Grupie Erbud wyniósł łącznie 
ponad 1 mld zł, podała spółka. 

DEVELIA Develia rozpoczyna przedsprzedaż mieszkań w I etapie nowej inwestycji w Gdańsku 

Develia rozpoczyna przedsprzedaż inwestycji Szmaragdowy Park w Gdańsku. W pierwszym etapie powstanie 175 
mieszkań - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. 

ALUMETAL Alumetal - przychody w 2021 r. mogą przekroczyć 2 mld zł 

Alumetal od początku IV kwartału 2020 z optymizmem ocenia sytuację rynkową, co będzie miało wpływ na poziom 
osiąganych wyników finansowych w kolejnych kwartałach 2021 roku. Na poprawę wyników finansowych wpływa nie tylko 
sytuacja rynkowa, ale także zrealizowane inwestycje, poinformowała prezes Agnieszka Drzyżdżyk. Wolumenowo 
tegoroczna sprzedaż może być znacząco większa niż 200 tys. ton. Przy obecnych cenach produktów przychody spółki 
w 2021 roku mogą przekroczyć 2 mld zł, podano również. 

MCI CAPITAL MCI Capital miało 35,45 mln zł zysku netto, 45,26 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 

MCI Capital odnotowało 35,45 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka 
w raporcie. 

BUMECH W kopalni boksytu w Czarnogórze wstrzymano wydobycie 

Bumech Crna Gora d.o.o. Nikšić - spółka zależna Bumechu realizująca kontrakt na wydobycie boksytu w Czarnogórze 
- wstrzymała wydobycie w związku z awarią rozdzielni elektrycznej, podała spółka w komunikacie. 

NEUCA Neuca miała 49,9 mln zł zysku netto, 83,26 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r. 

Neuca odnotowała 49,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I 
kw. 2021 r. wobec 49,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wynik EBITDA wyniósł 83,26 mln zł, a 
skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 299,4 mln zł, podano również. 

NEUCA Neuca spodziewa się dwucyfrowej rentowności biznesu pacjenckiego w 2021 roku 

Neuca zakłada dwucyfrową rentowność biznesu pacjenckiego w 2021 roku, a szczególnie dynamicznego wzrostu 
spodziewa się w obszarze badań klinicznych, poinformował prezes Piotr Sucharski. 

RONSON Ronson miał 7,61 mln zł zysku netto, 10,38 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r. 

Ronson Development odnotował 7,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I kw. 2021 r. wobec 29,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 
10,38 mln zł, podano również. 
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RONSON Ronson chce wprowadzić do oferty jeszcze 807 mieszkań w 2021 r. 

Ronson planuje do końca br. rozpocząć projekty obejmujące 807 mieszkań, poinformował prezes Boaz Haim. 

PCC EXOL PCC Exol miał 11,37 mln zł zysku netto, 18,12 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r. 

PCC Exol odnotował 11,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
I kw. 2021 r. wobec 12,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 15,25 mln zł, 
a wynik EBITDA siegnął 18,12 mln zł, podano również. 

MO-BRUK Mo-Bruk miał 28 mln zł zysku netto, 35,82 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r. 

Mo-Bruk odnotował 28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I 
kw. 2021 r. wobec 15,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 35,82 mln zł 
wobec 19,41 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA sięgnęła 37,2 mln zł, podano również. 

OEX OEX miał 4,49 mln zł zysku netto, 15,65 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r. 

OEX odnotował 4,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 
2021 r. wobec 0,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8,3 mln zł wobec 1,79 
mln zł zysku rok wcześniej, podano również. 

MENNICA POLSKA Mennica Polska miała 23,64 mln zł zysku netto, 30,79 mln zł zysku EBIT w I kw. 

Mennica Polska odnotowała 23,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I kw. 2021 r. wobec 15,95 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

APLISENS Aplisens miał 3,83 mln zł zysku netto, 6,54 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r. 

Aplisens odnotował 3,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I 
kw. 2021 r. wobec 3,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

FERRUM Oferta Ferrum na ok. 38,9 mln euro netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu 

Oferta Ferrum warta ok. 38,9 mln euro netto (ok. 47,8 mln euro brutto) została wybrana jako najkorzystniejsza w 
przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych dla gazociągu Gustorzyn - Wronów zamówienie 2, podała 
spółka w komunikacie. 

RAWLPLUG Rawlplug rekomenduje 0,38 zł dywidendy na akcję 

Zarząd Rawlplug rekomenduje z zysku netto za 2020 rok wypłatę 0,38 zł dywidendy na akcję, co dałoby łączną 
dywidendę w wysokości prawie 31,1 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. 

K2 HOLDING K2 Holding chce wypłacić 1,05 zł dywidendy na akcję 

Zarząd K2 Holding rekomenduje wypłatę 1,05 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Środki na 
ten cel mają pochodzić z zysków za ubiegłe lata. 

GPW GPW proponuje dzień dywidendy 23 lipca, wypłatę 5 sierpnia 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rekomenduje terminy: 23 lipca 2021 r. jako dzień 
dywidendy oraz 5 sierpnia 2021 r. jako dzień wypłaty dywidendy, podała GPW. 

KINO POLSKA Kino Polska rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 rok 

Kino Polska zarekomendowało akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie całości zysku za 2020 rok w 
kwocie 20,59 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka w komunikacie. 

TORPOL Torpol rekomenduje wypłatę 1,53 zł dywidendy na akcję 

ada nadzorcza Torpolu pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie przeznaczenia na dywidendę 35,14 mln zł 
z zysku za rok obrotowy 2020, co oznacza 1,53 zł na akcję, podała spółka. Dzień dywidendy został wyznaczony na 30 
czerwca 2021 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 30 lipca 2021 roku, podano również. 

TOYA Toya chce wypłacić 0,29 zł dywidendy na akcję 

Zarząd Toya rekomenduje, by z zysku netto za 2020 roku przeznaczyć na wypłatę dywidendy 21,8 mln zł, co dałoby 
0,29 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar konsolidował nad 1,2 USD. Początek handlu był nerwowy, jednak zamknięcia indeksów 

na plusach stonowało nieco nastroje. Znaczenie ma także retoryka Fed dot. inflacji. Podczas handlu w Azji nie dzieje się 
zbyt wiele. Tamtejsze indeksy odbijają w ślad za USA. Główna para walutowa pozostaje w zakresie 1,20-1,21 USD. 
Wyraźnie tańsza jest natomiast ropa. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 553 tys.  

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 553 tys. 
- poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych 
wyniesie 490 tys. wobec 566 tys. poprzednio, po korekcie z 498 tys. 

USA Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w kwietniu wzrosły o 0,6 proc. w ujęciu mdm 

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w kwietniu wzrosły o 0,6 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do 
roku wzrosły o 6,2 proc. - poinformował Departament Pracy w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PKB Wartość PKB w 2020 r. wyniosła 2.323,9 mld zł - GUS 

Wartość Produktu Krajowego Brutto w 2020 roku wyniosła 2.323,9 mld zł - podał w pierwszym szacunku Główny Urząd 
Statystyczny. Dynamika PKB w 2020 roku wyniosła -2,7 proc. 

PKB Wpływ odwieszeń działalności gospodarczej na wzrost PKB nie przekroczy 0,2 pkt proc. - PIE 

Wpływ odwieszeń działalności gospodarczej na wzrost PKB nie przekroczy 0,2 pkt proc. - ocenia Polski Instytut 
Ekonomiczny. 

PRZEDSIĘBIORSTWA W I kwartale wzrost rejestracji firm wyniósł 0,1 proc. rdr - GUS 

W I kwartale wzrost rejestracji firm wyniósł 0,1 proc. rdr - podał GUS. GUS podał, że liczba rejestracji przedsiębiorstw w 
I kwartale 2021 r. wyniosła 84.223 wobec 84.099 w analogicznym okresie roku poprzedniego. Według GUS w I kwartale 
zaobserwowano wzrost liczby rejestracji w sekcji informacja i komunikacja (o 39,1 proc.), handel; naprawa pojazdów 
samochodowych (o 9,5 proc.) oraz w usługach (o 3,5 proc.). Z kolei zmniejszenie liczby rejestracji zanotowano w 
zakwaterowaniu i gastronomi (o 14,6 proc.), budownictwie (o 13,6 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 13,2 
proc.), a także w przemyśle (o 2,2 proc.). 

INFLACJA Dla zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych do rozważenia podwyżka stóp o 10-15 pb. - Żyżyński, RPP 

W celu zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych można byłoby rozważyć jednorazową podwyżkę stóp proc. o 10-15 pb. - 
powiedział PAP Biznes członek RPP Jerzy Żyżyński. Jego zdaniem, gdy 29 V zdjęte zostaną główne restrykcje 
epidemiczne będzie można myśleć o zakończeniu programu skupu aktywów i niedługo potem go wygasić. 

BANKI Zysk netto banków w I kwartale '21 wyniósł 1,9 mld zł, wzrósł rdr 43,4 proc. - NBP (opis) 

Zysk netto sektora bankowego w I kwartale 2021 roku wyniósł 1,9 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 43,4 proc. - 
poinformował Narodowy Bank Polski. W samym marcu 2021 roku zysk netto sektora wyniósł 550 mln zł. Całkowite 
przychody operacyjne netto w okresie od stycznia do marca 2021 roku wyniosły 16,8 mld zł, co oznacza spadek o 7 
proc. rok do roku. Wynik odsetkowy w I kwartale wyniósł 10,9 mld zł, czyli spadł 15 proc., natomiast wynik z tytułu opłat 
i prowizji wyniósł 4,08 mld zł, rosnąc o 14 proc. Koszty administracyjne były na poziomie 9,39 mld zł, o 6 proc. mniej niż 
przed rokiem. Koszty pracownicze spadły 2 proc., a pozostałe koszty administracyjne o 10 proc. Odpisy (utrata wartości 
lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem 
wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły w I kwartale 2021 roku 1,95 mld zł, spadając rdr o 40 proc. 

RYNEK PRACY Liczba nowych ofert pracy w Polsce wzrosła w IV o 99,8 proc. rdr - Grant Thornton 

W kwietniu liczba nowych ofert pracy w Polsce wzrosła o 99,8 proc. rdr do 282,8 tys. - podano w raporcie Grant Thornton 
i firmy Element. Autorzy badania napisali, że jest to najwięcej ofert od stycznia 2020 roku. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raporty okresowe przedstawią m.in.: 7FIT, AALLIANCE, ABAK, ABSINVEST, ACREBIT, AFHOL, AGROMEP, AITON, 
AKCEPTFIN, APIS, APOLLO, APS, AQUAPOZ, AQUATECH, ARENAPL,ARI, ARTERIA, ARTP, ATONHT, ATREM, 
BALTICINV, BALTICON, BERGHOLDI, BINARY, BIOERG, BIOGENED, BIOPLANET, BLACKPOIN, BLKCHNLAB, 
BLOOBER, BPX, BRAS, CARPATHIA, CCS, CEREALPLT,CHERRY, CORELENS, CORMAY, DECORA, DEKTRA, 
DENTAMDC, DEVELIA, DEVORAN, DITIX, DOMLEK, EC2, ECERAMICS, EDISON, EKIOSK, ELQ, EMONT, EMTASIA, 
EONET, ESKIMOS, EUROSNACK, EUROTAX, EXAMOBILE, EXCELLENC, EXIMIT, FARM51, FIGENE, FITEN, 
FORPOSTA, FOTOVOLT, GENOMED, GENXONE, GEOTERM, GETINOBLE, GOLAB, GOTFI, GREMPCO, GRUPAHRC, 
GRUPAREC, HORNIGOLD, HORTICO, HURTIMEX, HYDRAPRES, I2DEV, IDH, IFIRMA, IGORIA, INCANA, INFRA, 
INNOGENE, INTELGSOL, INTERAOLT, INVESTEKO, INWESTPL, ISIAG, IU, IZOLACJA, JWA, KLABATER, KOOL2PLAY, 
KUPIEC, LABOCANNA, LAURENPES, LENA, LETUS, LGTRADE, LKDESIGN, LOKATYBUD, LSTECHHOM, M4B, 
MADKOM, MAKOLAB, MAKOLAB, MALKOWSKI, MARKA, MEDAPP, MEDARD, MEDCAMP, MEDICOBIO, MERIT, 
MERLINGRP, MILKPOL, MINERAL, MIRACULUM, MOONLIT, MPAY, NESTMEDIC, NOVAVIS, ONICO, OPTIZENLB, 
ORZLOPONY, OVIDWORKS, OVOSTAR, OXYGEN, OZECAPITAL, PLANETB2B, PLASMA, PLASTBOX, POINTPACK, 
POLTRONIC, PREFABET, PRESTO, PROCAD, PROCHEM, PROLOG, PROMISE, PRYMUS, PTWP, PUNKPIRAT, PYLON, 
RSY, RUCHCHORZ, S4E, SAKANA, SCPFL, SILESIA, SKARBIEC, SOLARINOV, SONKA, SPARKVC, STALPROD, 
STANDREW, STARWARD, SUNTECH, SURFLAND, SWALLET, SZAR, TAXNET, TELESTO, TELESTR, TELGAM, 
TERMOEXP, TESGAS, ULMA, ULTGAMES, UNITED, VCP, VEE, VENTUREIN, VIATRON, VIDIS, WIERZYCL, WODKAN, 
XPLUS, ZPUE. 
 
       

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 7FIT-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 AALLIANCE-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ABAK-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ABSINVEST-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ACREBIT-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 AFHOL-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 AGROMEP-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 AITON-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 AKCEPTFIN-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 APIS-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 APOLLO-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 APS-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 AQUAPOZ-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 AQUATECH-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ARENAPL-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ARI-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

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

 ARTP-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ASBIS-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 USD na akcję. 

 ATONHT-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ATREM-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 BALTICINV-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 BALTICON-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 BERGHOLDI-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 BINARY-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 BIOERG-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 BIOGENED-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 BIOPLANET-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 BLACKPOIN-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 BLKCHNLAB-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 BLOOBER-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

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

 BRAS-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 CARPATHIA-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

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

 CEREALPLT-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 CHERRY-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 COPERNIC-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 COPERNIC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 CORELENS-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 CORMAY-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 DECORA-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 DEKTRA-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 DENTAMDC-Publikacja raportu za 2020 rok. 

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

 DITIX-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 DOMLEK-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 EC2-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ECERAMICS-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 EDISON-Publikacja raportu za 2020 rok. 

 EKIOSK-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ELQ-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 EMONT-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

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

 EONET-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ESKIMOS-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 EUROSNACK-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 EUROTAX-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 EXAMOBILE-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

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

 EXIMIT-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 FARM51-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 FIGENE-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 FITEN-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 FON-NWZA ws. zmiany statutu oraz obniżenia wartości księgowej akcji spółki bez zmiany kapitału zakładowego. 

 FORPOSTA-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 FOTOVOLT-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 GAMFACTOR-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję. 

 GENOMED-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 GENXONE-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 GEOTERM-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 GETINOBLE-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 GOLAB-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 GOTFI-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 GREMPCO-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 GRUPAHRC-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 GRUPAREC-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 HORNIGOLD-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

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

 HURTIMEX-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 HYDRAPRES-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu I kwartał 2021 roku. 

 I2DEV-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 IDH-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 IFIRMA-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 IGORIA-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 INCANA-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 INFRA-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 INNOGENE-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 INTELGSOL-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 INTERAOLT-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

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

 INWESTPL-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ISIAG-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu I kwartał 2021 roku. 

 IU-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 IZOLACJA-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 JWA-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 KLABATER-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 KOOL2PLAY-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 KUPIEC-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 LABOCANNA-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 LAURENPES-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 LENA-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 LETUS-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 LGTRADE-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 LKDESIGN-Publikacja raportu za I kwartał 2021 oraz za cały 2020 rok. 

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

 LSTECHHOM-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 M4B-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 MADKOM-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 MAKOLAB-Publikacja raportu za 2020 rok. 

 MAKOLAB-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 MALKOWSKI-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 MARKA-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 MEDAPP-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 MEDARD-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 MEDCAMP-Publikacja raportu za I kwartał 2021 oraz za cały 2020 rok. 

 MEDICOBIO-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 MERIT-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

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

 MILKPOL-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 MINERAL-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 
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 MIRACULUM-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 MOONLIT-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 MPAY-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

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

 NOVAVIS-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ONICO-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

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

 ORZLOPONY-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 OVIDWORKS-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 OVOSTAR-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

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

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

 PCCEXOL-Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję. 

 PCCROKITA-Wypłata dywidendy 3,67 zł na akcję. 

 PEPCO-Rozpoczęcie przyjmowania zapisów dla inwestorów instytucjonalnych. 

 PLANETB2B-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 PLASMA-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 PLASTBOX-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 POINTPACK-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 POLTRONIC-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 PREFABET-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 PRESTO-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 PROCAD-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

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

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

 PROMISE-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 PRYMUS-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 PTWP-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 PULAWY-NWZA ws. powołania członka RN. 

 PUNKPIRAT-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 PYLON-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 RSY-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 RUCHCHORZ-Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2021. 

 S4E-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

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

 SCPFL-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 SILESIA-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

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

 SNIEZKA-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,60 zł na akcję. 

 SOLARINOV-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 SONKA-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 SPARKVC-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 STALPROD-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 STANDREW-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 STARWARD-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 SUNTECH-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 SURFLAND-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 SWALLET-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 SZAR-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 TAXNET-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 TELESTO-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

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

 TELGAM-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 TERMOEXP-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 TESGAS-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ULMA-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,62 zł na akcję. 

 ULMA-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ULTGAMES-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

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

 VCP-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

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

 VENTUREIN-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 VIATRON-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 VIDIS-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021 roku. 

 WIERZYCL-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 WODKAN-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 XPLUS-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

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

POLSKA 

 Polska- (09:00)  Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC (Oczek. b.d. Poprz.80,0 ) za kwiecień 

 Polska- (10:00) PKB n.s.a. - wst. (Oczek. -1.3% r/r Poprz.-2.8% r/r) za I kw. 

 Polska- (10:00) PKB s.a. - wst. (Oczek. 1.1% k/k Poprz.-0.7% k/k -2.7% r/r) za I kw. 

 Polska- (10:00) Inflacja CPI - fin. (Oczek. 0.7% m/m 4.3% r/r Poprz.1.0% m/m 3.2% r/r) za kwiecień 

 Polska- (14:00) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. 1600 mln EUR Poprz.1619 mln EUR) za marzec 

 Polska- (14:00) Saldo obrotów towarowych (Poprz.883 mln EUR) za marzec 

ZAGRANICA 
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 Hiszpania- (09:00) Inflacja CPI (Oczek. 1.2% m/m 2.2% r/r Poprz.1.0% m/m 1.3% r/r) za kwiecień 

 Hiszpania- (09:00) Inflacja HICP (Oczek. 1.1% m/m 1.9% r/r Poprz.1.9% m/m 1.2% r/r) za kwiecień 

 Czechy- (09:00)  Protokół z posiedzenia CNB (Oczek. b.d. Poprz.b.d.) za maj 

 Czechy- (10:00) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. 14.1 mld CZK Poprz.24.28 mld CZK) za marzec 

 Strefa Euro- (13:30) Protokół z posiedzenia ECB za kwiecień 

 USA- (14:30) Ceny eksportu (Oczek. 0.6% m/m Poprz.2.1% m/m) za kwiecień 

 USA- (14:30) Ceny eksportu bez towarów rolniczych (Poprz.2.0% m/m) za kwiecień 

 USA- (14:30) Ceny importu (Oczek. 0.6% m/m Poprz.1.2% m/m) za kwiecień 

 USA- (14:30) Ceny importu bez ropy (Poprz.0.8% m/m) za kwiecień 

 USA- (14:30) Sprzedaż detaliczna (Oczek. 1.0% m/m Poprz.9,7% m/m ) za kwiecień 

 USA- (14:30) Sprzedaż bez samochodów (Oczek. 0.7% m/m Poprz.8.4% m/m) za kwiecień 

 USA- (14:30) Sprzedaż bez samochodów i paliw (Poprz.8.2% m/m) za kwiecień 

 Kanada- (14:30) Sprzedaż hurtowników (Oczek. 1.0% m/m Poprz.-0.7% m/m) za marzec 

 Kanada- (14:30) Produkcja sprzedana (Oczek. 3.5% m/m Poprz.-1.6% m/m) za marzec 

 USA- (15:15) Wykorzystanie mocy produkcyjnych (Oczek. 75.1% Poprz.74.4%) za kwiecień 

 USA- (15:15) Produkcja przemysłowa (Oczek. 1.0% m/m Poprz.1.4% m/m) za kwiecień 

 USA- (16:00) Zapasy niesprzedanych towarów (Oczek. 0.3% m/m Poprz.0.5% m/m) za marzec 

 USA- (16:00) Indeks Uniwersytetu Michigan - wst.. (Oczek. 90.3 Poprz.88.3) za maj 

 USA- (16:00) Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - wst. (Poprz. 3.4) za maj 

 USA- (16:00) Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - wst. (Poprz. 2.7) za maj 

 USA- (19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Poprz.344) za tydzień 

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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