
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  

 
 PEPCO, CCC - Pepco przejmie od CCC 29 umów najmu powierzchni handlowych w 

Austrii 

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: Adobe Systems. 

 USA- Fed utrzymał główną stopę procentową w USA w przedziale 0-0,25 proc. 
 USA - Inflacja w USA wzrosła w ostatnich miesiącach i prawdopodobnie pozostanie na 

wysokim poziomie - Powell 
 POLSKA- Inflacja bazowa w maju wyniosła 4,0 proc., wobec 3,9 proc. przed miesiącem 

- NBP 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Słowacja   Inflacja HICP 2.0% r/r 1.7% r/r maj 

09:30 Szwajcaria 

 Decyzja ws. stóp 

procentowych -0.75% -0.75% II kw. 

10:00 Norwegia 

Decyzja ws. stóp 

procentowych 0.0% 0.0% czerwiec 

10:00 Włochy 

 Bilans handlu 

zagranicznego 

6.25 mld 

EUR 

5.19 mld 

EUR kwiecień 

10:00 Szwajcaria 

Wystąpienie 

publiczne szefa 

SNB (Thomas 

Jordan) b.d. b.d. b.d. 

11:00 

Strefa 

Euro   Inflacja HICP 

0.3% 

m/m 

2.0% 

r/r 

0.6% m/m 

1.6% r/r maj 

11:00 

Strefa 

Euro 

  Inflacja bazowa 

HICP 

0.2% m/m 

0.9% r/r 

0.5% m/m 

0.7% r/r maj 

13:00 Turcja 

Stopa 

benchmarkowa - 

jednotygodniowa 19.0% 19.0% czerwiec 

14:30 USA 

  Indeks Fed z 

Filadelfii 44285 44347 czerwiec 

14:30 USA 

  Wnioski o zasiłek 

dla bezrobotnych 360 tys. 376 tys. tydzień 

16:00 USA 

  Indeks 

wskaźników 

wyprzedzających - 

Conference Board 1.3% 1.6% maj 

16:30 USA 

Tygodniowa 

zmiana zapasów 

gazu 71 mld 98 mld tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
  
 
 
 
 

czwartek, 17 czerwca 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 225,27 -0,23% 

WIG30 2 664,35 -0,17% 

mWIG40 4 875,75 -0,26% 

sWIG80 20 861,90 0,11% 

WIG 66 180,17 -0,21% 

NCIndex 499,05 -0,62% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20M2120 2 230 -0,04% 25 702 20 117 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 131  33,33% 370 281 27,89% 

SPADEK 202  51,40% 941 739 70,94% 

BEZ ZM. 60  15,27% 15 562 1,17% 

RAZEM 393 100,00% 1 327 582 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

FON 0,392  31,54% 858 941 

COALENERG 4,000  29,45% 1 919 023 

ERBUD 78,6  13,26% 3 136 437 

ELKOP 0,580  11,54% 311 728 

BUMECH 3,40  9,68% 197 553 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

INTROL 6,38  -8,86% 118 259 

MLSYSTEM 109,0  -7,00% 7 149 892 

CDPROJEKT 186,14  -6,45% 297 176 848 

SKOTAN 2,27  -6,20% 320 598 

PRAIRIE 0,786  -5,42% 1 005 442 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 033,67 -0,77% 

NASDAQ 14 039,68 -0,24% 

S&P500 4 223,70 -0,54% 

FTSE 100 7 184,95 0,17% 

CAC 40 6 652,65 0,20% 

DAX XETRA 15 710,57 -0,12% 

RTS  1 679,02 0,82% 

BUX 48 525,74 -1,57% 

NIKKEI 225  29 018,33 -0,93% 

HANG SENG (godz. 8:21) 28 432,00 -0,02% 

BOVESPA 129 259,49 -0,64% 

MERVAL 67575,54 0,0085 

CECE EUR  1 270,76 -1,19% 

NTX EUR  890,29 -0,67% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,1982 -0,11% 

EUR/PLN 4,5253 0,04% 

USD/PLN 3,7762 0,15% 

USD/JPY 110,739 -0,03% 

GBP/USD 1,3986 -0,01% 

EUR/CHF 1,0897 -0,02% 

CHF/PLN 4,1528 0,0006 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 814,65 -0,28% 

MIEDŹ (LME) 9483,25 -1,56% 

ROPA BRENT 74,04 0,23% 

ROPA WTI 71,83 0,005 
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Informacje dnia 
 

PEPCO, CCC Pepco przejmie od CCC 29 umów najmu powierzchni handlowych w Austrii 

Pepco Poland i CCC zawarły umowę ramową dotyczącą przejęcia 29 z 46 umów najmu powierzchni handlowych 
zawartych przez CCC Austria - poinformowały obie spółki w komunikatach. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PZU ZWZ PZU powołało Pawła Muchę do rady nadzorczej spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU powołało w środę Pawła Karola Muchę na członka rady nadzorczej spółki - 
poinformował zarząd PZU. 

SYGNITY Sygnity zwiększa wyniki po pierwszym półroczu 2020/21 również dzięki rozwiązaniu rezerw 

Grupa Sygnity w pierwszym półroczu roku finansowego 2020/21 zanotowała 31,3 mln zysku operacyjnego oraz nieco 
ponad 32 mln zł zysku netto. Duży wpływ na wyniki Sygnity miało rozwiązanie rezerw wynikające z ugody podpisanej z 
Fast Enterprises - poinformowało Sygnity w komunikacie. 

DĘBICA Dębica zapłaci łącznie około 22 mln zł zaległości podatkowych wraz z odsetkami 

Firma Oponiarska Dębica zdecydowała o zapłacie zaległości podatkowej za 2014 rok w wysokości 6,7 mln zł wraz z 
około 3,5 mln zł odsetek oraz za 2015 rok wysokości 8 mln zł wraz z odsetkami, które wynoszą około 3,8 mln zł - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

KRUK Kruk wypłaci 11 zł dywidendy na akcję 

Akcjonariusze Kruka zdecydowali, że spółka wypłaci 206,1 mln zł dywidendy, czyli 11 zł na akcję, zgodnie z 
rekomendacją zarządu - podała spółka w komunikacie. 

JSW Rokowania płacowe w Jastrzębskiej Spółce Węglowej 

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej rozpoczęły się w środę rokowania płacowe, będące następstwem postulatów 
zgłoszonych przez działające w spółce reprezentatywne związki zawodowe. Związkowcy domagają się 6-
procentowych podwyżek oraz jednorazowych rekompensat, zarząd proponuje podwyżkę o 3,4 proc. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PZU ZWZ PZU zdecydowało o wypłacie 3,5 zł dywidendy na akcję 

Środowe Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 3,02 mld zł, co daje 3,5 zł 
dywidendy na akcję. Dniem dywidendy jest 15 września, a jej wypłata nastąpi 6 października 2021 roku. 

PKN ORLEN Orlen Lietuva nabył 100 proc. udziałów w litewskiej spółce Mockavos Terminalas 

Orlen Lietuva, spółka z grupy PKN Orlen, nabyła 100 proc. udziałów w litewskiej spółce Mockavos Terminalas, 
przejmując tym samym kontrolę nad jedynym kolejowym terminalem przeładunkowym przy granicy polsko-litewskiej - 
poinformował polski koncern w komunikacie prasowym. 

KGHM KGHM chce zwiększyć kwotę pożyczki z EBI o 440 mln zł 

Zarząd KGHM wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, 
zwiększającym dostępną kwotę udzielonej pożyczki o 440 mln zł - podał KGHM w komunikacie. Tym samym udzielone 
finansowanie w ramach zawartej umowy wynosiło będzie 1,34 mld zł. 

COMARCH Comarch rzuca wyzwanie Allegro, chce rozwijać własną platformę sprzedażową 

Comarch chce wzmocnić swoją obecność w sektorze e-commerce i rozwijać własną platformę sprzedażową. 
Wiceprezes Zbigniew Rymarczyk przekonuje, że spółka jest gotowa zainwestować w przedsięwzięcie kilkadziesiąt 
milionów zł i zapowiada, że celem jest rzucenie wyzwania takim graczom jak Allegro. 

COMARCH Portfel zamówień Comarchu w sektorze ERP wynosi 145,9 mld zł 

Portfel zamówień Comarchu wynosi 145,9 mln zł w segmencie ERP po pięciu miesiącach 2021 r., poinformował 
wiceprezes Zbigniew Rymarczyk. 

DOM DEVELOPMENT Dom Development: Euro Styl wprowadził do oferty 100 mieszkań w Gdańsku 

Euro Styl z Grupy Dom Development wprowadził do sprzedaży 100 mieszkań oraz 6 lokali usługowych na osiedlu 
Dynamika w Gdańsku. Przekazanie planowane jest na przełom II i III kwartału 2023 roku, podała spółka. 

FAMUR Kontrahent Famuru domaga się od spółki ok. 28,8 mln euro 

Spółka Polskie Maszyny Group wezwała Famur do zwrotu wpłaconych zaliczek na dostawę maszyn górniczych, wraz z 
karą umowną - podał Famur w komunikacie. Łączna wartość wezwania wynosi ok. 28,8 mln euro. Famur będzie 
podejmował wszelkie kroki prawne celem zabezpieczenia swoich interesów. 

PKP CARGO PKP Cargo przejmuje majątek po fabryce wagonów Gniewczyna, by wznowić produkcję 

PKP Cargo zawarło umowę nabycia nieruchomości i ruchomości po byłej Fabryce Wagonów Gniewczyna, by wznowić 
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produkcję wagonów towarowych - poinformował podczas telekonferencji prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz. 

FORTE Forte wypłaci 4 zł dywidendy na akcję 

Walne zgromadzenie Forte zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 95,7 mln zł, co daje 4 zł dywidendy 
na akcję - podała spółka w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 23 czerwca, a dzień jej wypłaty na 5 lipca. 

PA NOVA Zarząd P.A. Nova z prezesem Tomaszem Janikiem powołany na kolejną kadencję 

Rada nadzorcza P.A. Nova powołała zarząd spółki w dotychczasowym składzie na kolejną pięcioletnią kadencję. 

VIGO SYSTEM Vigo System zakłada na 2023 r. 100 mln zł przychodów i 40 mln zł EBITDA 

Vigo System chce utrzymać tempo wzrostu przychodów na poziomie 20-30 proc. rocznie, marżę brutto na sprzedaży 
powyżej 60 proc. oraz rentowność EBITDA powyżej 40 proc. - podała spółka w komunikacie dotyczącym strategii na 
lata 2021-26. Spółka zakłada, że w 2023 roku jej przychody wzrosną do 100 mln zł, a EBITDA wyniesie 40 mln zł. 

GAMES OPERATORS Games Operators wypłaci 0,34 zł dywidendy na akcję 

Akcjonariusze Games Operators zdecydowali, że z zysku netto za 2020 rok spółka wypłaci 0,34 zł dywidendy na akcję 
- poinformowała spółka w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 16 września, a termin jej wypłaty to 7 
października 2021 roku. 

POZBUD Pozbud liczy na 100 mln zł przychodów w segmencie stolarki otworowej w 4-5 lat 

Pozbud zakłada osiągnięcie 100 mln zł przychodów w segmencie stolarki otworowej w ciągu 4-5 lat i liczy na 
zrównoważony udział poszczególnych segmentów w przychodach grupy, poinformowali członkowie zarządu. 

POZBUD Polityka dywidendowa Pozbudu zakłada wypłacanie do 66% zysku netto 

Pozbud przyjął politykę dywidendy, która zakłada wypłacanie akcjonariuszom do 66% zysku netto przy spełnieniu 
dodatkowych warunków, podała spółka. 

POZBUD Pozbud rozwija segment OZE i przemysłu kolejowego; nie rezygnuje z dotychczasowej działalności 

Pozbud chce rozwijać działalność w nowych segmentach - OZE oraz przemysłu kolejowego. Jednocześnie, grupa nie 
zamierza rezygnować z dotychczasowej działalności - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas środowej 
wideokonferencji. Pozbud planuje utworzenie struktury holdingowej oraz zmianę nazwy spółki-matki notowanej na 
GPW. 

PHOTON ENERGY Photon Energy rozpoczął ofertę sprzedaży do 11 742 688 akcji 

Photon Energy rozpoczął ofertę sprzedaży do 11 742 688 istniejących akcji, którą spodziewa się zamknąć do końca 
przyszłego tygodnia, podała spółka. Wpływy ze sprzedaży do 7 000 000 akcji spółka zamierza przeznaczyć na 
realizacji strategii rozwoju na lata 2021-2024. 

ONCOARENDI OncoArendi ma umowę z MIBMiK dot. odkrywania i rozwoju nowych leków 

OncoArendi podpisało umowę o współpracy naukowej z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i 
Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) w obszarze odkrywania i rozwoju leków małocząsteczkowych modulujących 
funkcje RNA i rozpoczyna negocjacje z klauzulą wyłączności na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia przez MIBMiK 
licencji (License Execution Agreement) na unikatowe oprogramowanie bioinformatyczne (Platforma Bioinformatyczna), 
podała spółka. 

ENEL-MED Enel-Med rozpoczął book-building na 4,71 mln nowych i 0,8 mln istniejących akcji 

Centrum Medyczne Enel-Med rozpoczęło budowę księgi popytu na nie więcej niż 4 713 379 akcji nowej emisji w 
drodze subskrypcji prywatnej oraz do 800 000 akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, podała 
spółka. Środki z emisji Enel-Med zamierza przeznaczyć na rozwój sieci, tj. otwarcie ok. 90 nowych placówek w latach 
2022-2025, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar podbił do 1,21303 USD. Rynek czeka na popołudniowy Fed, co wcześniej wspierało 

USD. Podczas obrotu w Azji eurodolar konsoliduje. Większość azjatyckich walut nieznacznie traci. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Fed utrzymał główną stopę procentową w USA w przedziale 0-0,25 proc.  

Fed utrzymał główną stopę procentową w USA w przedziale 0-0,25 proc. - podano w komunikacie po posiedzeniu. Z 
prognoz Fedu wynika, że 7 członków Komitetu spodziewa się podwyżki stóp proc. w 2022 r., a 13 na 18 członków 
FOMC oczekuje co najmniej jednej podwyżki stóp proc. do 2023 r. 

USA Inflacja w USA wzrosła w ostatnich miesiącach i prawdopodobnie pozostanie na wysokim poziomie - Powell  

Inflacja w USA wzrosła wyraźnie w ostatnich miesiącach i prawdopodobnie pozostanie na wysokim poziomie w 
nadchodzących miesiącach, zanim ulegnie zmniejszeniu - powiedział prezes Fedu Jerome Powell podczas 
wideokonferencji w środę po posiedzeniu Rezerwy. 

USA Będziemy mogli powiedzieć więcej o programie skupu aktywów, gdy zobaczymy więcej danych - Powell  

Spodziewam się, że będziemy mogli powiedzieć więcej o czasie redukcji programu skupu aktywów, gdy zobaczymy 
więcej danych - powiedział prezes Fedu Jerome Powell podczas wideokonferencji w środę po posiedzeniu Rezerwy. 

USA Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA w maju wyniosła 1,681 mln  

Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA w maju (wskaźnik aktywności w przyszłości w tym 
sektorze) wyniosła w ujęciu zanualizowanym (SAAR) 1,681 mln wobec 1,733 mln w poprzednim miesiącu, po korekcie 
z 1,766 mln - podał Departament Handlu. 

USA Liczba rozpoczętych budów domów mieszkalnych w USA w maju wyniosła 1,572 mln  

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA w maju wyniosła 1,572 mln w ujęciu 
zanualizowanym (SAAR). Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 1,517 mln, po korekcie z 1,569 mln - podał 
Departament Handlu USA w komunikacie. 

USA W USA zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA 

W USA zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo zwyżkował o 
4,2 proc. w tygodniu zakończonym 11 czerwca - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). 

WIELKA BRYTANIA Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii w V w ujęciu rdr wzrosły o 2,1 proc.  

Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii w V w ujęciu rdr wzrosły o 2,1 proc. - podał w komunikacie urząd statystyczny. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

INFLACJA Inflacja bazowa w maju wyniosła 4,0 proc., wobec 3,9 proc. przed miesiącem - NBP 

Inflacja bazowa w maju wyniosła 4,0 proc., wobec 3,9 proc. przed miesiącem - podał NBP. 

W relacji rok do roku inflacja: 

- po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 4,4 proc., wobec 4,0 proc. miesiąc 
wcześniej; 

- po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,0 proc., wobec 2,8 proc. miesiąc wcześniej; 

- po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,0 proc., wobec 3,9 proc. miesiąc wcześniej; 

- tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, 
wyniosła 3,3 proc., wobec 3,3 proc. miesiąc wcześniej. 

BUDŻET Na koniec maja br. budżet państwa miał nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł - Kościński, MF 

W maju 2021 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 25,5 proc. r/r, a w okresie styczeń-maj 2021 r. wyższe o 15,5 
proc. r/r; na koniec maja br. budżet państwa miał nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł - wynika z przekazanej PAP 
informacji ministra finanasów Tadeusza Kościńskiego. 

RYNEK PRACY Wskaźnik wolnych miejsc pracy w I kw. w Polsce wyniósł 0,9 proc. - Eurostat 

Wskaźnik wolnych miejsc pracy w I kwartale w Polsce wyniósł 0,9 proc., wobec 0,7 proc. w IV kwartale 2020 r. - podał 
w środę Eurostat. W przemyśle i budownictwie wskaźnik wyniósł 1,1 proc. wobec 0,8 proc. w IV kwartale. W usługach 
wyniósł 0,9 proc. wobec 0,7 proc. w IV kwartale. 

RYNEK PRACY Koszty pracy w Polsce w I kw. '21 wzrosły o 5,8 proc. rdr - Eurostat 

Nominalne godzinowe koszty pracy w I kwartale 2021 r. w Polsce wzrosły o 5,8 proc. rdr, po wzroście o 7,5 proc. rdr w 
IV kwartale 2020 roku i o 4,8 proc. w III kwartale - podał Eurostat. Płace wzrosły w I kw. o 5,8 proc., a pozostałe 
komponenty wynagrodzenia wzrosły o 5,7 proc. W przemyśle koszty pracy wzrosły w I kw. o 5,2 proc. po wzroście o 
7,2 proc. w IV kw. 2020 r., w budownictwie - wzrosły o 4,2 proc. po wzroście o 4,7 proc. w IV kw., a w usługach - 
poszły w górę o 3,6 proc. po wzroście o 5,4 proc. w IV kw. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raporty okresowe przedstawią m.in.: Adobe Systems.  
    

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 7LEVELS-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. 

 ALLEGRO-ZWZA 

 AQUAPOZ-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020. 

 ASSECOBS-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję. 

 BNPPPL-NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, oceny adekwatności oraz oceny zbiorowej RN, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzeń oraz 
przyjęcia polityki wynagradzania członków RN, zmian w statucie i in. 

 EDISON-ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2020. 

 EKOBOX-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 r. 

 ENEA-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

 EUCO-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020. 

 HANDLOWY-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 r. 

 IMPERIO-Początek notowań spółki IMPERA (IMP) pod nazwą IMPERIO (IMP) w związku ze zmianą firmy. 

 INTROL-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,46 zł na akcję. 

 IZOLACJA-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2020 rok. 

 KREC-Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję. 

 LMGAMES-Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.337.500 akcji serii A, 29.000 akcji serii B, 90.000 akcji serii C. 

 MALKOWSKI-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. 

 MAXCOM-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję. 

 MCI-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. 

 MENNICA-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję. 

 MOSTALZAB-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. 

 POLNORD-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2020. 

 POZBUD-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020. 

 QUART-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020. 

 SFD-Rozpoczęcie budowy księgi popytu na akcje serii G. 

 UNIBEP-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. 

 Adobe Systems-Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

POLSKA 

 Polska-  

  

ZAGRANICA 

 Słowacja- (09:00) Inflacja HICP (Oczek. 2.0% r/r Poprz.1.7% r/r) za maj 

 Szwajcaria- (09:30)  Decyzja ws. stóp procentowych (Oczek. -0.75% Poprz.-0.75%) za II kw. 

 Norwegia- (10:00) Decyzja ws. stóp procentowych (Oczek. 0.0% Poprz.0.0%) za czerwiec 

 Włochy- (10:00)  Bilans handlu zagranicznego (Oczek. 6.25 mld EUR Poprz.5.19 mld EUR) za kwiecień 

 Szwajcaria- (10:00) Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan) 

 Strefa Euro- (11:00) Inflacja HICP (Oczek. 0.3% m/m 2.0% r/r Poprz.0.6% m/m 1.6% r/r) za maj 

 Strefa Euro- (11:00) Inflacja bazowa HICP (Oczek. 0.2% m/m 0.9% r/r Poprz.0.5% m/m 0.7% r/r) za maj 

 Turcja- (13:00) Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa (Oczek. 19.0% Poprz.19.0%) za czerwiec 

 USA- (14:30) Indeks Fed z Filadelfii (Oczek. 30.3 Poprz. 31.5) za czerwiec 

 USA- (14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 360 tys. Poprz.376 tys.) za tydzień 

 USA- (16:00) Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board (Oczek. 1.3% Poprz.1.6%) za maj 

 USA- (16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Oczek. 71 mld Poprz.98 mld) 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 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 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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