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

 
 KRUK - Kruk ma umowy zakupu portfela wierzytelności od UniCredit o wartości 

nominalnej do 304 mln euro  

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: BETACOM, ONICO, SFINKS. 
 USA- Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 412 tys. 
 EUROLAND - Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 2,0 proc. w V w ujęciu rdr 
 POLSKA- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w '20 

wzrosło o 5,0 proc. rdr 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska 

  Przeciętne 
wynagrodzenie 
brutto b.d. 

5805.72 
PLN maj 

10:00 Polska   Wynagrodzenie 10.2% r/r 9.9% r/r maj 

10:00 Polska 

  Zatrudnienie w 
sektorze 
przedsiębiorstw b.d. 6316.9 tys. maj 

10:00 Polska   Zatrudnienie 2.4% r/r 0.9% r/r maj 
Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:30 Japonia 

Konferencja 

prasowa po 

posiedzeniu BoJ b.d. b.d. czerwiec 

10:00 

Strefa 

Euro 

 Saldo rachunku 

bieżącego n.s.a. b.d. 

31.0 mld 

EUR kwiecień 

10:00 

Strefa 

Euro 

  Saldo rachunku 

bieżącego s.a. 

20.3 

mld 

EUR 

17.8 mld 

EUR kwiecień 

10:30 

Wlk. 

Brytania 

  Oczekiwania 

inflacyjne 

konsumentów b.d. 2.7% II kw. 

14:30 Kanada 

  Indeks cen nowych 

domów b.d. 1.9% m/m maj 

19:00 USA 

Liczba wież 

wiertniczych dla rynku 

ropy b.d. 365 tydzień 

19:30 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Minneapolis 

(Neel Kashkari) b.d. b.d. 0 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 

 
 
 
 

piątek, 18 czerwca 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 211,58 -0,62% 

WIG30 2 650,35 -0,53% 

mWIG40 4 858,42 -0,36% 

sWIG80 20 670,83 -0,92% 

WIG 65 806,48 -0,56% 

NCIndex 494,14 -0,98% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20M2120 2 212 -0,81% 14 001 15 468 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 119  30,59% 382 735 31,51% 

SPADEK 227  58,35% 825 751 67,98% 

BEZ ZM. 43  11,05% 6 243 0,51% 

RAZEM 389 100,00% 1 214 729 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

REDAN 0,478  11,42% 120 205 

BOWIM 9,8800  11,26% 1 718 650 

VISTAL 3,91  6,83% 1 335 274 

ERBUD 83,6  6,36% 1 559 551 

SWISSMED 9,58  6,21% 151 731 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

FON 0,347  -11,48% 447 909 

IMCOMPANY 28,2  -5,37% 318 475 

AGROTON 8,10  -5,15% 265 446 

SUNEX 5,90  -4,84% 220 115 

SANOK 26,1  -4,40% 213 731 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33 823,45 -0,62% 

NASDAQ 14 161,35 0,87% 

S&P500 4 221,86 -0,04% 

FTSE 100 7 153,43 -0,44% 

CAC 40 6 666,26 0,20% 

DAX XETRA 15 727,67 0,11% 

RTS  1 664,38 -0,87% 

BUX 48 795,68 0,56% 

NIKKEI 225  28 964,08 -0,19% 

HANG SENG (godz. 8:21) 28 741,12 0,95% 

BOVESPA 128 057,22 -0,93% 

MERVAL 66440,2 -0,0168 

CECE EUR  1 270,76 -1,19% 

NTX EUR  890,29 -0,67% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,1902 -0,08% 

EUR/PLN 4,5537 -0,04% 

USD/PLN 3,8258 0,06% 

USD/JPY 110,072 -0,22% 

GBP/USD 1,3898 -0,28% 

EUR/CHF 1,0926 -0,05% 

CHF/PLN 4,1678 0,0001 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 785,10 0,45% 

MIEDŹ (LME) 9234,25 0,50% 

ROPA BRENT 72,69 -0,41% 

ROPA WTI 70,75 -0,0023 
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Informacje dnia 
 

KRUK Kruk ma umowy zakupu portfela wierzytelności od UniCredit o wartości nominalnej do 304 mln euro 

Spółka zależna Kruka, Kruk Investimenti, zawarła z UniCredit umowy nabycia portfeli wierzytelności z tytułu 
niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartość nominalnej w wysokości do 304 mln euro, czyli ok. 1,4 
mld zł - podał Kruk w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PKN ORLEN PKN Orlen nie wyklucza rozbudowy przejętego terminala paliwowego na Litwie 

Grupa PKN Orlen ocenia, że przejęty przez Orlen Lietuva jedyny na Litwie kolejowy terminal przeładunkowy paliw wraz 
z bazą przy granicy polsko-litewskiej są potencjalnie bardzo rozwojowe i widzimy tam możliwość rozbudowania 
zdolności do magazynowania LPG, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. 

CCC Grupa CCC przyspiesza ekspansję HalfPrice poza granicami Polski 

Grupa CCC podjęła decyzję o przyspieszeniu otwarcia punktów pod szyldem HalfPrice poza granicami Polski. Jako 
pierwszy w sierpniu zadebiutuje salon na Węgrzech, podała spółka. Do końca roku w Polsce i w Europie otwartych 
zostanie łącznie 65 sklepów. 

UNIBEP Unibep wypłaci 0,30 zł dywidendy na akcję za '20 

Walne zgromadzenie Unibepu zdecydowało, aby z zysku netto za 2020 rok na dywidendę trafiło łącznie 9,47 mln zł, 
czyli 0,30 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. 

POZBUD Akcjonariusze Pozbudu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2020 r. 

Akcjonariusze Pozbudu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu zysku netto za 2020 r., w 
wysokości 0,54 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podano w uchwałach. 

EUROCASH Pointpack ma porozumienie dot. obsługi przesyłek w sieciach Grupy Eurocash 

Pointpack, General Logistics System Poland oraz Eurocash zawarły trójstronne porozumienie dotyczące współpracy w 
zakresie obsługi przesyłek dostarczanych do sklepów (franczyzowych i własnych) działających w ramach sieci 
handlowych, których organizatorami są spółki należące do Grupy Eurocash, podał Pointpack. 

BEST KNF zatwierdziła prospekt Best dot. programu emisji obligacji o wartości do 200 mln zł 

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt podstawowy dotyczący nowego programu emisji obligacji Best o 
łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł - podała spółka w komunikacie. Best rozważa przeprowadzenie pierwszej 
oferty publicznej w ramach tego programu na początku trzeciego kwartału. 

SIMPLE Akcjonariusz Simple wnioskuje o 0,55 zł dywidendy na akcję 

Jeden z akcjonariuszy Simple, posiadający co najmniej 5 proc. akcji, wysłał projekt uchwały na najbliższe Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie, przewidujący wypłatę dywidendy w kwocie 2 646 688 zł, co dawałoby 0,55 zł na akcję - 
poinformowała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

CCC Grupa CCC jest bardzo zadowolona z obrotów zanotowanych w maju 2021 r. 

Grupa CCC zadowolona jest ze sprzedaży w maju tego roku, które są wyższe od zanotowanych w analogicznym 
miesiącu zarówno w 2020, jak i 2019 roku, poinformował prezes Marcin Czyczerski. 

CCC CCC chce przedstawić jesienią nową strategię rozwoju 

Grupa CCC chce jesienią przedstawić zaktualizowaną strategię rozwoju - poinformował przewodniczący rady 
nadzorczej Dariusz Miłek. 

CCC CCC chce reaktywować marki Simple, Americanos i Badura 

Grupa CCC chce reaktywować marki Simple, Americanos i Badura - poinformowali przedstawiciele spółki. 

CCC CCC potwierdza plany upublicznienia e-obuwie w 2022/2023 

Grupa CCC potwierdza plany związane z pierwotną ofertą publiczną (IPO) e-obuwie w terminie 2022/2023, 
poinformował przewodniczący rady nadzorczej Dariusz Miłek. 

PGE PGE EJ 1 zmieniła nazwę na Polskie Elektrownie Jądrowe 

W Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) została zarejestrowana zmiana umowy spółki PGE EJ 1, zgodnie z którą 
spółka prowadzi działalność pod firmą Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), podała spółka. 

BANK HANDLOWY WZ B.Handlowego za warunkową wypłatą do 1,2 zł dywidendy na akcję za '20 oraz do 3,66 zł za '19 

Czwartkowe zwyczajne walne zgromadzenie Banku Handlowego zdecydowało o warunkowej wypłacie do 1,2 zł 
dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok oraz do 3,66 zł dywidendy na akcję z niepodzielonego zysku za 2019 rok. 
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BUDIMEX Budimex chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za 2021 r. 

Zarząd Budimeksu zdecydował o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. do wysokości połowy 
zysku, który będzie wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2021 r. - podała 
spółka w komunikacie. 

MOSTOSTAL ZABRZE Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 r. 

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2020 r., wynika z uchwał 
walnego zgromadzenia. 

ECHO Echo ogłosiło wezwanie na 2 akcje serii A lub 1 akcję imienną serii B1 Archicom 

Echo Investment ogłosiło wezwanie do sprzedaży 2 akcji zwykłych serii A lub 1 akcji imiennej serii B1 Archicomu po 
cenie 25,3 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący Santander Biuro Maklerskie. W wyniku wezwania Echo chce 
posiadać walory uprawniające do 66% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 

GPW GPW: Rusza Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 na lata 2021-2023 

Od lipca br. rusza Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 na lata 2021-2023, poinformowała Giełda 
Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). W Programie uwzględniono nowe założenia, których celem jest 
zwiększenie liczby spółek i podmiotów przygotowujących analizy oraz uelastyczniono zasady doboru spółek do 
programu. Celem programu jest zwiększenie pokrycia analitycznego wśród spółek z głównego rynku (z wyłączeniem 
WIG20) oraz po raz pierwszy z rynku NewConnect, podkreślono. 

MCI CAPITAL MCI Capital sfinalizował sprzedaż udziałów Pigu za 37,55 mln euro 

MCI Capital sfinalizował sprzedaż udziałów UAB Pigu za rzecz MEP Shelfco za łączną kwotę 37,55 mln euro, podała 
spółka. 

TRAKCJA Trakcja zawarła umowy finansowania, które zakładają m.in. dokapitalizowanie przez PKP PLK 

Trakcja zawarła szereg umów dotyczących finansowania długoterminowego - podała spółka w komunikacie. 
Ujednolicona umowa kredytu zakłada m.in. dokapitalizowanie spółki przez PKP PLK w kwocie nie niższej niż 200 mln 
zł do 31 stycznia 2022 r. 

ASBIS Asbis ma umowę z Audio Klan na sprzedaż w Polsce produktów Bang & Olufsen 

Asbis Poland - spółka zależna Asbis Enterprises Plc - podpisała umowę partnerską z firmą Audio Klan - operatorem 
sieci salonów audio-video Top Hi-Fi & Video Design, o współpracy w zakresie sprzedaży produktów światowej marki 
Bang & Olufsen w Polsce, podał Asbis. 

KOMPAP Kompap wypłaci 0,5 zł dywidendy na akcję 

Akcjonariusze Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Kompap zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę 
dywidendy 2,34 mln zł, czyli 0,5 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Dzień dywidendy to 22 czerwca, a jej 
wypłata nastąpi 9 lipca. 

TIM TIM: 3LP rozpoczęło wstępne przygotowania do pierwszej oferty publicznej 

3LP - spółka zależna TIM - rozpoczęła wstępne działania przygotowawcze do przeprowadzenia pierwszej oferty 
publicznej (IPO) akcji i dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie (GPW), podał TIM. 

VIGO SYSTEM Vigo System nie planuje dywidendy w ciągu najbliższych 6 lat 

Vigo System, w związku z nową strategią Vigo 2026, nie przewiduje wypłaty dywidendy w ciągu najbliższych sześciu 
lat, poinformował wiceprezes Łukasz Piekarski. 

VIGO SYSTEM Vigo System nie planuje na razie kolejnej emisji akcji 

Vigo System nie widzi obecnie potrzeby nowej emisji akcji, ale nie wyklucza, że to się zmieni, jeśli pojawią się potrzeby 
związane np. z akwizycjami, poinformował wiceprezes Łukasz Piekarski. 

VIGO SYSTEM Vigo System widzi szanse na zwielokrotnienie przychodów po 2023 roku 

Vigo System widzi konieczność jeszcze wyższych inwestycji po roku 2023 (w porównaniu do planowanych 30-40 mln 
zł nakładów rocznie w latach 2021-2023), ale jednocześnie szansę na zwielokrotnienie przychodów, zapowiedział 
prezes Adam Piotrowski. 

VIGO SYSTEM Vigo System chce zwiększać inwestycje w kolejnych latach i wejść na rynek masowy 

Vigo Systems zakłada, że w kolejnych latach nakłady inwestycyjne, w tym na badania i rozwój, będą rosły, a ambicją 
spółki jest wejście do grona pierwszoligowych graczy w produktach masowych - poinformował Łukasz Piekarski, 
członek zarządu Vigo Systems. 

SFINKS RN Sfinks Polska powołała trzech wiceprezesów, Dorota Cacek odeszła z zarządu 

Rada nadzorcza Sfinks Polska powołała w skład zarządu obecnej kadencji Jacka Kusia, Amira El Malla i Mateusza 
Cacka na stanowiska wiceprezesów, podała spółka. Jednocześnie z zarządu odeszła Dorota Cacek, sprawująca 
funkcję wiceprezesa od 2011 r. 

BENEFIT SYSTEMS Benefit Systems kupił 100% udziałów YesIndeed, tworzącej systemy grywalizacyjne 

Benefit Systems nabył 100% udziałów w spółce YesIndeed, tworzącej kompleksowe systemy grywalizacyjne i 
motywacyjne oraz posiadającej w swojej ofercie platformę kafeteryjną WannaBuy, podał Benefit Systems. Zakup 
YesIndeed ma na celu rozszerzenie oferty Benefit Systems o rozwiązania cyfrowe i know-how, które wpisują się w 
strategię długofalowego rozwoju. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar pogłębił spadki do 1,18913 USD. Rynek żyje wczorajszym Fed'em i wskazaniami 

makro z USA. Podczas handlu w Azji główna para walutowa próbuje odbijać jednak nastroje w dalszym ciągu są 
ostrożne. Wyraźnie tracą surowce. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 412 tys.  

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 412 
tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych 
bezrobotnych wyniesie 359 tys. wobec 375 tys. poprzednio. 

USA Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w czerwcu spadł do 30,7 pkt.  

Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w czerwcu spadł do 30,7 pkt. z +31,5 pkt. miesiąc wcześniej - podał 
Fed z Philadelphii w czwartek w komunikacie. 

USA Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury w maju wzrósł o 1,3 proc.  

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury w maju wzrósł o 1,3 proc. - podała Conference Board. 

EUROLAND Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 2,0 proc. w V w ujęciu rdr 

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 2,0 proc. w V w ujęciu rdr, po wzroście 1,6 proc. w IV - podał w 
komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w II wyliczeniu. 

SZWAJCARIA Bank centralny Szwajcarii utrzymał stopy procentowe bez zmian 

Bank centralny Szwajcarii (SNB) utrzymał stopy procentowe bez zmian. Benchmarkowa stopa polityki monetarnej SNB 
i stopa depozytowa wynoszą nadal po minus 0,75 proc. - podał bank w czwartek w komunikacie. 

USA Bank centralny Norwegii utrzymał stopy procentowe bez zmian 

Bank centralny Norwegii - Norges Bank - utrzymał stopy procentowe bez zmian - podał bank w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

INFLACJA Ceny według HICP w Polsce w V wzrosły o 4,6 proc. rdr - Eurostat 

Ceny liczone według HICP w Polsce w maju w ujęciu rocznym wzrosły o 4,6 proc., wobec 5,1 proc. w kwietniu - podał 
Eurostat. Miesięcznie ceny wzrosły o 0,4 proc. 

WYNAGRODZENIA Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w '20 wzrosło o 5,0 proc. rdr - GUS 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w '20 wzrosło o 5,0 proc. rdr - podał GUS. GUS 
podał, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2020 roku wyniosło 
5.167,47 zł. W 2019 roku wzrost wynagrodzenia wyniósł 7,2 proc. GUS podał, że w 2020 roku minimalne 
wynagrodzenie brutto wzrosło w stosunku do 2019 roku o 350,00 zł i wyniosło 2.600,00 zł. Po podwyższeniu stanowiło 
ono 50,3 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto osiągniętego w gospodarce narodowej w 2020 r. Z 
danych GUS wynika, że w grudniu 2020 roku wynagrodzenie, które było równe lub niższe niż minimalne 
wynagrodzenie brutto pobierało 484,7 tys. zatrudnionych osób. Było to o 14,4 proc. więcej niż przed rokiem. 

RYNEK PRACY Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2020 spadło o 1,7 proc. rdr - GUS 

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2020 spadło o 1,7 proc. rdr - podał GUS. GUS podał, że w 2020 
roku przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w Polsce wyniosło 10,6 mln etatów. Z danych GUS wynika, że 
najwyższy spadek przeciętnego zatrudnienia – o 8,4 proc. miał miejsce w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia, 
następnie o 4,5 proc. w sekcji Działalność finansowa i ubezpieczeniowa. GUS podał też, że na koniec 2020 r. liczba 
pracujących w gospodarce narodowej wynosiła 15,8 mln osób. W stosunku do 2019 roku było to mniej o 1,8 proc. 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raporty okresowe przedstawią m.in.: BETACOM, ONICO, SFINKS.  
    

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ACAUTOGAZ-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. 

 ACTION-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. 

 ARTIFEX-Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.667.472 akcji zwykłych na okaziciela serii A3. 

 ASBIS-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie skład indeksu sWIG80. 

 ASSECOBS-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję. 

 ASSECOPOL-Wypłata dywidendy 3,11 zł na akcję. 

 ATMGRUPA-Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. 

 BERLING-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego przez spółkę w roku obrotowym 2020. 

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

 BETACOM-Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021. 

 BETOMAX-ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2020 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. 

 BOOMBIT-Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. 

 BUDIMEX-Wypłata dywidendy 16,70 zł na akcję. 

 DECORA-Wypłata dywidendy 2 zł na akcję. 

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

 DOMDEV-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10 zł na akcję. 

 ECHO-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie skład indeksu mWIG40. 

 GTC-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie skład indeksu mWIG40. 

 HARPER-Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. 

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

 KETY-Wypłata I raty dywidendy w wysokości 13,37 zł na akcję. 

 KGHM-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję. 

 KLABATER-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020. 

 MABION-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie skład indeksu sWIG80. 

 MARVIPOL-Wypłata dywidendy 0,95 zł na akcję. 

 MENNICA-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję. 

 MIRACULUM-ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki. 

 MODE-ZWZA ws. m.in. wykorzystania zysku netto za rok 2020. 

 ONICO-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 OTLOG-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku 2020 oraz dalszego istnienia spółki. 

 PCFGROUP-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. 

 PEMANAGER-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, pokrycia starty z lat ubiegłych i użycia kapitału 
zapasowego. 

 PEP-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020. 

 POLICE-Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80. 

 SFD-Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii G. 

 SFINKS-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 SYGNITY-Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80. 

POLSKA 

 Polska- (10:00) Przeciętne wynagrodzenie brutto (Poprz.5805.72 PLN) za maj 

 Polska- (10:00) Wynagrodzenie (Oczek. 10.2% r/r Poprz.9.9% r/r) za maj 

 Polska- (10:00) Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (Poprz.6316.9 tys.) za maj 

 Polska- (10:00) Zatrudnienie (Oczek. 2.4% r/r Poprz.0.9% r/r) za maj 

ZAGRANICA 

 Japonia- (08:30) Konferencja prasowa po posiedzeniu BoJ za czerwiec 

 Strefa Euro- (10:00)  Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (Poprz.31.0 mld EUR) za kwiecień 

 Strefa Euro- (10:00) Saldo rachunku bieżącego s.a. (Oczek. 20.3 mld EUR Poprz.17.8 mld EUR) za kwiecień 

 Wlk. Brytania- (10:30) Oczekiwania inflacyjne konsumentów (Poprz.2.7%) za II kw. 

 Kanada- (14:30) Indeks cen nowych domów (Poprz.1.9% m/m) za maj 

 USA- (19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Poprz.365) za tydzień 

 USA- (19:30) Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari) 

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/


                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 6  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa 
tel. 022 50 43 104; 801 104 104 

fax. 022 50 43 100  
http://bossa.pl 

 
 
 
 

Wydział Wsparcia i Obsługi Klienta 
 

Marek Pokrywka 
Dyrektor Wydziału 
+48 22 504 31 75  

m.pokrywka@bossa.pl 
 
 
 
 
 

Piotr Kalbarczyk 
Makler Papierów Wartościowych 

+48 22 504 32 43 
p.kalbarczyk@bossa.pl 

Maciej Guzek 
Makler Papierów Wartościowych 

+48 22 504 32 27  
m.guzek@bossa.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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