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Wydział Obsługi Klienta 
 
 

BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 CCC - CCC nabył 10% eobuwie.pl od MKK3 i sprzedał go na rzecz Cyfrowego Polsatu 

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: APS. 

 WĘGRY- Narodowy Bank Węgier podniósł główną stopę proc. o 30 pb do 0,90 proc. 

 POLSKA- Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju wzrosła o 13,9 proc. rdr - GUS 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska 
Bieżący wskaźnik ufności 
konsumenckiej b.d. -14.6 czerwiec 

10:00 Polska 
Wyprzedzający wskaźnik 
ufności konsumenckiej b.d. -8.9 czerwiec 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:15 Francja 

Indeks PMI dla 

przemysłu - wst.. 59.0 59.4 czerwiec 

09:15 Francja 

Indeks PMI dla 

usług - wst.. 58.9 56.6 czerwiec 

09:30 Niemcy 

Indeks PMI dla 

przemysłu - wst.. 63.4 64.4 czerwiec 

09:30 Niemcy 

Indeks PMI dla usług - 

wst.. 55.0 52.8 czerwiec 

10:00 

Strefa 

Euro 

Indeks PMI dla 

przemysłu - wst.. 62.1 63.1 czerwiec 

10:00 

Strefa 

Euro 

Indeks PMI dla usług - 

wst.. 57.4 55.2 czerwiec 

10:30 

Wlk. 

Brytania 

Indeks PMI dla usług - 

wst.. 63.0 62.9 czerwiec 

10:30 

Wlk. 

Brytania 

Indeks PMI dla 

przemysłu - wst.. 64.1 65.6 czerwiec 

13:00 USA 

Wnioski o kredyt 

hipoteczny b.d. 4.2% tydzień 

15:45 USA 

Indeks PMI dla 

przemysłu - wst.. 61.5 62.1 czerwiec 

15:45 USA 

Indeks PMI dla usług - 

wst.. 70.0 70.4 czerwiec 

16:00 USA 

Sprzedaż nowych 

domów 875 tys. 863 tys. maj 

16:30 USA 

Zmiana zapasów 

ropy 

-3.4 mln 

brk 

-7.35 mln 

brk tydzień 

16:30 USA 

Zmiana zapasów 

benzyny 

0.7 mln 

brk 1.95 mln brk tydzień 

17:00 USA 

Wystąpienie szefa Fed 

z Atlanty (Raphael 

Bostic) b.d. b.d. b.d. 

18:00 

Strefa 

Euro 

Wystąpienie publiczne 

prezes ECB (Christine 

Lagarde) b.d. b.d. b.d. 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurost 

środa, 23 czerwca 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 220.53 0.05% 

WIG30 2 664.06 0.19% 

mWIG40 4 887.23 1.14% 

sWIG80 20 747.47 0.56% 

WIG 66 200.05 0.38% 

NCIndex 490.37 -0.15% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20U2120 2192 0.00% 15 100 32 984 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 182  46.79% 579 829 62.99% 

SPADEK 151  38.82% 326 648 35.49% 

BEZ ZM. 56  14.40% 13 995 1.52% 

RAZEM 389 100.00% 920 472 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

MLSYSTEM 120.80 7.86% 3 478 117 

ATLANTIS 3.58 7.83% 294 802 

MILKILAND 1.155 6.94% 215 971 

AGORA 11.60 5.45% 264 220 

DATAWALK 181.20 5.23% 642 376 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

SATIS 2.02 -17.55% 1 041 490 

LARQ 1.200 -10.45% 179 840 

ROPCZYCE 27.80 -7.02% 157 063 

SFINKS 0.610 -6.15% 188 234 

06MAGNA 2.330 -5.67% 149 180 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33 945.58 0.20% 

NASDAQ 14 253.27 0.79% 

S&P500 4 246.44 0.51% 

FTSE 100 7 090.01 0.39% 

CAC 40 6 611.50 0.14% 

DAX XETRA 15 636.33 0.21% 

RTS 1 645.59 0.19% 

BUX 48 193.16 -0.39% 

NIKKEI 225 28 883.21 0.00% 

HANG SENG 28 709.00 1.41% 

BOVESPA 128 767.45 -0.38% 

MERVAL 65 901.62 1.18% 

CECE EUR  1 456.47 -0.98% 

NTX EUR 1 063.30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.1920 -0.13% 

EUR/PLN 4.5129 0.03% 

USD/PLN 3.7858 0.16% 

USD/JPY 110.7820 0.12% 

GBP/USD 1.3932 -0.12% 

EUR/CHF 1.0961 -0.04% 

CHF/PLN 4.1171 0.06% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1782.200 0.25% 

MIEDŹ (LME) 4.279 1.13% 

ROPA BRENT 75.270 0.74% 

ROPA WTI 73.200 0.51% 
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Informacje dnia 
 

CCC, CYFROWY POLSAT CCC nabył 10% eobuwie.pl od MKK3 i sprzedał go na rzecz Cyfrowego Polsatu 

CCC nabył od MKK3 pakiet 10% akcji eobuwie.pl za cenę 360 mln zł zapłaconą w dniu transakcji, a następnie zbył ten 
pakiet na rzecz Cyfrowego Polsatu za cenę 500 mln zł zapłaconą w dniu transakcji, podało CCC. Ponadto CCC zawarł 
z A&R warunkową umowę rozporządzającą dotyczącą przeniesienia na rzecz A&R własności pakietu akcji eobuwie.pl 
reprezentującego 10% kapitału zakładowego eobuwie za cenę 500 mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

BOŚ Strategia BOŚ zakłada utrzymanie współczynnika Tier 1 w przedziale 12,5-15% 

Strategia Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) na lata 2021-2023 zakłada m.in. utrzymanie współczynnika Tier 1 w 
przedziale 12,5-15% oraz kontynuację finansowania z obecnych źródeł (depozyty detaliczne i korporacyjne) przy 
stopniowej dywersyfikacji o finansowania z instytucji finansowych, podał bank. 

BOŚ Celem BOŚ na 2023 r. wskaźnik C/I na poziomie ok. 54 proc., a ROE na poziomie 3,5-5 proc. 

BOŚ zakłada, że na koniec 2023 r. wskaźnik kosztów do dochodów spadnie do około 54 proc., a wskaźnik ROE będzie 
na poziomie 3,5-5 proc. - poinformował bank w założeniach do strategii na lata 2021-2023. 

BOŚ BOŚ Bank w detalu chce skupić się na ekokredytach i depozytach w formie cyfrowej 

W ramach strategii na lata 2021-2023, w bankowości detalicznej Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zakłada koncentrację 
przede wszystkim na 2 produktach: ekokredytach oraz depozytach terminowych w formie cyfrowej, podał bank. 
Dodatkowo, BOŚ zakłada oportunistyczne podejście do kredytów hipotecznych, angażując się wyłącznie w projekty 
zrównoważonego mieszkalnictwa. 

BOŚ Strategia BOŚ: Wzrost salda kredyt. o 53% do 2023, udział zielonych kredytów: 50% 

Strategia Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) na lata 2021-2023 przewiduje m.in. wzrost salda kredytów do 19,6 mld zł 
w 2023 r. (tj. o 53% w porównaniu z 2020 r.) i wzrost udziału zielonych kredytów w portfelu kredytowym ogółem do 50% 
(z 36% w 2020 r.), podał bank. 

JW CONSTRUCTION J.W. Construction utworzył 12 mln zł odpisu z tyt. pożyczek dla spółki zależnej 

J.W. Construction Holding podjął decyzję o utworzeniu dodatkowego odpisu aktualizacyjnego w kwocie ok. 12 mln zł z 
tytułu udzielonych pożyczek na rzecz podmiotu zależnego Yakor House z siedzibą w Soczi (Federacja Rosyjska), podała 
spółka. 

BORYSZEW Grupa Boryszew może zlikwidować spółkę Hutmen 

Zarząd spółki zależnej Boryszewa - Hutmen, po zakończeniu procesu analiz otoczenia biznesowego oraz czynników 
wpływających na działalność spółki, planuje jej likwidację - poinformował Boryszew w komunikacie. 

PCF GROUP PCF Group wypłaci 0,19 zł dywidendy na akcję za 2020 rok 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PCF Group uchwaliło przeznaczenie 5,6 mln zł z zysku w 2020 roku na wypłatę 
dywidendy, co daje 0,19 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Dzień dywidendy został ustalony na 30 czerwca, a 
jej wypłata ma nastąpić 8 lipca 2021 roku. 

ARCTIC PAPER Arctic Paper wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję 

Arctic Paper wypłaci 0,30 zł brutto dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie przeznaczy na ten cel 
20,79 mln zł z zysku za rok obrotowy 2020 r. oraz części kapitału rezerwowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło 
dzień dywidendy na 1 lipca, a termin jej wypłaty na 14 lipca 2021 r. 

ENEL MED Cena emisyjna akcji serii E Enel-Med ustalona na 17,10 zł 

Centrum Medyczne Enel-Med po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na akcje serii E ustaliło cenę emisyjną 
akcji na 17,10 zł - podała spółka w komunikacie. 

CIECH Zarząd Ciechu z prezesem Dawidem Jakubowiczem powołany na nową kadencję 

Rada nadzorcza Ciechu, w związku z upływem dotychczasowej kadencji zarządu, z dniem odbycia zwyczajnego 
walnego zgromadzenia spółki, powołała na nową, trzyletnią kadencję wszystkich obecnych członków zarządu, podała 
spółka. 

CDRL Zarząd CDRL z prezesem Markiem Dworczakiem powołany na kolejną kadencję 

Rada nadzorcza CDRL powołała na kolejną kadencję zarząd spółki w składzie: prezes Marek Dworczak i wiceprezes 
Tomasz Przybyła, podała spółka. 

ZAP Akcjonariusze ZA Puławy zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 rok 

Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy (ZA Puławy) zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o 
przeznaczeniu zysku netto za 2020 rok w kwocie 221,97 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. 

FAMUR Akcjonariusze Famuru zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 rok 

Akcjonariusze Famuru zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu całości zysku za 2020 rok w 
kwocie 169,54 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. 

PBG Akcjonariusze PBG zdecydowali o dalszym istnieniu spółki 

Akcjonariusze PBG w restrukturyzacji zdecydowali o dalszym istnieniu spółki, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

STALPRODUKT Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o 6 zł dywidendy na akcję za 2020 

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 33,48 mln zł z zysku netto za 
2020 rok na dywidendę, tj. wypłacie 6 zł na akcję, podała spółka. 

CELON PHARMA Celon Pharma złożył wniosek o rozpoczęcie badania klinicznego II fazy związku CPL'280 

Celon Pharma złożył wniosek do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych o rozpoczęcie badania klinicznego drugiej 
fazy związku CPL'280, który będzie testowany u pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą typu II - podała spółka w 
komunikacie. 

HUUUGE Huuuge spodziewa się lepszych wyników w II półroczu 2021 r. 

Huuuge spodziewa się, że w II półroczu br. będzie miało znacznie lepsze wyniki niż w I półroczu, poinformował CFO 
Grzegorz Kania. 

DATAWALK DataWalk zakłada dwu- lub trzycyfrową dynamikę sprzedaży w 2021 roku 

DataWalk zakłada dwu- lub trzycyfrowy wzrost przychodów w 2021 roku, ale jednocześnie spółka koncentruje się nie na 
przychodach, a na pozyskaniu 20 światowej klasy referencji do I półrocza 2022 roku, poinformował prezes Paweł 
Wieczyński. 

PGNIG PGNiG liczy na 2,5 mld m3 gazu ze złóż norweskich w 2022 r. i 4 mld m3 w 2027 r. 

Spodziewane wydobycie gazu ziemnego ze złóż norweskich szacowane jest na 2,5 mld m3 w roku 2022 do 4 mld m3 w 
2027 r., wynika z wypowiedzi prezesa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) Pawła Majewskiego. W 
tym roku wydobycie ma osiągnąć 1 mld m3. 

OAT OncoArendi zakończył badania przedkliniczne OATD-02, badania kliniczne mają ruszyć w I poł. 2022 roku 

OncoArendi Therapeutics zakończył badania przedkliniczne OATD-02, badania kliniczne mają ruszyć w I połowie 2022 
roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. 

MODERN COMMERCE Modern Commerce liczy na 260 mln zł przychodów w 2024 r. dzięki nowej strategii 

Modern Commerce przedstawił nową strategię rozwoju na lata 2021-2024, z której wynika, że w 2021 r. celem jest 
osiągniecie 128 mln zł przychodów (dane proforma) oraz 8 mln zł zysku EBITDA. Dzięki realizacji strategii, w 2024 r. 
skonsolidowane przychody mają osiągnąć 260 mln zł, a wynik EBITDA blisko 30 mln zł, podała spółka. 

PGNIG PGNiG widzi duży potencjał poszukiwań gazu na Zachodniej Ukrainie 

Działalność poszukiwawczo-wydobywcza gazu ziemnego na Zachodniej Ukrainie ma duży potencjał i jest bardzo 
perspektywiczna, ocenia prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) Paweł Majewski. PGNiG 
współpracuje także z ukraińską spółką ERU, w której zamierza nabyć udziały. 

CAPTOR THERAPEUTICS Captor Therapeutics: CFO Aleksandra Skibińska zrezygnowała z funkcji 

Aleksandra Skibińska złożyła rezygnację z funkcji członka zarządu oraz dyrektora finansowego Captor Therapeutics, 
skuteczną na chwilę złożenia, podała spółka. 

BENEFIT SYSTEMS Benefit Systems miał 544,3 tys. aktywnych kart sportowych w Polsce w czerwcu 

Benefit Systems miał 544,3 tys. aktywnych kart sportowych w segmencie Polska w czerwcu br., podała spółka. Wcześniej 
spółka podawała, że miała w maju ok. 399 tys. aktywnych kart w Polsce. 

QUERCUS TFI Quercus TFI zaprosiło do sprzedaży maks. 1,88 mln akcji własnych po 9,5 zł/szt. 

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ogłosiło zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 1 882 213 akcji 
spółki po 9,5 zł za sztukę, podała spółka. Oferty będą przyjmowane od 23 czerwca do 7 lipca br. 

MCI CAPITAL MCI Capital połączyło się z Private Equity Managers 

MCI Capital ASI zarejestrowało w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenie się (jako spółki przejmującej) z Private 
Equity Managers (PEM) (jako spółki przejmowanej) oraz związane z połączeniem podwyższenia kapitału zakładowego, 
podało MCI. 

WIELTON Zarząd Wieltonu z prezesem Pawłem Szataniakiem powołany na kolejną kadencję 

Rada nadzorcza Wieltonu powołała dotychczasowych członków zarządu - w tym prezesa Pawła Szataniaka - na nową 
wspólną kadencję, podała spółka. 

KRUK Kruk wyemituje obligacje serii AK4 o łącznej wartości nominalnej do 65 mln zł 

Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AK4 o łącznej wartości nominalnej do 65 mln zł, podała 
spółka. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej. 

ERBUD Erbud ma umowę wartą 31,5 mln zł netto na rozbudowę szpitala w Szczecinie 

Erbud podpisał umowę o wartości 31,5 mln zł netto na roboty budowlane w zakresie budowy budynku A2 wraz z 
łącznikiem oraz wykonaniem zagospodarowania terenu w ramach przebudowy z rozbudową budynku A Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Klinicznego w Szczecinie, podała spółka. 

CI GAMES CI Games przyjął program motywacyjny na lata 2021-23 

ZWZ CI Games przyjęło program motywacyjny dla kluczowych pracowników i współpracowników na lata 2021-2023 - 
wynika z uchwał po walnym zgromadzeniu spółki. Realizacja programu jest uzależniona od osiągnięcia jednego z celów 
- łącznie 40 mln zł zysku netto grupy w latach 2021-22 lub 65 mln zł zysku netto w latach 2021-23. 

PKN ORLEN PKN Orlen ma umowę na budowę kompleksu instalacji Olefin III; koszt inwestycji to ok. 13,5 mld zł 

PKN Orlen podpisał umowę na budowę kompleksu instalacji Olefin III w formule EPCC (Engineering, Procurement, 
Construction and Commissioning) dla zakresu ISBL ze spółkami Hyundai Engineering oraz Técnicas Reunidas - podał 
PKN Orlen w komunikacie. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 13,5 mld zł, a jej realizacja ma przyczynić się do 
wzrostu EBITDA o ok. 1 mld zł rocznie. 
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GRUPA LOTOS Lotos Petrobaltic ma list intencyjny z BTI ws. morskich farm wiatrowych 

Lotos Petrobaltic - spółka zależna Grupy Lotos - podpisał z Baltic Trade and Invest (BTI) list intencyjny o współpracy 
przy projektach morskich farm wiatrowych. BTI to spółka zależna od niemieckiej firmy RWE Renewables (RWER) - 
drugiego co do wielkości dewelopera i operatora morskich farm wiatrowych na świecie, podała Grupa Lotos. 

RAINBOW TOURS Wiceprezesi zarządu Rainbow Tours: T. Czapla i R. Talarek chcą przejść do RN 

Członkowie zarządu Rainbow Tours - wiceprezesi Tomasz Czapla i Remigiusz Talarek, zrezygnowali z dniem 30 
czerwca z członkostwa w zarządzie co - zgodnie z treścią pisemnych rezygnacji - podyktowane zostało zamiarem 
kandydowania do składu rady nadzorczej, podała spółka. 

CORMAY Akcjonariusze PZ Cormay zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2020 

Akcjonariusze PZ Cormay zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu zysku netto za 2020 r., w 
wysokości 1,15 mln zł, w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych, podała spółka. 

VIVID GAMES Vivid Games przesuwa premierę gry 'Mythical Showdown' na IV kw. 

Vivid Games modyfikuje swój plan wydawniczy przesuwając premierę gry "Mythical Showdown" na ostatni kwartał 2021 
r. i stawia na "realistyczną weryfikację" potencjału komercyjnego, poinformował prezes Jarosław Wojczakowski. 

CIECH Ciech wypłaci 3 zł dywidendy na akcję 

Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy łącznie 158,1 mln zł, czyli 3 zł na akcję - 
podała spółka w komunikacie. 

CREEPY JAR Creepy Jar liczy na sprzedaż co najmniej 600 tys. kopii 'Green Hell' na konsole 

Creepy Jar jest zadowolony z pierwszych dwóch tygodni sprzedaży gry "Green Hell" na konsole, a docelowo liczy na 
sprzedaż co najmniej 30% z liczby egzemplarzy, w której gra sprzedała się w ciągu trzech lat na PC, poinformował 
prezes Krzysztof Kwiatek. 

CREEPY JAR Creepy Jar na razie nie myśli o dywidendzie, ale to się może zmienić 

Creepy Jar na razie planuje przeznaczać zyski na dalszy rozwój, ale nie jest przeciwnikiem dywidendy i nie wyklucza, 
że sytuacja ulegnie zmianie np. za kilka miesięcy, poinformował prezes Krzysztof Kwiatek. 

RYVU THERAPEUTICS Ryvu Therapeutics optymistycznie widzi możliwość wznowienia badań nad RVU120 

Ryvu Therapeutics jest optymistycznie nastawione co do wznowienia częściowo zawieszonego badania klinicznego 
RVU120 i spodziewa się, że rozmowy z regulatorem na ten temat zakończą się "raczej w ciągu tygodni niż miesięcy", 
poinformował prezes Paweł Przewięźlikowski. 

BOOMBIT BoomBit testuje kilkadziesiąt gier, część będzie gotowa w najbliższych m-cach 

BoomBit ma w fazie testów kilkadziesiąt gier i przewiduje, że część z nich będzie gotowa do wejścia na rynek w 
nadchodzących miesiącach, poinformował ISBtech prezes BoomBit Marcin Olejarz. 

BOOMBIT BoomBit zakłada powtarzalność wysokich przychodów miesięcznych 

BoomBit oczekuje w tym roku przekroczenia 1 mld pobrań swoich gier, poinformował ISBtech prezes Marcin Olejarz. 
Ocenia, że wysokie przychody miesięczne osiągnięte w ostatnich miesiącach powinny być powtarzalne. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WĘGRY Narodowy Bank Węgier podniósł główną stopę proc. o 30 pb do 0,90 proc. 

Narodowy Bank Węgier (MNB) podniósł we wtorek referencyjną, 3-miesięczną depozytową stopę o 30 pb do 0,90 proc. 
- poinformował bank po zakończeniu posiedzenia. 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

WĘGRY Narodowy Bank Węgier podniósł główną stopę proc. o 30 pb do 0,90 proc. 

Narodowy Bank Węgier (MNB) podniósł we wtorek referencyjną, 3-miesięczną depozytową stopę o 30 pb do 0,90 proc. 
- poinformował bank po zakończeniu posiedzenia. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

SPRZEDAŻ DETALICZNA Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju wzrosła o 13,9 proc. rdr - GUS 

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2021 r. wzrosła 13,9 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym 
wzrosła o 8,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym 
miesiącu o 19,1 proc. rdr. Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w 
cenach stałych w maju rdr o 12,9 proc. i wzrost mdm o 7,6 proc. 

SPRZEDAŻ DETALICZNA Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej spadł w V do 9,1 proc. - GUS 

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej spadł w maju w Polsce do 9,1 proc. z 10,8 proc. w kwietniu - 
podał GUS. GUS podał, że w maju w porównaniu z kwietniem odnotowano spadek wartości sprzedaży detalicznej przez 
Internet w cenach bieżących o 7,8 proc. Według GUS spadek udziału sprzedaży przez Internet zaobserwowano w 
większości grup, przy czym znaczny wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (z 
47,2 proc. przed miesiącem do 21,3 proc.), a także podmioty z grup „prasa, książki, pozostała sprzedaż w 
wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 32,6 proc. do 20,7 proc.) oraz „meble, rtv, agd” (z 27,5 proc. do 18,3 
proc.). 

KONIUNKTURA W czerwcu wskaźniki koniunktury na wyższym poziomie niż przed miesiącem GUS 

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w znakomitej większości obszarów gospodarki kształtuje się na 
wyższym poziomie niż w maju - podał GUS. W większości badanych obszarów odnotowuje się poprawę zarówno 
składowych „diagnostycznych”, jak i „prognostycznych” (największą w sekcji zakwaterowanie i gastronomia). 

PRZEMYSŁ Produkcja budowlano-montażowa w maju rdr wzrosła o 4,7 proc. - GUS 

Produkcja budowlano-montażowa w maju 2021 r. wzrosła o 4,7 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem 
wzrosła o 10,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. 

NIERUCHOMOŚCI Na koniec maja w budowie było 860,2 tys. mieszkań, o 4,1 proc. więcej rdr - GUS 

Na koniec maja w budowie było 860,2 tys. mieszkań, o 4,1 proc. więcej niż przed rokiem - podał GUS. W kwietniu w 
budowie było 846,3 tys. mieszkań. 

NIERUCHOMOŚCI Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w maju wzrosła o 92,4 proc. rdr - GUS 

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w maju 2021 r. wzrosła o 92,4 proc. rdr, a mdm wzrosła o 10,0 proc. - 
podał Główny Urząd Statystyczny. 

NIERUCHOMOŚCI W okresie I-V deweloperzy przekazali do użytkowania 49,8 tys. mieszkań, o 4,0 proc. mniej rdr - GUS 

W okresie styczeń-maj deweloperzy przekazali do użytkowania 49,8 tys. mieszkań, o 4,0 proc. mniej rdr - podał GUS. 
Według GUS, deweloperzy oddali do użytkowania 57,2 proc. ogólnej liczby mieszkań. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

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

 AILLERON-ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2020 oraz wypłaty na rzecz akcjonariuszy dywidendy ze zakumulowanych zysków za lata 
poprzednie. 

 AITON-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020. 

 APS-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 APSENERGY-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 r. 

 ASSECOSEE-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję. 

 ASTARTA-Wypłata dywidendy 0,50 euro na akcję. 

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

 BIK-ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r. 

 BOS-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok. 

 CZTOREBKA-ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

 DEBICA-ZWZA ws. m.in. podziału zysku. 

 ENERGOINS-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020r. 

 EUROTAX-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 

 FERRO-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r. 

 FORTE-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję. 

 GLCOSMED-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy za 2020 rok. 

 INC-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych. 

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

 KRUK-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 11 zł na akcję. 

 LABOCANNA-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa 
poboru oraz zmiany statutu. 

 MANGATA-Wypłata dywidendy 4,50 zł na akcję. 

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

 PLATIGE-Dzień pierwszego notowania na NC 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G. 

 PLAYWAY-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 12,74 zł na akcję. 

 PRAGMAFA-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2020 roku. 

 PROTEKTOR-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. 

 QUANTUM-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale zapasowym. 

 ROBINSON-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję. 

 SFD-Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii G od inwestorów. 

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

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

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

 VAKOMTEK-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2020 roku. 

 VIATRON-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego (pokrycia straty) za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki. 

 VIVID-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 i niepokrytej straty z lat ubiegłych. 

POLSKA 

 Polska- (10:00) Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (Poprz.-14.6) za czerwiec 

 Polska- (10:00) Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (Poprz.-8.9) za czerwiec 

ZAGRANICA 

 Francja- (09:15) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 59.0 Poprz.59.4) za czerwiec 

 Francja- (09:15) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 58.9 Poprz.56.6) za czerwiec 

 Niemcy- (09:30) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 63.4 Poprz.64.4) za czerwiec 

 Niemcy- (09:30) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 55.0 Poprz.52.8) za czerwiec 

 Strefa Euro- (09:30) Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos) 

 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 62.1 Poprz.63.1) za czerwiec 

 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 57.4 Poprz.55.2) za czerwiec 

 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 63.0 Poprz.62.9) za czerwiec 

 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 64.1 Poprz.65.6) za czerwiec 

 USA- (13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Poprz.4.2%) za tydzień 

 USA- (14:30) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. -200.0 mld USD Poprz.-188.5 mld USD) za I kw. 

 Czechy- (14:30)  Decyzja CNB ws. stóp procentowych (Oczek. 0.50% Poprz.0.25%) za czerwiec 

 Kanada- (14:30) Sprzedaż detaliczna (Oczek. -5.1% m/m Poprz.3.6% m/m) za kwiecień 

 Kanada- (14:30) Sprzedaż bez samochodów (Oczek. -4.9% m/m Poprz.4.3% m/m) za kwiecień 

 USA- (15:10) Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Michelle Bowman) 

 USA- (15:45) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 61.5 Poprz.62.1) za czerwiec 

 USA- (15:45) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 70.0 Poprz.70.4) za czerwiec 

 USA- (16:00) Sprzedaż nowych domów (Oczek. 875 tys. Poprz.863 tys.) za maj 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. -3.4 mln brk Poprz.-7.35 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. 0.7 mln brk Poprz.1.95 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów destylatów (Oczek. 1.0 mln brk Poprz.-1.02 mln brk) za tydzień 

 USA- (17:00) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic) 

 Strefa Euro- (18:00) Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde) 

 

Źródło: www.interia.pl, www.yahoo.com, www.statistics.gov.uk, www.europa.eu.int, www.briefing.com, www.destatis.de, www.nbp.pl, www.stat.gov.pl, 
www.rzeczpospolita.pl, www.mf.gov.pl 

  

http://www.interia.pl/
http://www.yahoo.com/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.europa.eu.int/
http://www.briefing.com/
http://www.destatis.de/
http://www.nbp.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.rzeczpospolita.pl/
http://www.mf.gov.pl/
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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOS SA) wyłącznie w celach informacyjnych 
i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji 
rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady 
inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm., dalej: 
Ustawa), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Niniejsze opracowanie jest publikacją 
handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego  dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w 
odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Inwestor wykorzystuje informacje 
zawarte w niniejszym raporcie na własne ryzyko i odpowiedzialność. DM BOŚ SA dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich 
publikacji, jednak DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej 
publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób 
zainteresowanych. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia 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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