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USA - Liczba umów na sprzedaż domów w październiku wzrosła o 7,5 proc. mdm
Raport okresowy przedstawi: AUGA, AUTOSPA, BETACOM, CITYSERV, JWWINVEST, PGSSOFT,
RUCHCHORZ

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia
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2 646.48
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0.62%
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KONTRAKT NA WIG20
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0,61%
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DJIA
NASDAQ
S&P500
FTSE 100
CAC 40
DAX XETRA
RTS
BUX
NIKKEI 225
HANG SENG (godz. 8:21)
BOVESPA
MERVAL
CECE EUR
NTX EUR

EUR/USD
EUR/PLN
USD/PLN
USD/JPY
GBP/USD
EUR/CHF
CHF/PLN

Kurs
35 135,94
15 782,83
4 655,27
7 109,95
6 776,25
15 280,86
1 638,72
51 579,66
27 887,82
23 281,00
102 814,03
79 094,93
1,456 47
1,063 30

WALUTY
Kurs
1.1313
4.6764
4.1337
113.0620
1.3313
1.0419
4.4884

Zmiana
0,68%
1,88%
1,32%
0,94%
0,54%
0,16%
3,10%
1,21%
-1,40%
-2,42%
0,58%
-1,59%
-0.98%
0.00%
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0,18%
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-0,02%
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SUROWCE (KONTRAKTY)
Kurs
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0,41%
MIEDŹ (LME)
9751.00
1.26%
ROPA BRENT
71.460
-2,44%
ROPA WTI
68.420
-3,42%

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”.

BIULETYN PORANNY

Informacje dnia
MIRBUD

Mirbud miał 42,71 mln zł zysku netto, 55,94 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.
Mirbud odnotował 42,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w
III kw. 2021 r. wobec 15,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Informacje ze spółek
PO ZAMKNIĘCIU SESJI
CD PROJEKT

Zysk netto CD Projektu w III kw. wyniósł 16,3 mln zł
Zysk netto CD Projektu w trzecim kwartale wyniósł 16,3 mln zł - podała spółka w komunikacie. Grupa wypracowała
144,5 mln zł przychodów, wynik EBITDA CD Projektu w trzecim kwartale sięgnął 42,9 mln zł, podano również.

CD PROJEKT

CD Projekt podjął działania, które mają poprawić wyniki GOG
CD Projekt podjął działania, które mają pozwolić na poprawę wyników finansowych spółki zależnej GOG poinformował wiceprezes Piotr Nielubowicz.

CD PROJEKT

CD Projekt pracuje nad wydaniem next-gen CP2077 w I kw., Wiedźmin3 w II kw. 2022
CD Projekt pracuje nad wydaniem gry "Cyberpunk 2077" w wersji next-gen w I kw. 2022 r. i gry "Wiedźmin 3" w tej
wersji w II kw. 2022, poinformował prezes Adam Kiciński.

PLAYWAY

PlayWay miał 42,8 mln zł zysku netto, 47,13 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.
PlayWay odnotowało 42,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w
III kw. 2021 r., podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 47,13 mln zł, a skonsolidowane przychody ze
sprzedaży sięgnęły 70,76 mln zł, podano również.

SANTANDER BP

Santander BP zamknął sprzedaż ok. 10% akcji Aviva PTE za 14,18 mln euro
Santander Bank Polska zakończył transakcję sprzedaży ok. 10% akcji Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Aviva Santander na rzecz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, za 14,18 mln euro, podała spółka w
komunikacie.

PGNIG

Forma udziału finansowego PGNiG w Ostrołęce C zostanie ustalona do końca 2022 r.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), PKN Orlen i Energa zawarły aneks do umowy inwestycyjnej
dotyczącej kierunkowych zasad współpracy przy budowie bloku energetycznego zasilanego paliwem gazowym w
Elektrowni Ostrołęka "C" z dnia 22 grudnia 2020 r., podały spółki.

TRAKCJA

Spółki Trakcji mają umowy na budowę bariery fizycznej na granicy UE na Litwie
Spółki Trakcji - AB Kauno Tiltai (jako lider konsorcjum) i UAB Alkesta (jako partner) podpisały z UAB EPSO-G podmiotem z udziałem Ministerstwa Energii Republiki Litewskiej - dwie umowy na "Wykonanie robót bariery fizycznej
na terenie Republiki Litewskiej na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej oraz usług z tym związanych", podała spółka.
Wartość umów wynosi 159,337 mln zł, podano również.

FEERUM

Aktualny portfel zamówień Feerum wynosi 36,8 mln zł
Aktualny portfel zamówień Feerum wynosi około 36,8 mln zł. Potencjalny portfel klientów ma wartość 251,6 mln zł, w
tym potencjał klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na
poziomie około 65,4 mln zł - podał w komunikacie.

MIRBUD

Portfel zamówień Mirbudu ma wartość ok. 5,3 mld zł
Wartość portfela zamówień grupy Mirbud na lata 2022-24 wynosiła około 5,3 mld zł, według stanu na 30 września
2021 r. - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. W trzecim kwartale 2021 r. Mirbud miał 774,6 mln zł
przychodów i 42,7 mln zł zysku netto, w porównaniu do 330,4 mln zł przychodów i 15,8 mln zł zysku netto w
analogicznym okresie 2020 r., podano również.

BEST

Best rozpoczyna skup do 500.000 akcji własnych
Best zamierza nabyć do 500.000 akcji własnych, stanowiących 2,17 proc. wszystkich akcji spółki, po cenie 30 zł za
akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

ERBUD

Erbud rozpoczyna skup do 142.857 akcji własnych
Erbud rozpoczyna 1 grudnia program skupu akcji własnych. Buyback ma objąć do 142.857 akcji własnych,
stanowiących 1,15 proc. udziału w kapitale zakładowym, po cenie 350 zł za sztukę - podała spółka w komunikacie.

AILLERON

Ailleron ma przedwstępne umowy zakupu dwóch spółek IT
Software Mind, spółka zależna Ailleronu podpisała przedwstępną umowę zakupu Code Factory ROM i Code Factory
MLD, uprawniających do 100 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników tych spółek - poinformowała spółka w
komunikacie.

FERRO

Zysk netto Ferro w III kw. '21 wyniósł 21,7 mln zł
Ferro odnotowało w trzecim kwartale 2021 roku 225,9 mln zł przychodów, a zysk netto jednostki dominującej wyniósł
21,7 mln zł, podała spółka w komunikacie. Zysk na działalności operacyjnej wzrósł o 8,3 proc. do 29,9 mln zł, a zysk
EBITDA wyniósł 33,5 mln zł, podano również.
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VOTUM

Zysk netto grupy Votum w III kwartale 2021 roku spadł do 527 tys. zł
Zysk netto grupy Votum w III kwartale 2021 roku spadł do 527 tys. zł, poinformowała spółka w komunikacie.
Przychody ze sprzedaży w III kwartale wyniosły 49 mln zł, podano również.

ENTER AIR

Enter Air miał w III kw. 2021 r. 75,6 mln zł zysk netto
Enter Air miał w trzecim kwartale 2021 roku 75,6 mln zł zysku netto, podała spółka w komunikacie. Przychody grupy
wzrosły w tym okresie o 184 proc. do 536,9 mln zł, podano również.

CAVATINA

Cavatina miało 29,84 mln zł zysku netto
Cavatina odnotowało 29,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r., podała spółka w komunikacie. Zysk
operacyjny wyniósł 59,2 mln zł, podano również.

CELON PHARMA

Celon Pharma miał 7,83 mln zł straty netto
Celon Pharma odnotowało 7,83 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2021 r., podała spółka w raporcie. Strata
operacyjna wyniosła 6,37 mln zł, przychody sięgnęły 41,1 mln zł, podano również.

GETIN

KNF obniżyła bufor kapitałowy Getinu na kredyty walutowe do 1,34 pkt. proc.
KNF zaleciła Getin Noble Bankowi utrzymywanie na poziomie grupy funduszy własnych na pokrycie dodatkowego
wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych
w wysokości 1,34 pkt. proc., dla łącznego współczynnika kapitałowego - podał bank w komunikacie.

ENEA

Lech Adam Żak członkiem zarządu Enei ds. strategii i rozwoju
Rada nadzorcza Enei powołała Lecha Adama Żaka na stanowisko członka zarządu ds. strategii i rozwoju poinformowała spółka w komunikacie.

PCF GROUP

PCF Group miał 24,69 mln zł zysku netto, 22,84 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021
PCF Group odnotował 24,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki
dominującej w III kw. 2021 r. wobec 4,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

CAPTOR THERAPEUTICS

Captor Therapeutics miało 8,87 mln zł straty netto w III kw. 2021 r.
Captor Therapeutics odnotowało 8,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki
dominującej w III kw. 2021 r. wobec 6,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MIRBUD

Mirbud miał 42,71 mln zł zysku netto, 55,94 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.
Mirbud odnotował 42,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w
III kw. 2021 r. wobec 15,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI
PGE

PGE uruchomi w Bełchatowie Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego
W przyszłym roku PGE uruchomi w Bełchatowie Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ).
Laboratorium wraz z zapleczem naukowo-badawczym ma opracowywać i wdrażać rozwiązania zapobiegające
powstawaniu odpadów i ich efektywnego wykorzystywania.

BOGDANKA

Bogdanka ma aneks z ZA Puławy do umowy sprzedaży węgla energetycznego
Bogdanka podpisała z grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla
energetycznego, w wyniku czego szacunkowa wartość umowy wyniesie łącznie 2.134 mln zł netto, czyli będzie o 6,92
proc. większa niż zakładano wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

ALIOR BANK

Alior Bank udostępnił kredyt z premią BGK dla sektora mieszkaniowego i JST
Alior Bank udostępnił kredyt z premią Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla sektora mieszkaniowego i jednostek
samorządu terytorialnego (JST), podał Alior.

ING

ING BSK wypłaci 5,10 zł dywidendy na akcję
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę za 2020 rok
kwotę 663,51 mln zł, czyli 5,10 zł na akcję - poinformował bank w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 4
grudnia 2021 roku, a termin wypłaty dywidendy na 10 grudnia 2021 roku.

MILLENNIUM

Bank Millennium 6 grudnia przedstawi strategię na lata 2022-2024
Bank Millennium planuje ogłoszenie strategii grupy na lata 2022-2024 w poniedziałek, 6 grudnia, podał bank w
komunikacie.

ECHO INVESTMENT

Echo planuje przekazanie 1 286 lokali w IV kw. 2021 r.
Echo Investment planuje przekazać 1 286 lokali w IV kw. 2021 r., podała spółka w prezentacji. "III i IV kwartał to
zawsze najważniejsze kwartały. Już w III kwartale oddaliśmy więcej mieszkań, niż oczekiwaliśmy. Jeśli spojrzymy na
IV kw., to nadal będziemy oddawać więcej lokali. Na to, co zostało pokazane [w prezentacji] mamy wszystkie
pozwolenia i to jest coś, co jest zaawansowane i tak będziemy kontynuować [przekazania] w reszcie tego roku" powiedział prezes Nicklas Lindberg podczas konferencji prasowej.

ECHO INVESTMENT

Echo Investment zakłada poprawę marży w segmencie mieszkaniowym w '22
Echo Investment oczekuje, że mieszkania sprzedawane w ramach nowych projektów przyczynią się w przyszłym roku
do wzrostu marży w segmencie mieszkaniowym - poinformowali podczas wideokonferencji przedstawiciele spółki.
Deweloper podtrzymuje, że w tym roku sprzeda ponad 3.000 lokali.

ECHO INVESTMENT

Echo Investment może wyemitować w '22 obligacje o wartości ok. 300 mln zł
Echo Investment planuje wyemitować w przyszłym roku obligacje o łącznej wartości ok. 300 mln zł. Pierwsza transza
może trafić na rynek w pierwszym kwartale - poinformował Maciej Drozd, wiceprezes Echo Investment ds.
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finansowych.
PBG

PBG miało 36,82 mln zł straty z działalności kontynuowanej w III kw. 2021 r.
PBG w restrukturyzacji odnotowało 36,82 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw.
2021 r. wobec 27,09 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto z działalności kontynuowanej i
zaniechanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 61,64 mln zł wobec 25,41 mln zł straty rok
wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 36,83 mln zł wobec 27,09 mln zł straty rok wcześniej.

PHN

PHN Property Management ma umowę kredytową z Pekao na przejęcie Cosmar Polska
PHN Property Management zawarło 7-letnią umowę kredytową z Bankiem Pekao w celu zrefinansowania przejęcia
zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Cosmar Polska, funkcjonującej pod nazwą handlową „Regent Warsaw
Hotel", podała spółka.

GPW

GPW i ArtInfo.pl podpisały porozumienie umożliwiające tokenizację dzieł sztuki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz portal rynku sztuki ArtInfo podpisały porozumienie mające na celu
stworzenie ram biznesowych umożliwiających tokenizację dzieł sztuki, w szczególności obrazów - poinformowała w
poniedziałek GPW.

OT LOGISTICS

OT Logistics chce do końca kwietnia '22 refinansować zadłużenie; myśli o dywidendzie za '21
OT Logistics chce do końca kwietnia 2022 roku refinansować całość zadłużenia. Spółka myśli o wypłacie dywidendy za
2021 rok - poinformowali przedstawiciele spółki podczas telekonferencji.

OT LOGISTICS

OT Logistics planuje 'wejście na krzywą wzrostową', widzi dobrą koniunkturę
OT Logistics dzięki osiągnięciu stabilizacji finansowej planuje rozwój biznesu, poinformował prezes Konrad Hernik.
Spółka nie podjęła jednak jeszcze decyzji co do przyszłości udziałów w Luka Rijeka.

BBI DEVELOPMENT

BBI Development miało 2,4 mln zł straty netto, 3,5 mln zł straty EBIT w III kw.
BBI Development odnotowało 2,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki
dominującej w III kw. 2021 r. wobec 0,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna
wyniosła 3,49 mln zł wobec 0,66 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,9 mln
zł w III kw. 2021 r. wobec 6,62 mln zł rok wcześniej.

SERINUS

Serinus Energy miał 0,84 mln USD zysku netto, 8,9 mln USD EBITDA w I-III kw.
Serinus Energy odnotował 0,84 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki
dominującej w okresie I-III kw. 2021 r. wobec 13,74 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk
operacyjny wyniósł 1,09 mln USD wobec 12,31 mln USD straty rok wcześniej. "EBITDA za okres dziewięciu miesięcy
zakończony 30 września 2021 r. wyniosła 8,9 mln USD (9 miesięcy zakończone 30 września 2020 r. - 6,4 mln USD)" czytamy w raporcie.

WARIMPEX

Warimpex miał 2,46 mln euro zysku netto, 8,34 mln euro zysku EBIT w I-III kw.
Warimpex Finanz- und Beteiligungs odnotował 2,46 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego
akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2021 r. wobec 29,42 mln euro straty rok wcześniej, podała
spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8,34 mln euro wobec 8,9 mln euro straty rok wcześniej. Zysk EBITDA
wyniósł 7,87 mln euro wobec 1,77 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły
19,19 mln euro w I-III kw. 2021 r. wobec 19,53 mln euro rok wcześniej.

WARIMPEX

Warimpex podtrzymuje oczekiwanie dodatniego wyniku operacyjnego w 2021 r.
Warimpex Finanz- und Beteiligungs podtrzymuje oczekiwanie osiągnięcia zysku z działalności operacyjnej w 2021 r.,
poinformował prezes Franz Jurkowitsch.

BIOMED LUBLIN

Biomed-Lublin: Zakończono badania kliniczne immunoglobuliny anty SARS-CoV-2
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie (SPSK 1) zakończył badania kliniczne w ramach "Badania nad
wytworzeniem swoistej immunoglobuliny ludzkiej z osocza dawców po przebytej infekcji wirusowej SARS CoV 2 i jej
zastosowaniem terapeutycznym u pacjentów z COVID 19", poinformował Biomed-Lublin. Decyzja ta została podjęta na
podstawie dokonanych ustaleń z Agencją Badań Medycznych (ABM) wobec wyników wskazujących na brak
osiągnięcia celów projektu.

CELON PHARMA

Projekt Celon Pharma zakwalifikowany do dofinansowania w kwocie ponad 83,5 mln zł
Projekt Celon Pharma dotyczący rozwoju innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii
RNA, przedstawiony do ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych konkursie, został zakwalifikowany do
dofinansowania w kwocie ponad 83,5 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

VIVID GAMES

Vivid Games zakłada w strategii wydanie nowej gry na bazie 'Real Boxing2' w 2023
Zarząd Vivid Games przyjął zaktualizowaną strategię rozwoju na lata 2022-2025 zakładającą m.in. wydanie nowej gry
na bazie gry "Real Boxing 2", a także dalszy rozwój tytułów z obecnego portfolio, podała spółka.

ONCOARENDI

Projekt OncoArendi Therapeutics ma rekomendację 37 mln zł dofinansowania
Projekt OncoArendi Therapeutics pt. "Discovery and development of novel antiviral drugs destabilizing RNA of
coronaviruses" znalazł się na 4. miejscu na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu
na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA - finansowanego ze środków
budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, podała spółka. Rekomendowana kwota dofinansowania dla projektu
wynosi ok. 37 mln zł.

POLTREG

PolTREG ma rekomendację NCBR do grantu na kwotę 9,3 mln zł
PolTREG otrzymał rekomendację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do grantu na kwotę 9,3 mln zł na
rozwój terapii TREGS w stwardnieniu rozsianym, podała spółka. Celem projektu jest potwierdzenie skuteczności,
bezpieczeństwa oraz optymalnego dawkowania innowacyjnej terapii immunosupresyjnej/immunomodulacyjnej
stwardnienia rozsianego (postać rzutowo-remisyjna - RRMS i pierwotnie postępująca - PPMS) z użyciem
wyizolowanych i sztucznie namnożonych limfocytów T-regulatorowych (Tregs).

EMC INSTYTUT MEDYCZNY

EMC Instytut Medyczny miał 0,59 mln zł straty netto w III kw. 2021 r.
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EMC Instytut Medyczny odnotował 0,59 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki
dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,57 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny
wyniósł 1,81 mln zł wobec 0,94 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 126,84
mln zł w III kw. 2021 r. wobec 112,61 mln zł rok wcześniej.
CREEPY JAR

Creepy Jar miał 9,08 mln zł zysku netto, 9,93 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.
Creepy Jar odnotował 9,08 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 0,27 mln zł straty rok wcześniej,
podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 9,93 mln zł wobec 1,03 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze
sprzedaży sięgnęły 14,06 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 7,57 mln zł rok wcześniej.

CREEPY JAR

Creepy Jar chce mieć 'grywalny' tytuł 'Chimera' gotowy pod koniec 2022 r.
Creepy Jar szacuje, że na koniec przyszłego roku większość prac nad nową grą "Chimera" będą zakończone, a
jeszcze w tym roku chce przedstawić "road mapę" dalszego rozwoju gry "Green Hell", poinformował prezes Krzysztof
Kwiatek.

SHOPER

Wartość sprzedaży w e-sklepach Shoper w Black Friday wzrosła o ponad 55% r/r
Wartość zamówień złożonych podczas Black Friday 2021 w sklepach internetowych korzystających z oprogramowania
Shoper wyniosła 50,6 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 55% r/r, podała spółka. Liczba zamówień przekroczyła wynik
poprzedniego Black Friday o blisko 50%.

OPONEO

Oponeo.pl nabyło 2 232 akcje własne po średniej cenie 65,52 zł
Oponeo.pl nabyło za pośrednictwem mBanku 2 232 akcje własne po średniej jednostkowej cenie nabycia 65,52 zł,
podała spółka. "Akcje nabyte 26 listopada 2021 roku stanowią 0,016% udziału w kapitale zakładowym spółki i
uprawniają do wykonywania 2 232 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 0,016% ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu spółki. Nabyte przez spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej
odsprzedaży lub obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji" - czytamy w komunikacie.

HERKULES

Herkules miał 1,52 mln zł zysku netto, 3,14 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 r.
Herkules odnotował 1,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w
III kw. 2021 r. wobec 0,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,14 mln zł
wobec 1,6 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,91 mln zł w III kw. 2021 r.
wobec 37,76 mln zł rok wcześniej.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Wydarzenia gospodarcze
WALUTY

Sesja amerykańska: Po wcześniejszych wahaniach, kurs EUR/USD w trakcie amerykańskiej sesji odznaczał się
jednym, stabilnym kierunkiem zmian: wzrostami. Dolar wykazywał słabość także wobec innych kluczowych walut
świata. Nie pomogły mu słowa Powella, podkreślające, że Omicron może wywołać przedłużającą się presję inflacyjną.
Sesja azjatycka: Podczas sesji w Azji dolar amerykański pozostaje słaby - wyraźnie jest to widoczne nie tylko na parze
eurodolara, lecz także m.in. na USD/JPY.
Dorota Sierakowska

Źródło: BOSSAFX

ZAGRANICA
ŚWIAT

Przychody z turystyki międzynarodowej w 2021 r. wyniosą 700-800 mld USD vs 1,7 bln USD w 2019 – UNWTO
Przychody z turystyki międzynarodowej w 2021 roku wyniosą 700-800 mld USD wobec 1,7 bln USD w 2019 r. - ocenia
agencja ONZ ds. turystyki UNWTO. "Przychody z turystyki międzynarodowej mogą osiągnąć 700-800 mld USD w 2021
r., co stanowi niewielką poprawę w stosunku do 2020 r., ale mniej niż połowę 1,7 bln USD odnotowanych w 2019 r." napisano w raporcie. UNWTO oczekuje, że poziom turystyki międzynarodowej w tym roku będzie o 70-75 proc. niższy
niż w 2019 roku.

STREFA EURO

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wyniósł w listopadzie 117,5 pkt.
Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wyniósł w listopadzie 117,5 pkt. wobec 118,6 pkt. w poprzednim miesiącu podała Komisja Europejska w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 117,5 pkt.

USA

Liczba umów na sprzedaż domów w październiku wzrosła o 7,5 proc. mdm
Liczba umów na sprzedaż domów, podpisanych w październiku przez Amerykanów, wzrosła o 7,5 proc. miesiąc do
miesiąca - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of
Realtors).

Źródło: PAP, ISB, IAR

POLSKA
GOSPODARKA

Rząd zaostrza od 1 do 17 XII część restrykcji epidemicznych w zw. z nową mutacją koronawirusa
Rząd zaostrza część restrykcji epidemicznych w związku z nową mutacją koronawirusa, na razie od 1 do 17 grudnia.
Wydłużono kwarantannę dla wjeżdżających do Polski spoza Schengen, zaostrzono także limity dotyczące liczby osób
na jednostkę powierzchni i maksymalnego obłożenia w m.in. w handlu, gastronomii, czy na imprezach - poinformowało
Ministerstwo Zdrowia.

NBP

Od grudnia '21 skup aktywów NBP może być przeprowadzany w zależności od syt. rynkowej – NBP
NBP od grudnia 2021 r. będzie mógł przeprowadzać strukturalne operacje otwartego rynku, w tym m.in. polegające na
skupie obligacji, gdy uzna, że wymagają tego uwarunkowania rynkowe - podał bank centralny w komunikacie. Od
grudnia NBP wznowi stosowanie dostrajających operacji otwartego rynku przeprowadzanych na koniec okresu
utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

BANKI

W długim okresie rentowność sektora bankowego będzie pod presją, kluczowe ryzyko dot. kredytów CHF -
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S&P
Polski sektor bankowy utrzymuje wystarczające bufory kapitałowe wobec typowych, cyklicznych ryzyk gospodarczych,
w długim okresie rentowność sektora bankowego pozostanie jednak pod presją. Kluczowe ryzyko dotyczy
narastających sporów sądowych związanych z kredytami hipotecznymi w CHF - ocenia S&P Global Ratings. Agencja
S&P Global Ratings podała w poniedziałek, że w ramach oceny ryzyka krajowego sektora bankowego (BICRA)
zaklasyfikowała polski sektor bankowy w grupie "4"
INFLACJA

Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych w Polsce w listopadzie wzrósł do 56,6 pkt. – KE
Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych konsumentów w Polsce w listopadzie wzrósł do 56,6 pkt. z 54,8 pkt. w październiku wynika z danych Komisji Europejskiej.

NASTROJE

Wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski w listopadzie wzrósł do 107,1 pkt. – KE
Wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce (Economic Sentiment Indicator - ESI) w listopadzie wzrósł do 107,1 pkt. z
106,6 pkt. w październiku - wynika z danych Komisji Europejskiej. Jak podaje KE, wskaźnik koniunktury w polskim
przemyśle w listopadzie wyniósł minus 11,1 pkt. wobec minus 11,5 pkt. w październiku.

EKSPORT

Eksport towarów rolno-spożywczych w okresie I-IX wzrósł o 6,9 proc. rdr - KOWR, MF
Eksport towarów rolno-spożywczych w okresie styczeń-wrzesień wzrósł o 6,9 proc. rdr do 27,1 mld euro - podał
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, powołując się na dane Ministerstwa Finansów.

Źródło: PAP, ISB, IAR
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DZIŚ
WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK
ABPL- ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2020 r. - 30.06.2021 r.
AUGA- Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
AUTOSPA- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
BENEFIT- NWZA ws. połączenia spółki ze spółką MyBenefit sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek oraz zmiany statutu.
BETACOM- Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2021/2022.
BIOPLANET- Zakończenie zapisów na akcje w transzy dużych inwestorów.
CITYSERV- Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2021 roku.
IBSM- ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz dalszego istnienia spółki.
IMAGEPWR- NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem RN.
IMCOMPANY- Wypłata zaliczki na poczet dywidendy 0,16 euro na akcję.
ISIAG- NWZA ws. połączenia Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Yellow Boson Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu na NC oraz
ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
JWWINVEST- Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
LABOPRINT- Wprowadzenie do obrotu na GPW 194.400 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
MEDINICE- NWZA ws. połączenia spółek Medinice S.A. oraz ?Medidata? sp. z o.o., zmiany polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, przyjęcia
założeń programu motywacyjnego dla wybranych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Medinice S.A., zmiany statutu i in.
MURAPOL- Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
PGSSOFT- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
PROCAD- NWZA ws. ogłoszonego przez porozumienie akcjonariuszy wezwania do zapisywania się na wszystkie pozostałe akcje spółki.
RUCHCHORZ- Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2020-30.06.2021.
URSUS- NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz wyrażenia zgody na wystąpienie przez spółkę z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy
sprawowaniu zarządu przez syndyka masy upadłości URSUS S.A.
POLSKA
Polska- (09:00) Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC (Oczek. b.d. Poprz.166.9) za listopad
Polska- (09:00) Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC (Oczek. b.d. Poprz.65.6) za październik
Polska- (10:00) PKB n.s.a. - fin.. (Oczek. 5.1% r/r Poprz.11.2% r/r) za III kw.
Polska- (10:00) PKB s.a. - fin.. (Oczek. 2.1% k/k 5.3% r/r Poprz.1.8% k/k 10.9% r/r) za III kw.
Polska- (10:00) Inflacja CPI - wst.. (Oczek. 7.3% r/r Poprz.1% m/m 6.8% r/r) za listopad
ZAGRANICA
Francja- (08:45) PKB s.a. - fin.. (Oczek. 3% k/k Poprz.1.3% k/k) za III kw.
Francja- (08:45) Inflacja CPI - wst.. (Oczek. 0.2% m/m 2.7% r/r Poprz.0.4% m/m 2.6% r/r) za listopad
Francja- (08:45) Inflacja HICP - wst.. (Oczek. 0.2% m/m 3.3% r/r Poprz.0.4% m/m 3.2% r/r) za listopad
Francja- (08:45) Inflacja PPI (Oczek. b.d. Poprz.1.7% m/m 11.6% r/r) za październik
Francja- (08:45) Wydatki konsumentów (Oczek. 0.0% m/m Poprz.-0.2% m/m) za październik
Czechy- (09:00) PKB s.a. - rew.. (Oczek. 1.4% k/k 2.8% r/r Poprz.1% k/k 8.1% r/r) za III kw.
Hiszpania- (09:00) Sprzedaż detaliczna (Oczek. b.d. Poprz.-0.1% r/r) za październik
Węgry- (09:00) Wynagrodzenia (Oczek. b.d. Poprz.9.1% r/r) za wrzesień
Szwajcaria- (09:00) Indeks instytutu KOF (Oczek. 109 Poprz.110.7) za listopad
Niemcy- (09:55) Stopa bezrobocia s.a. (Oczek. 5.3% Poprz.5.4%) za listopad
Włochy- (10:00) PKB - fin.. (Oczek. 2.6% k/k 3.8% r/r Poprz.2.7% k/k 17% r/r) za III kw.
Strefa Euro- (11:00) Inflacja HICP - dane szacunkowe (Oczek. 4.4% r/r Poprz.4.1% r/r) za listopad
Włochy- (11:00) Inflacja CPI - wst.. (Oczek. 3.2% r/r Poprz.0.7% m/m 3% r/r) za listopad
Kanada- (14:30) PKB (annualizowany) (Oczek. 3% Poprz.-1.1%) za III kw.
Kanada- (14:30) PKB (Oczek. b.d. Poprz.-0.3% k/k) za III kw.
Kanada- (14:30) Miesięczny PKB (Oczek. 0.1% m/m Poprz.0.4% m/m) za wrzesień
USA- (15:00) Indeks cen nieruchomości - FHFA (Oczek. 1.2% m/m Poprz.1% m/m) za wrzesień
USA- (15:00) Indeks S&P/Case-Shiller dla 10 metropolii (Oczek. 18.2% r/r Poprz.18.6% r/r) za wrzesień
USA- (15:00) Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii (Oczek. 19.3% r/r Poprz.19.7% r/r) za wrzesień
USA- (15:45) Indeks Chicago PMI (Oczek. 68.2 Poprz.68.4) za listopad
USA- (16:00) Indeks zaufania konsumentów - Conference Board (Oczek. 110.9 Poprz.113.8) za listopad
USA- (16:00) Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
USA- (16:30) Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
USA- (19:00) Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Richard Clarida)
Australia- (22:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.50.4) za listopad
USA- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. 1.5 mln brk Poprz.2.31 mln brk) 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 jakiejko lwiek 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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