
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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Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska 
Przeciętne 
wynagrodzenie 
brutto 

b.d. 
6665,64 

PLN 
kwiecień 

10:00 Polska 
Zatrudnienie w 
sektorze 
przedsiębiorstw 

b.d. 6484,9 tys.  kwiecień 

10:00 Polska 
Ceny produkcji 
budowlano-
montażowej 

b.d. 10,4% r/r kwiecień 

10:00 Polska 
Produkcja 
przemysłowa s.a. 

b.d. 17,2% r/r kwiecień 

10:00 Polska Wynagrodzenie 12,6% r/r 12,4% r/r kwiecień 

10:00 Polska Zatrudnienie 2,7% r/r 2,4% r/r kwiecień 

10:00 Polska 
Ceny produkcji 
sprzedanej 
przemysłu 

20,4% r/r 
4,9% m/m  

20% r/r 
kwiecień 

10:00 Polska 
Produkcja 
przemysłowa 

16,1% r/r 
18,2% m/m 

17,3% r/r 
kwiecień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:30 Szwajcaria 
Produkcja 

przemysłowa 
b.d. 7,3% r/r I kw. 

19:00 USA 

Liczba wież 

wiertniczych dla 

rynku ropy 

b.d. 563 tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

piątek, 20 maja 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 776.40 -1.40% 

WIG30 2 175.53 -1.39% 

mWIG40 4 256.57 -1.51% 

sWIG80 17 840.16 -0.53% 

WIG 55 555.31 -1.31% 

NCIndex 324,40 -0,71% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20M2220 1 779 -1,50% 32 814 39 034 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 113  30.71% 455 187 38.99% 

SPADEK 204  55.43% 711 189 60.92% 

BEZ ZM. 51  13.86% 1 097 0.09% 

RAZEM 368 100.00% 1 167 473 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

BUMECH 34.60  7.99% 9 279 759 

BIOMAXIMA 22.20  7.77% 558 874 

FAMUR 2.680  5.10% 613 835 

PGNIG 6.096  4.81% 45 764 864 

COALENERG 1.580  4.64% 381 798 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

ANSWEAR 20,10 -16.08% 1 721 496 

COMPERIA 4,12 -14.17% 139 364 

AIRWAY 0.577  -6.79% 108 789 

LPP 9890  -6.70% 28 829 885 

MEDICALG 8,45 -5.69% 131 400 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 31 253.13 -0.75% 

NASDAQ 11 388.50 -0.26% 

S&P500 3 900.79 -0.58% 

FTSE 100 7 302.74 -1.82% 

CAC 40 6 272.71 -1.26% 

DAX XETRA 13 882.30 -0.90% 

RTS  1 245.71 2.73% 

BUX 41 473.45 -3.32% 

NIKKEI 225  26 734.16 1.25% 

HANG SENG (godz. 8:21) 20 523.87 2.00% 

BOVESPA 107 005.22 0.71% 

MERVAL 88 634.32 -2.39% 

CECE EUR  1,456 47 -0.98% 

NTX EUR  1,063 30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.0575 -0.04% 

EUR/PLN 4.6432 -0.05% 

USD/PLN 4.3906 0.04% 

USD/JPY 127.7680 -0.06% 

GBP/USD 1.2457 -0.06% 

EUR/CHF 1.0267 -0.18% 

CHF/PLN 4.5224 0.13% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1840.920 0.05% 

MIEDŹ (LME) 9 287.00 0,24% 

ROPA BRENT 111.590 0.18% 

ROPA WTI 109.190 0.01% 
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Informacje dnia 
 

LPP LPP podjęło decyzję o sprzedaży rosyjskiej spółki konsorcjum chińskiemu 

Na podstawie dokonanego przeglądu ofert i rozmów z potencjalnymi nabywcami, LPP podjęło decyzję o sprzedaży 
rosyjskiej spółki RE Trading OOO konsorcjum chińskiemu, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

CDRL CDRL miał 8,6 mln zł straty netto, 0,61 mln zł straty EBIT w I kw. 2022 r. 

CDRL odnotował 8,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 
2022 r. wobec 3,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

ECHO Echo Investment planuje za '21 łącznie 0,32 zł dywidendy na akcję 

Echo Investment ma wypłacić łącznie za 2021 rok 132,1 mln zł dywidendy, czyli 0,32 zł na akcję - podał deweloper 
projektach uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.  

APATOR Apator miał w I kw. 2022 r. 3,8 mln zł straty netto, zgodnie z szacunkami 

Apator miał w pierwszym kwartale 2022 r. 16,4 mln zł EBITDA, 237,1 mln zł przychodów oraz 3,8 mln zł straty netto - 
wynika z raportu kwartalnego. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami. 

ODLEWNIE Odlewnie Polskie wypłacą 0,40 zł dywidendy na akcję 

Odlewnie Polskie wypłacą z zysku netto za 2021 rok 8,04 mln zł dywidendy, co daje wypłatę na poziomie 0,40 zł na 
jedną akcję - wynika z podjętych przez walne zgromadzenie uchwał. 

GPW Zarząd i rada nadzorcza GPW wyraziły zgodę na nabycie udziałów w Armenia Securities Exchange 

Zarząd i rada nadzorcza GPW wyraziły zgodę na nabycie 65,03 proc. udziałów w Armenia Securities Exchange (AMX) 
- podała GPW w komunikatach. Całkowita cena akcji AMX nabywanych przez GPW wynosić będzie 826.297.550,00 
AMD i będzie płatna w dwóch transzach. 

GPW GK GPW: zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 38,0 mln zł, spadł o 2,2 proc. rdr. 

Zysk netto Grupa Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych (GK GPW) w I kw. 2022 r. wyniósł 38,0 mln zł; spadł o 
2,2 proc. rdr. - wynika z opublikowanych w czwartek przez spółkę wstępnych szacunkowych skonsolidowanych danych 
finansowych za I kwartał 2022 r. 

INTER CARS Inter Cars miał 115,76 mln zł zysku netto, 196,18 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r. 

Inter Cars odnotował 115,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w I kw. 2022 r. wobec 116,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

ATAL Atal miał 108,96 mln zł zysku netto, 123,84 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r. 

Atal odnotował 108,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I 
kw. 2022 r. wobec 48,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

AGORA Agora uzgodniła z SFS Ventures wydłużenie opcji call na udziały Eurozet do końca czerwca 

Agora podpisała z większościowym wspólnikiem spółki Eurozet, tj. z SFS Ventures, aneks nr 2 do umowy wspólników 
z 20 lutego 2019 r. w zakresie przedłużenia do końca czerwca 2022 r. terminu realizacji przez Agorę opcji call. 

AGORA Agora miała 31,8 mln zł straty netto, 17,6 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r. 
Agora odnotowała 31,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 
2022 r. wobec 56,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PGNIG PGNiG: Gazociągiem Baltic Pipe będziemy sprowadzać ok. 4,5 mld m3 rocznie od 2023 r. 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakłada, że sprowadzi gazociągiem Baltic Pipe ok. 4,5 mld m3 
gazu ziemnego w skali roku od 2023 r., poinformował wiceprezes Robert Perkowski. 

PGNIG PGNiG rozmawia z Gaz-Systemem o zwiększeniu liczby dostaw do terinalu LNG w Świnoujściu 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozmawia z Gaz-Systemem o możliwości zwiększenia liczby 
"slotów" na dostawy w terminalu LNG w Świnoujściu, poinformował wiceprezes Przemysław Wacławski. 

PGNIG PGNiG jest zainteresowane całą przepustowością planowanego FSRU koło Gdańska 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) jest zainteresowane całą przepustowością planowanego 
pływającego terminalu gazu skroplonego (FSRU) w rejonie Gdańska, poinformował wiceprezes Robert Perkowski. 

PKN ORLEN Zarząd PKN Orlen zmienił propozycję daty dnia dywidendy 

Zarząd PKN Orlen, z uwagi na toczące się procesy inwestycyjne w Grupie Orlen, postanowił zmienić propozycję daty 
dnia dywidendy z 10 sierpnia na 27 lipca 2022 r. - poinformowała spółka w komunikacie. Termin wypłaty dywidendy, 
czyli 3 października, oraz proponowana kwota pozostają bez zmian. 
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PGE PGE wybuduje dwie farmy fotowoltaiczne w pobliżu kompleksu Turów 

PGE Energia Odnawialna, spółka z grupy PGE, wybuduje na terenie powiatu zgorzeleckiego, w pobliżu kompleksu 
Turów, dwie jednomegawatowe farmy fotowoltaiczne PV Zawidów 1 i PV Zawidów 2. Instalacje powstaną do końca 
maja 2023 r., zostaną dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - poinformowała PGE EO w komunikacie 
prasowym. 

PKO BP PKO BP widzi możliwość dalszej poprawy wyników, ale dostrzega szereg ryzyk 

PKO BP widzi możliwość dalszej poprawy wyników, ale dostrzega też szereg ryzyk geopolitycznych i regulacyjnych. 
Portfel kredytowy PKO BP zachowuje się dobrze i bank nie obserwuje realnych problemów u swoich klientów - 
poinformowali w czwartek przedstawiciele banku. 

PZU PZU z optymizmem patrzy na możliwość realizacji strategii 

PZU z optymizmem patrzy na możliwość realizacji strategii. Wskaźnik wypłacalności jest dobrym prognostykiem dla 
wypłaty dywidendy - poinformował członek zarządu PZU Tomasz Kulik. 

JSW 1,85 mld zł zysku Grupy JSW w pierwszym kwartale 2022 r. 

1,85 mld zł zysku wypracowała w pierwszym kwartale tego roku grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
(JSW). "To nasz wspólny sukces, z którego w tej chwili - w cieniu tragedii, która dotknęła nas wszystkich, trudno jest 
się cieszyć" - skomentował w czwartek prezes firmy Tomasz Cudny. 

CD PROJEKT CD Projekt planuje wydanie gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na konsole najnowszej generacji w IV kw. 

CD Projekt, w oparciu o rekomendację osób zarządzających produkcją tytułu, planuje wydanie gry Wiedźmin 3: Dziki 
Gon na konsole najnowszej generacji w czwartym kwartale 2022 r. - podała spółka w komunikacie. 

BUDIMEX Walne zgromadzenie Budimeksu uchwaliło wypłatę dodatkowej dywidendy za '21 w kwocie 23,47 zł na akcję 

Walne zgromadzenie Budimeksu podjęło uchwało ws. wypłaty pozostałej części dywidendy za 2021 r. w wysokości 
23,47 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Biorąc pod uwagę wypłaconą w październiku zaliczkę w kwocie 14,9 
zł, łączna dywidenda Budimeksu za 2021 r. wyniesie 38,37 zł na akcję. 

GPW GPW rekomenduje ustalenie dnia dywidendy na 25 lipca 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zarekomendował akcjonariuszom wyznaczenie 25 lipca 
jako dnia dywidendy oraz 5 sierpnia 2022 r. jako dnia wypłaty dywidendy, podała spółka. 

MANGATA Mangata Holding wciąż celuje w 1 mld zł przychodów ze sprzedaży w 2022 roku 

Mangata Holding nie widzi zagrożenia, żeby przychody ze sprzedaży grupy miały nie osiągnąć poziomu 1 mld zł w 
2022 roku, w porównaniu do 791 mln zł w roku 2021, poinformował prezes Leszek Jurasz. Celem jest także utrzymanie 
marżowości na poziomie zbliżonym do I kwartału. 

MANGATA Mangata Holding planuje zwiększyć r/r capex do 60-85 mln zł w 2022 roku 

Nakłady inwestycyjne Mangata Holding wyniosą 60-85 mln zł w 2022 roku, w porównaniu do 54 mln zł w roku 2021, 
poinformował prezes Leszek Jurasz. 

POLENERGIA Polenergia miała 109,63 mln zł zysku netto, 178,88 mln zł skoryg. EBITDA w I kw. 2022 r. 

Polenergia odnotowała 109,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I kw. 2022 r. wobec 34,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skorygowany zysk 
netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 115,54 mln zł wobec 34,26 mln zł rok wcześniej. 

CIECH Ciech chce regularnie wypłacać dywidendę począwszy od 2023 roku 

Ciech zakłada, że od 2023 roku będzie regularnie wypłacał dywidendę dla akcjonariuszy, aczkolwiek ten plan może 
przesunąć się o rok, jeśli w tym roku dojdzie do dużej transakcji na rynku M&A, poinformował prezes Dawid 
Jakubowicz. 

CIECH Ciech: Maksymalna kwota enterprise value na przejęcia to ok. 1 mld USD 

Grupa Ciech liczy na podjęcie decyzji w sprawie przejęcia jeszcze przed końcem 2022 roku. Maksymalny enterprise 
value takiego przedsięwzięcia to ok. 1 mld USD, poinformował prezes Dawid Jakubowicz. 

CIECH Capex Grupy Ciech ma się docelowo zmniejszyć do ok. 400 mln zł w 2024 roku 

Planowany capex Grupy Ciech na ten rok, na poziomie 400-450 mln zł, będzie bazą nakładów inwestycyjnych także na 
kolejne lata, a docelowo ma się on zmniejszyć do ok. 400 mln zł w 2024 roku, zapowiedział prezes Dawid Jakubowicz. 

CIECH Ciech zakłada produkcję docelowo 30 tys. ton soli farmaceutycznej rocznie 

Grupa Ciech chce produkować docelowo ok. 30 tys. ton soli farmaceutycznej rocznie, począwszy od 2024 roku, 
poinformował prezes Dawid Jakubowicz. 

CIECH Ciech na razie przerzuca koszty surowców na klientów, liczy na dynamiczny wzrost agro 

Ciech na razie jest w stanie przerzucać na klientów rosnące koszty surowców, zwłaszcza w segmencie sodowym - 
poinformował prezes spółki Dawid Jakubowicz. Ciech liczy na dalszy, dwucyfrowy wzrost segmentu agro. 

AMICA Zarząd Amiki proponuje wypłatę 3,5 zł dywidendy z zysku za 2021 r. 

Zarząd Amiki rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 26,7 mln zł z zysku wypracowanego w 2021 r., co 
daje 3,5 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. 

IPOPEMA Ipopema miała 67 tys. zł straty netto, 0,31 mln zł straty EBIT w I kw. 2022 r. 

Ipopema odnotowała 67 tys. zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 
2022 r. wobec 3,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,31 mln zł 
wobec 4,59 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 63,2 mln zł w I kw. 2022 r. 
wobec 64,75 mln zł rok wcześniej. 
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UNIMOT Unimot szacuje skorygowaną EBITDA w I kw. na 85,1 mln zł 

Unimot szacuje, że skorygowana EBITDA grupy w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 85,1 mln zł - podała spółka w 
komunikacie. Na początku kwietnia Unimot szacował skorygowaną EBITDA w pierwszym kwartale na co najmniej 80 
mln zł. 

MIRBUD Mirbud szacuje, że miał w I kw. 2022 roku 15 mln zł zysku netto 

Mirbud szacuje, że miał w I kw. 2022 roku 15 mln zł zysku netto, 42 mln zł zysku brutto ze sprzedaży i 502 mln zł 
przychodów - podała spółka w komunikacie. 

NEUCA Neuca spodziewa się wzrostu rentowności brutto w krótkim i długim terminie 

Neuca spodziewa się poprawy rentowności brutto w krótkim i długim horyzoncie czasowym, poinformował prezes Piotr 
Sucharski. W I kw. br. marża brutto na sprzedaży wzrosła o 0,57 pkt proc. r/r do 11,44%. 

NEUCA Neuca spodziewa się w kolejnych kwartałach 4-5 proc. dynamiki wzrostu rynku hurtu aptecznego 

Neuca spodziewa się w kolejnych kwartałach 2022 roku 4-5 proc. dynamiki wzrostu rynku hurtu aptecznego - 
poinformował w czwartek prezes Piotr Sucharski. 

KRKA Krka miała 90,72 mln euro zysku netto, 133,58 mln euro zysku EBITDA w I kw. 2022 r. 

Krka odnotowała 90,72 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
I kw. 2022 r. wobec 86,36 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

RYVU THERAPEUTICS Ryvu miało 26,54 mln zł straty netto, 26,75 mln zł straty EBIT w I kw. 2022 r. 

Ryvu Therapeutics odnotowało 26,54 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2022 r. wobec 13,56 mln zł straty rok 
wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 26,75 mln zł wobec 15,66 mln zł straty rok wcześniej. 

DGA DGA chce wypłacić 0,4 zł dywidendy na akcję za 2021 rok 

Zarząd DGA proponuje, by spółka wypłaciła z zysku za 2021 rok dywidendę w wysokości 405,3 tys. zł, czyli 0,4 zł na 
akcję - podała spółka w komunikacie. 

MENNICA POLSKA Mennica Polska zleciła spółce Nokii budowę światłowodu między Europą a Bliskim Wschodem 

Grupa Mennica Polska - za pośrednictwem spółki zależnej - podpisała umowę z firmą Alcatel Submarine Networks - 
częścią koncernu Nokia, której przedmiotem jest budowa podmorskiego światłowodu jako część planowanego systemu 
łączącego Europę z Bliskim Wchodem. Wartość umowy to 91,5 mln USD, podała spółka. 

ARTIFEX MUNDI Artifex Mundi miało 2,29 mln zł zysku netto, 3,14 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r. 

Artifex Mundi odnotowało 2,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I kw. 2022 r. wobec 3,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

MLP GROUP MLP Group miało 29,65 mln zł zysku netto, 58,38 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r. 

MLP Group odnotowało 29,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I kw. 2022 r. wobec 16,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

GOBARTO Gobarto miało 3,89 mln zł zysku netto, 21,02 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r. 

Gobarto odnotowało 3,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
I kw. 2022 r. wobec 0,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 9,18 mln zł 
wobec 3,94 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 21,02 mln zł wobec 14,43 mln zł rok wcześniej. 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 519,56 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 498,4 mln zł rok wcześniej. 

VRG VRG miało 2,91 mln zł straty netto, 32,56 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r. 

VRG odnotowało 2,91 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 
2022 r. wobec 18,58 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

VRG VRG zwiększyło sprzedaż o 15,6% r/r i marżę brutto o 2,9 pkt proc. r/r 1-17 maja 

Sprzedaż VRG wzrosło o 15,6% r/r do 59,7 mln zł, przy wzroście marży brutto o 2,9 pkt proc. r/r do 59,4% w okresie 1-
17 maja br., podała spółka. 

VRG VRG liczy na dwucyfrowy wzrost przychodów i poprawę marży brutto r/r w 2022 r. 

VRG spodziewa się dwucyfrowy wzrost przychodów oraz poprawy marży brutto r/r w 2022 r., podała spółka. 

VRG VRG planuje wzrost powierzchni sklepów o 3% r/r, capex: 34 mln zł w 2022 roku 

Grupa VRG planuje zwiększyć powierzchnię sklepów o 3% r/r w tym roku, w tym w segmencie odzieżowym - o 1% r/r, 
zaś w segmencie jubilerskim - o 11% r/r, podała spółka. Tegoroczny capex planowany jest na poziomie 34 mln zł. 

DIGITREE GROUP Digitree Group miało 0,8 mln zł straty netto, 0,34 mln zł straty EBIT w I kw. 2022 r. 

Digitree Group odnotowało 0,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 
I kw. 2022 r. wobec 0,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,34 mln zł 
wobec 0,25 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,77 mln zł w I kw. 2022 r. 
wobec 15,07 mln zł rok wcześniej. 

XTPL XTPL miało 2,63 mln zł straty netto, 2,4 mln zł straty EBITDA w I kw. 2022 r. 

XTPL odnotowało 2,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 
2022 r. wobec 2,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 2,64 mln zł 
wobec 2,35 mln zł straty rok wcześniej. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja Amerykańska: W trakcie sesji w USA eurodolar podbił do 1,06 USD. Rynek „żył” przeciekami iż EBC może 

podnieść stopę aż o 50pb w okolicy czerwca/lipca. 

Sesja Azjatycka: Indeksy w Azji odbijają (rzędu 1-2%), a rentowności długu nieznacznie spadają. Eurodolar pozostaje 
pod 1,06 USD. 

Konrad Ryczko 

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

STREFA EURO Deficyt (sa) na rachunku obrotów bieżących eurolandu w marcu wyniósł 1,6 mld euro 

Na rachunku obrotów bieżących eurolandu deficyt (sa) w marcu wyniósł 1,6 mld euro - podał Europejski Bank 
Centralny w komunikacie. 

USA Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w maju spadł do 2,6 pkt. 

Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w maju spadł do 2,6 pkt. z +17,6 pkt. miesiąc wcześniej - podał Fed z 
Philadelphii w czwartek w komunikacie. 

USA Indeks wyprzedzający koniunktury Conference Board w kwietniu spadł o 0,3 proc. 

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury Conference Board w kwietniu spadł o 0,3 proc. - podała Conference 
Board. Analitycy oczekiwali, że indeks wzrośnie o 0,3 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

HANDEL Koniunktura w handlu w II kw. pogorszyła się, ale przewidywania pozostają optymistyczne - IRG SGH 

Koniunktura w handlu w Polsce w II kwartale 2021 r. pogorszyła się, ale przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej 
sytuacji w najbliższych 6 miesiącach są optymistyczne - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. 
Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGTRD) zmniejszyła się w ciągu kwartału o 5,2 pkt. i wynosi -4,9 pkt. Jest 
również niższa od średniej dla drugiego kwartału z ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona -1,3 pkt.) oraz od poziomu 
odnotowanego przed rokiem (6,0 pkt. w II kw. 2021 r.). 

BUDOWNICTWO Sytuacja w budownictwie w II kw. sezonowo poprawiła się; przewidywania niekorzystne dla branży - IRG SGH 

W II kw. sytuacja w budownictwie poprawiła się, ale przewidywania są niekorzystne dla branży - wynika z badania 
Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. W II kwartale 2022 roku wskaźnik koniunktury w budownictwie IRG SGH 
(IRGCON) ma dodatnią wartość 3,5 pkt., jest więc o 11 pkt. wyższy niż w poprzednim kwartale. "Ten wzrost należy 
wiązać z rozpoczynającym się sezonem wiosenno-letnim, korzystnym dla branży budowlanej. Obecna koniunktura w 
budownictwie jest jednak wciąż znacząco gorsza niż w latach 2017-2019, poprzedzających pandemię" - napisano w 
komentarzu. 

ZATRUDNIENIE Prognoza netto zatrudnienia w Polsce na III kw. '22 wynosi +11 proc. – Manpower 

Prognoza netto zatrudnienia dla Polski na III kwartał 2022 roku, po uwzględnieniu korekty sezonowej, wynosi +11 proc. 
- wynika z badania Manpower. Prognoza netto zatrudnienia to wyrażona w procentach różnica pomiędzy odsetkiem 
firm planujących zwiększać zatrudnienie, a odsetkiem pracodawców planujących redukcję etatów. 27 proc. badanych 
przedsiębiorstw deklaruje plany zatrudnienia nowych pracowników, 17 proc. prognozuje redukcje etatów. Jednocześnie 
54 proc. firm chce pozostawić liczbę pracowników na niezmienionym poziomie, a 2 proc. nie zna planów zatrudnienia 
na kolejny kwartał. 

HANDEL Odwiedzalność centrów handlowych w kwietniu była wyższa niż przed pandemią – PRCH 

Wskaźnik odwiedzalności centrów handlowych w kwietniu 2022 roku był o 2,5 proc. wyższy niż w kwietniu 2019 r., 
przed pandemią - poinformowała w komunikacie prasowym Polska Rada Centrów Handlowych. Obroty w centrach 
handlowych w marcu 2022 r. były wyższe o 1,1 proc. niż w marcu 2019 r. 

OBLIGACJE Nabywcami nowo wyemitowanych obligacji MF w EUR głównie fundusze inwestycyjne i banki 

Nabywcami nowo wyemitowanych obligacji przez Ministerstwo Finansów, nominowanych w euro, były głównie 
fundusze inwestycyjne i banki - podał resort finansów w komunikacie. "Struktura nabywców obligacji była znacznie 
zdywersyfikowana. Nabywcami obligacji byli inwestorzy z: Niemiec i Austrii (35 proc.), Wielkiej Brytanii i Irlandii (19 
proc.), Polski (14 proc.), Szwajcarii (6 proc.), krajów Beneluksu (6 proc.), Włoch (6 proc.), krajów nordyckich (5 proc.), 
Francji (4 proc.) oraz z pozostałych krajów (5 proc.)" - napisano w komunikacie. 

PPK Wartość aktywów PPK wg stanu na 29 kwietnia wyniosła 8,6 mld zł - PFR Portal PPK 

Według stanu na 29 kwietnia wartość aktywów PPK wyniosła 8,6 mld zł, o 3,9 mln zł mniej mdm - poinformował PFR 
Portal PPK. Liczba aktywnych rachunków PPK wyniosła 2,60 mln wobec 2,58 mln na koniec marca. Łączna 
partycypacja w PPK wynosi 32,0 proc. 

OFE ZUS przekazał do OFE w tym tygodniu 95,77 mln zł 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał w tym tygodniu otwartym funduszom emerytalnym (OFE) 95,77 mln zł - 
poinformował ZUS w komunikacie. W maju OFE otrzymały 103,3 mln zł, a od początku 2022 r. przekazano 1.429,03 
mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: AGORA, BETOMAX, CDRL, COMARCH, COMP, CORMAY, CPGROUP, EDINVEST, EFEKT, 

ELKOP, HELIO, IBSM, INSTALKRK, KINOPOL, LENTEX, MTENERGIA, NEWAG, ORZLOPONY, PRIMETECH, PROJPRZEM, 

STANDREW, TELGAM, TORPOL, WASKO, YELLOWBOS 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 AGORA-GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 BETOMAX-NC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok. 

 CDRL-GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 COMARCH-GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 COMP-GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 CORMAY-GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 CPGROUP-GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 EDINVEST-GPW-Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku. 

 EFEKT-GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 ELKOP-GPW-Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku. 

 ENERGA-GPW-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. 

 ERBUD-GPW-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021 oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na 
nabycie akcji własnych spółki w celu ich umorzenia. 

 HELIO-GPW-Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022. 

 IBSM-GPW-Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku. 

 INSTALKRK-GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 KINOPOL-GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 KOGENERA-GPW-NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 10.000.000 zł. 

 LENTEX-GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 LPP-GPW-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 01.02.2021-31.01.2022. 

 MERIT-NC-NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmian statutu. 

 MTENERGIA-NC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok. 

 NEWAG-GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 ORZLOPONY-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 PRIMETECH-GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 PROJPRZEM-GPW-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 STANDREW-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 SZAR-NC-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021. 

 TELGAM-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 TORPOL-GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 WASKO-GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

 WITTCHEN-GPW-Wprowadzenie do obrotu na GPW 36.480 akcji zwykłych na okaziciela serii D. 

 YELLOWBOS-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

POLSKA 

 Polska- (10:00) Przeciętne wynagrodzenie brutto (Oczek. b.d. Poprz.6665,64 PLN) za kwiecień 

 Polska- (10:00) Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (Oczek. b.d. Poprz.6484,9 tys. ) za kwiecień 

 Polska- (10:00) Ceny produkcji budowlano-montażowej (Oczek. b.d. Poprz.10,4% r/r) za kwiecień 

 Polska- (10:00) Produkcja przemysłowa s.a. (Oczek. b.d. Poprz.17,2% r/r) za kwiecień 

 Polska- (10:00) Wynagrodzenie (Oczek. 12,6% r/r Poprz.12,4% r/r) za kwiecień 

 Polska- (10:00) Zatrudnienie (Oczek. 2,7% r/r Poprz.2,4% r/r) za kwiecień 

 Polska- (10:00) Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (Oczek. 20,4% r/r Poprz.4,9% m/m 20% r/r) za kwiecień 

 Polska- (10:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. 16,1% r/r Poprz.18,2% m/m 17,3% r/r) za kwiecień 

ZAGRANICA 

 Szwajcaria- (08:30) Produkcja przemysłowa (Oczek. b.d. Poprz.7,3% r/r) za I kw. 

 USA- (19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Oczek. b.d. Poprz.563) 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 zdefin iowanych 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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