
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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POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Wskaźnik 
Dobrobytu wg 
BIEC 

b.d. 94,6 maj 

10:00 Polska 
Sprzedaż 
detaliczna ceny 
stałe 

16,9% r/r 9,6% r/r kwiecień 

10:00 Polska 
Produkcja 
budowlano-
montażowa s.a. 

b.d. 24,4% r/r kwiecień 

10:00 Polska 
Produkcja 
budowlano-
montażowa 

18,5% r/r 27,6% r/r kwiecień 

10:00 Polska 
Sprzedaż 
detaliczna 

30,6% r/r 
22% m/m  

22% r/r 
kwiecień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

10:00 Niemcy Indeks instytutu Ifo 91,4 91,8 maj 

18:00 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Atlanty 

(Raphael Bostic) 

- - - 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 782.66 0.35% 

WIG30 2 183.28 0.36% 

mWIG40 4 254.54 -0.05% 

sWIG80 17 929.31 0.50% 

WIG 55 687.59 0.24% 

NCIndex 324,92 0,16% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20M2220 1 792 0,73% 20 888 38 764 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 166  45.60% 577 288 60.71% 

SPADEK 146  40.11% 367 038 38.60% 

BEZ ZM. 52  14.29% 6 606 0.69% 

RAZEM 364 100.00% 950 932 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

ADIUVO 1.240  8.30% 149 602 

VOTUM 24.30  6.58% 1 023 830 

MONNARI 3.770  5.75% 566 317 

NEWAG 19.50  5.69% 191 606 

RAINBOW 22.60  5.61% 279 967 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

PGFGROUP 1.060  -15.20% 205 746 

EKOEXPORT 1.780  -8.01% 461 774 

INTERCARS 387.0  -5.84% 1 395 884 

SERINUS 7.500  -5.06% 702 728 

PURE 40.45  -4.60% 108 228 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 31 261.90 0.03% 

NASDAQ 11 354.62 -0.30% 

S&P500 3 901.36 0.01% 

FTSE 100 7 389.98 1.19% 

CAC 40 6 285.24 0.20% 

DAX XETRA 13 981.91 0.72% 

RTS  1 239.83 -0.47% 

BUX 41 779.48 0.74% 

NIKKEI 225  26 914.15 0.65% 

HANG SENG (godz. 8:21) 20 306.69 -1.98% 

BOVESPA 108 487.88 1.39% 

MERVAL 88 118.96 -0.58% 

CECE EUR  1,456 47 -0.98% 

NTX EUR  1,063 30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.0592 0.29% 

EUR/PLN 4.6263 0.08% 

USD/PLN 4.3672 -0.22% 

USD/JPY 127.5190 -0.26% 

GBP/USD 1.2545 0.63% 

EUR/CHF 1.0301 0.34% 

CHF/PLN 4.4909 0.23% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1853.160 0.43% 

MIEDŹ (LME) 9 477.00 2,05% 

ROPA BRENT 110.810 -1.64% 

ROPA WTI 110.980 0.61% 
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Informacje dnia 

 

GRUPA AZOTY Zarząd Grupy Azoty rekomenduje przeznaczenie zysku netto za 2021 rok na kapitał zapasowy 

Zarząd Grupy Azoty rekomenduje przeznaczenie zysku netto za 2021 rok w wysokości 191,8 mln zł na powiększenie 
kapitału zapasowego - podała spółka w komunikacie. 

ASBIS Przychody Asbisu w kwietniu spadły o ok. 37 proc. rdr, do ok. 143 mln USD 

Skonsolidowane przychody Asbisu w kwietniu 2022 roku wyniosły ok. 143 mln USD, co oznacza spadek o ok. 37 proc. 
rdr - podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

DOM DEVELOPMENT Dom Development miał w I kw. 141,7 mln zł zysku netto j. d. wobec 134,3 mln zł konsensusu 

Dom Development odnotował w I kw. 2022 roku 141,7 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki 
dominującej wobec 174,5 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk 
netto wyniesie 134,3 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 128,7-139,2 mln zł. 

NEWAG Newag miał 2,56 mln zł zysku netto, 20,34 mln zł EBITDA w I kw. 2022 r. 

Newag odnotował 2,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I 
kw. 2022 r. wobec 28,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

SPYROSOFT Spyrosoft miał 5,02 mln zł zysku netto, 10,03 mln zł EBITDA w I kw. 2022 r. 

Spyrosoft odnotował 5,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
I kw. 2022 r. wobec 4,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

COMARCH Comarch miał 32,44 mln zł zysku netto, 65,69 mln zł EBITDA w I kw. 2022 r. 

Comarch odnotował 32,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w I kw. 2022 r. wobec 26,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

TORPOL Torpol miał 20,28 mln zł zysku netto, 23,03 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r. 

Torpol odnotował 20,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I 
kw. 2022 r. wobec 6,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 23,03 mln zł 
wobec 8,58 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 208,39 mln zł w I kw. 2022 
r. wobec 219,54 mln zł rok wcześniej. 

TORPOL Portfel zamówień Torpolu wynosił blisko 1,1 mld zł na koniec marca 2022 r. 

Portfel zamówień Grupy Torpol miał wartość niespełna 1,1 mld zł netto bez udziału konsorcjantów na koniec I kwartału 
2022 roku, zapewniając prowadzenie prac do 2023 roku włącznie, podała spółka. 

COMP Comp miał 2,06 mln zł straty netto, 1,88 mln zł straty EBIT w I kw. 2022 r. 

Comp odnotował 2,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 
2022 r. wobec 10,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,88 mln zł 
wobec 16,05 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 128,9 mln zł w I kw. 2022 
r. wobec 171,43 mln zł rok wcześniej. 

PLAYWAY Playway planuje 19,22 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r. 

Playway planuje przeznaczyć kwotę 126.852.000,00 zł z zysku netto za 2021 r. na wypłatę dywidendy, co daje 19,22 zł 
na jedną akcję - podała spółka w projektach uchwał na walne. 

BEST Best ustanowił program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł 

Zarząd Bestu podjął uchwałę ws. ustanowienia publicznego programu emisji obligacji, zakładającego możliwość emisji 
wielu serii obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 250 mln zł - podała spółka w komunikacie. 

WASKO Wasko miało 1,34 mln zł straty netto, 1,66 mln zł straty EBIT w I kw. 2022 r. 

Wasko odnotowało 1,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 
2022 r. wobec 3,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,66 mln zł 
wobec 3,46 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,93 mln zł w I kw. 2022 r. 
wobec 102,56 mln zł rok wcześniej. 

PJP MAKRUM PJP Makrum miało 2,22 mln zł zysku netto, 4,92 mln zł EBITDA w I kw. 2022 r. 

Grupa Przemysłowa PJP Makrum odnotowała 2,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego 
akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 0,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 
Zysk operacyjny wyniósł 2,99 mln zł wobec 0,45 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 4,92 
mln zł wobec 0,75 mln zł rok wcześniej. 

KINO POLSKA Kino Polska TV miało 12,71 mln zł zysku netto, 30,1 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r. 

Kino Polska TV odnotowało 12,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I kw. 2022 r. wobec 6,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 
15,08 mln zł wobec 8,71 mln zł zysku rok wcześniej. 
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PRIMETECH Primetech miał 0,84 mln zł straty netto, 0,97 mln zł straty EBIT w I kw. 2022 r. 

Primetech odnotował 0,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I 
kw. 2022 r. wobec 0,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,97 mln zł 
wobec 1,11 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,4 mln zł w I kw. 2022 r. 
wobec 11,2 mln zł rok wcześniej. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PGNIG PGNiG ma umowę nabycia 40% udziałów w złożu Orn na Morzu Norweskim 

PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - podpisał z 
Wellesley Petroleum umowę kupna 40% udziałów w złożu gazowym Ørn na Morzu Norweskim, podała spółka. 
Eksploatacja tego złoża zapewni PGNiG dodatkowe 0,25 mld m3 gazu ziemnego rocznie od 2026 r. 

 

PGNIG PGNiG prowadzi rozmowy, by w pełni wykorzystać zarezerwowaną moc Baltic Pipe 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) jest zdeterminowane, aby zapewnić pełne wykorzystanie 
zarezerwowanej przepustowości gazociągu Baltic Pipe, podała spółka. Obecnie trwają rozmowy z potencjalnymi 
dostawcami gazu z Norwegii, a osiągnięcie założonych mocy jest obecnie wypadkową kilku czynników: przede 
wszystkim technicznych zdolności przesyłowych nowego gazociągu, sytuacji popytowej na rynku polskim i określonego 
poziomu elastyczności, koniecznego w bilansowaniu systemu. 

PGNIG Fitch podtrzymał ratingi BBB PGNiG z perspektywą stabilną 

Fitch Ratings podtrzymał ratingi długoterminowe w walucie zagranicznej i krajowej IDR Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na poziomie BBB z perspektywą stabilną, podała agencja. 

ENERGA Akcjonariusze Energi zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2021 r. 

Akcjonariusze Energi zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2021 r., wynika z uchwał podjętych na 
walnym zgromadzeniu. 

JSW JSW chce maksymalnie skorzystać z bardzo dobrych warunków rynkowych 

JSW chce maksymalnie skorzystać z bardzo dobrych warunków rynkowych - poinformowali przedstawiciele spółki. 
"Sytuacja rynkowa jest bardzo dobra, na poziomach nienotowanych dotąd w historii funkcjonowania spółki, choć ma 
swój ładunek ryzyka. To sytuacja, z której będziemy maksymalnie korzystać w interesie JSW" - powiedział na 
konferencji wiceprezes Sebastian Bartos. 

JSW JSW uwzględni temat wypłaty dywidendy w rozmowach z PFR 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) uwzględni temat ewentualnej wypłaty dywidendy w rozmowach z Polskim 
Funduszem Rozwoju (PFR) na temat udzielonych pożyczek, poinformował wiceprezes Robert Ostrowski. 

JSW JSW: skutki katastrof nie zakłócają możliwości realizacji strategicznych celów 

Ekonomiczne skutki kwietniowych katastrof w kopalniach Pniówek i Zofiówka nie zakłócają realizacji strategicznych 
celów grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) - deklarują przedstawiciele firmy, która zamknęła pierwszy kwartał 
tego roku rekordowym zyskiem rzędu 1,85 mld zł. 

JSW JSW chce ustalić nowe warunki finansowania do końca roku 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) planuje wkrótce rozpocząć ustalanie warunków term sheet z bankami i zakłada, 
że do końca roku uda się wypracować nową strukturę finansowania, poinformował wiceprezes Robert Ostrowski. 

JSW JSW będzie dalej zmniejszać zwały węgla, chce utrzymywać zapas koksu 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zamierza kontynuować redukcję zwałów węgla koksowego i energetycznego, 
poinformował wiceprezes Sebastian Bartos. Jednocześnie w interesie spółki jest utrzymywanie obecnego lub 
wyższego zapasu koksu. 

TAURON Tauron zakończył budowę światłowodu POPC w Małopolsce 

Tauron zakończył budowę infrastruktury światłowodowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) w 
Małopolsce w 34 miesiące, podała spółka. W ramach projektu wybudowano 783 tys. km sieci światłowodowej i 12 
węzłów dostępowych. Tym samym dostęp do szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych uzyskało 13 722 
gospodarstw domowych oraz 72 jednostki oświatowe. 

LPP LPP wypłaci dywidendę w wysokości 350 zł na akcję 

Walne zgromadzenie LPP zdecydowało w piątek o wypłacie dywidendy w wysokości 350 zł na akcję - podała spółka w 
komunikacie. Dzień dywidendy to 30 maja, a jej wypłata nastąpi w dwóch równych transzach - po 175 zł na akcję. 
Pierwsza transza zostanie wypłacona 6 czerwca, a druga 30 sierpnia 2022 roku. 

STALPRODUKT RN Stalproduktu powołała zarząd z prezesem Piotrem Janeczkiem na nową kadencję 

Rada nadzorcza Stalproduktu powołała Piotra Janeczka na prezesa i Łukasza Mentla na członka zarządu na kolejną 
trzyletnią kadencję trwającą do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 
finansowe za 2024 r., podała spółka. 

ERBUD ZWZ Erbudu przyjęło uchwałę ws. skupu akcji własnych 

Walne zgromadzenie Erbudu przyjęło uchwałę o upoważnieniu zarządu do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu 
ich umorzenia za nie więcej niż 20 mln zł - wynika z uchwał ZWZ. 
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APATOR Apator sprzedał udziały posiadane w rosyjskiej spółce AO Teplovodomer 

Spółka zależna Apatora - Apator Powogaz - sprzedała posiadany w rosyjskiej spółce AO Teplovodomer pakiet akcji za 
ok. 348 tys. zł - podał Apator w komunikacie. Apator Powogaz miał akcje stanowiące 50 proc. udziału kapitału 
zakładowego w spółce AO Teplovodomer. 

STALEXPORT Stalexport Autostrady otrzyma łącznie 99,37 mln zł dywidendy od spółki zależnej 

Zwyczajne walne zgromadzenie Stalexport Autostrada Małopolska (SAM) - spółki zależnej w 100% od Stalexport 
Autostrady - zdecydowało przeznaczeniu 42,31 mln zł z zysku netto za 2021 r., wynoszącego 88,96 mln zł, na 
dywidendę, zaś kwotę 46,66 mln zł - na kapitał rezerwowy. SAM wypłaci na rzecz akcjonariusza łącznie 99,37 mln zł 
dywidendy, pomniejszone o zaliczkę na dywidendę za rok 2021 w kwocie 57,06 mln zł, podał Stalexport. 

IZOSTAL, FERRUM, 
STALPROFIL 

Konsorcjum Izostalu, Ferrum i Stalprofilu zwiększyło wartość umowy z Gaz-Systemem 

Konsorcjum Izostalu, Ferrum i Stalprofilu podpisało z Gaz-Systemem aneks do umowy na dostawę izolowanych rur 
stalowych na potrzeby gazociągu Gustorzyn - Wronów oraz Dolna Odra w ramach zamówienia nr 2, podał Stalprofil. 
Aneks zwiększa wartość umowy do 218,6 mln zł netto. 

AGORA Agora planuje zakończyć prace nad strategią grupy do końca '22, zapowiada bardziej selektywne inwestycje 

Agora planuje zakończyć prace nad strategią rozwoju grupy na lata 2023-2027 do końca 2022 roku, ale już zapowiada 
bardziej selektywne inwestycje - poinformowała podczas telekonferencji prezes Agory Bartosz Hojka. 

AGORA Agora liczy, że sąd II instancji utrzyma korzystny dla grupy wyrok ws. przejęcia Eurozet 

Agora spodziewa się, że w apelacji sąd II instancji utrzyma korzystny dla grupy wyrok w sprawie przejęcia Eurozet, 
poinformował prezes Bartosz Hojka. 

AGORA Agora skupia się na dalszej odbudowie wyników, zwiększa dyscyplinę kosztową 

Agora skupia się na dalszej odbudowie wyników, zwiększa dyscyplinę kosztową, poinformował prezes Bartosz Hojka. 

VRG Zarząd VRG rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 39,86 mln zł 

Zarząd VRG rekomenduje, by kwota 39,86 mln zł pochodząca z kapitału zapasowego trafiła na wypłatę dywidendy dla 
akcjonariuszy - poinformowała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: Początek bieżącego tygodnia upływa pod znakiem powrotu notowań eurodolara do zwyżek, czego 

rezultatem jest dotarcie tej pary walutowej z powrotem w okolice 1,06. Podczas sesji w Azji dolar delikatnie osłabia się 
także w relacji do franka szwajcarskiego, jena japońskiego czy też funta brytyjskiego - jednak w szerszym ujęciu jego 
notowania pozostają relatywnie blisko niedawnych szczytów. 

Dorota Sierakowska 

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

ŚWIAT Globalne zbiory zbóż w sezonie 2021/22 wyniosą 2.291 mln ton 

Globalne zbiory zbóż w sezonie 2021/22 wyniosą 2.291 mln ton wobec 2.287 mln ton prognozowanych w kwietniu - 
wynika z majowego raportu IGC (Międzynarodowej Rady Zbożowej). 

CHINY Bank centralny Chin utrzymał bez zmian 1-roczną stopę procentową, a 5-letnią obniżył 

Bank centralny Chin utrzymał bez zmian 1-roczną stopę procentową, a 5-letnią obniżył - podał Ludowy Bank Chin 
(PBOC) w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PRODUKCJA Produkcja przemysłowa w kwietniu rdr wzrosła o 13,0 proc. – GUS 

Produkcja przemysłowa w kwietniu 2022 r. wzrosła o 13,0 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 
11,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu 
produkcji o 15,5 proc., a mdm spadku o 11,1 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w kwietniu wzrosła 
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Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: ADIUVO, AILLERON, ARCHICOM, ARI, DOMDEV, EUROTEL, FAMUR, GENOMED, 

PARCELTEC, SPYROSOFT, TSGAMES, UNIMOT, ZREMB 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 3LP-GPW-Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych. 

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

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

 APATOR-GPW-Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.510 akcji zwykłych na okaziciela serii A. 

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

 ARI-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 AZTEC-NC-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję. 

 DEVELIA-GPW-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję. 

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

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

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

 GENOMED-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 MOSTALWAR-GPW-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 r. 

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

 PARCELTEC-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 QUANTUM-GPW-Wprowadzenie do obrotu na GPW 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

 RESBUD-GPW-NWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia raportu okresowego za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku oraz 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji bonusowej. 

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

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

 UNIMOT-NC-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

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

POLSKA 

 Polska- (09:00) Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC (Oczek. b.d. Poprz.94,6) za maj 

 Polska- (10:00) Sprzedaż detaliczna ceny stałe (Oczek. 16,9% r/r Poprz.9,6% r/r) za kwiecień 

 Polska- (10:00) Produkcja budowlano-montażowa s.a. (Oczek. b.d. Poprz.24,4% r/r) za kwiecień 

 Polska- (10:00) Produkcja budowlano-montażowa (Oczek. 18,5% r/r Poprz.27,6% r/r) za kwiecień 

 Polska- (10:00) Sprzedaż detaliczna (Oczek. 30,6% r/r Poprz.22% m/m 22% r/r) za kwiecień 

ZAGRANICA 

 Niemcy- (10:00) Indeks instytutu Ifo (Oczek. 91,4 Poprz.91,8) za maj 

 USA- (18:00) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)  

 

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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