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Najważniejsze informacje  

 
 USA - Zamówienia na dobra trwałe w USA w kwietniu wzrosły o 0,4 proc. Mdm 

 POLSKA - Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 5,2 proc. – GUS 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

14:30 USA 

PKB 

(annualizowany) - 

rew.. 

-1,4% 6,9% I kw. 

14:30 USA 

Konsumpcja 

prywatna 

(annualizowana) - 

rew.. 

2,7% 2,5% I kw. 

14:30 USA 
Wnioski o zasiłek dla 

bezrobotnych 

212 

tys.  
218 tys.  tydzień 

14:30 USA 
Deflator PKB - 

rew.. 
8% k/k 7,1% k/k I kw. 

14:30 USA PCE core - rew.. 5,2% k/k 5,0% k/k I kw. 

14:30 Kanada Sprzedaż detaliczna 
1,5% 

m/m 
0,1% m/m marzec 

14:30 Kanada 
Sprzedaż bez 

samochodów 
2,1% m/m 2,1% m/m marzec 

16:00 USA 

Indeks 

podpisanych 

umów kupna 

domów 

-1,9% m/m -1,2% m/m kwiecień 

16:30 USA 
Tygodniowa zmiana 

zapasów gazu 
b.d. 89 mld  tydzień 

17:00 USA 

Indeks Kansas 

City Fed dla 

przemysłu 

b.d. 28 maj 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 

czwartek, 26 maja 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 796,58 -0,80% 

WIG30 2 204,40 -0,62% 

mWIG40 4 299,98 -0,40% 

sWIG80 17 906,53 0,06% 

WIG 56 167,94 -0,61% 

NCIndex 315,64 -0,97% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20M2220 1805 -0.33% 29.8k 42 918 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 146 39.46% 297 470 38,35% 

SPADEK 169 45.68% 476 189 61,38% 

BEZ ZM. 55 14.86% 2 073 0,27% 

RAZEM 370 100.00% 775 732 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

LUBAWA 2.700 10,20% 7 419 180 

ZREMB 2.10 9,95% 403 291 

CIGAMES 1.770 8,86% 2 487 142 

PHOTON 10.10 6,32% 374 088 

MLSYSTEM 62.00 6,16% 942 323 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

PGFGROUP 0.740 -18,68% 261 995 

MEDICALG 6.59 -17,52% 478 415 

CPGROUP 8.50 -14,14% 152 314 

LIVECHAT 84.20 -5,82% 665 703 

DATAWALK 140.00 -5,41% 505 236 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 32 120.28 0.60% 

NASDAQ 11 434.74 1.51% 

S&P500 3 978.73 0.95% 

FTSE 100 7 522.75 0.51% 

CAC 40 6 298.64 0.73% 

DAX XETRA 14 007.93 0.63% 

RTS  1 239.07 -2.72% 

BUX 41 517.26 -3.40% 

NIKKEI 225  26 631.14 -0.17% 

HANG SENG (godz. 8:21) 20 078.86 -0.46% 

BOVESPA 110 579.81 0.00% 

MERVAL 91 271.67 1.03% 

CECE EUR  1,456 47 -0.98% 

NTX EUR  1,063 30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.0680 -0.07% 

EUR/PLN 4.5975 0.04% 

USD/PLN 4.3058 0.11% 

USD/JPY 127.4280 0.22% 

GBP/USD 1.2562 -0.18% 

EUR/CHF 1.0282 0.07% 

CHF/PLN 4.4717 -0.03% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1843.380 -0.51% 

MIEDŹ (LME) 9 287.00 -1,83% 

ROPA BRENT 111.250 -0.21% 

ROPA WTI 110.710 -0.01% 
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Informacje dnia 

 

TAURON EBITDA Tauronu w I kw. '22 wyniosła 1,955 mld zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami 

Grupa Tauron miała w pierwszym kwartale 2022 roku 1,955 mld zł EBITDA wobec 1,735 mld zł zysku przed rokiem - 
podała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki. 

TAURON Tauron miał 900 mln zł zysku netto, 1418 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r. 

Tauron Polska Energia odnotował 900 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I kw. 2022 r. wobec 839 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

ALLEGRO Allegro prognozuje 15-20% wzrostu GMV i 10-15% wzrostu skorygowanej EBITDA w 2022 r. 

Allegro zaktualizowało oczekiwania na cały rok dla działalności prowadzonej w Polsce, zakładając wzrost GMV w 
przedziale 15-20% r/r, przy wzroście przychodów na poziomie 25-30% r/r i wzroście skorygowanej EBITDA o 10-15% 
r/r, podała spółka. Nakłady inwestycyjne mają się zaś ograniczyć do 675-725 mln zł, odzwierciedlając niższe tempo 
wzrostu w krótkim terminie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

IPOPEMA Ipopema Securities wypłaci 0,31 zł dywidendy na akcję 

Walne zgromadzenia Ipopema Securities zdecydowało o wypłacie z zysku netto za 2021 rok 0,31 zł dywidendy na akcję 
- poinformowała spółka w komunikacie. 

11 BIT STUDIOS Zysk netto 11 bit studios w I kw. wyniósł 3,8 mln zł, zgodnie z oczekiwaniami 

Producent gier 11 bit studios wypracował w pierwszym kwartale 2022 roku 3,8 mln zł zysku netto, o 6 proc. więcej niż 
przed rokiem - podała spółka w raporcie. Średnia prognoz analityków wynosiła 3,9 mln zł. 

CCC Grupa CCC rozpoczęła II kw. r.obr. 2022 wzrostem przychodów o ponad 35% r/r 

Grupa CCC rozpoczęła II kwartał roku obrotowego 2022 (maj-lipiec) wzrostem przychodów o ponad 35% r/r, podała 
spółka. Po 22 dniach maja 2022 r. sprzedaż online wzrosła o 48% r/r. 

CCC Grupa CCC sprzedała spółkę zależną w Rosji 

Grupa CCC zbyła spółkę zależną w Rosji 17 maja 2022 r., podało CCC. W Rosji Grupa prowadziła działalność poprzez 
39 sklepów w ramach spółki zależnej. 

ALLEGRO Allegro obniża prognozy wyników finansowych w '22 bez uwzględnienia wyników Grupy Mall i WE|DO 

Allegro obniża prognozy wyników finansowych w 2022 bez uwzględnienia wyników Grupy Mall i WE|DO .- podała spółka 
w komunikacie. "Allegro aktualizuje swoje oczekiwania na ten rok, zakładając wzrost GMV na poziomie 15-20 proc., przy 
czym przychody mają być o 25-30 proc. wyższe r/r, a skorygowana EBITDA ma być o 10-15 proc. wyższa r/r bez 
uwzględnienia wyników Grupy Mall i WE|DO. Nakłady inwestycyjne w całym roku zostały ograniczone do 675-725 mln 
zł" - napisano w komunikacie. 

GRUPA AZOTY Grupa Azoty z ponad 882 mln zł zysku netto w pierwszym kwartale 

Grupa Azoty osiągnęła ponad 882 mln zł zysku netto za pierwszy kwartał 2022 r. - poinformowała w środę spółka w 
raporcie. Dodano, że w raportowanym okresie przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 6,8 mld zł. 

TIM TIM miał 31,24 mln zł zysku netto, 41,42 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r. 

TIM odnotował 31,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 
2022 r. wobec 13,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie 

SYGNITY Sygnity rozpozna dodatkowe koszty podatkowe za rok 2017/2018 

Sygnity, w wyniku kontroli celno-skarbowej, zostało uprawnione do rozpoznania dodatkowych kosztów podatkowych 
względem wcześniej zgłoszonych, czego efektem będzie zwiększenie straty podatkowej za rok finansowy 2017/2018 
oraz rozpoznanie aktywa z tytułu podatku odroczonego i rozliczenie go w wynikach drugiego kwartału 2022 r. w łącznej 
kwocie 4 mln zł, co pozytywnie wpłynie na pozycję wyniku netto pierwszego półrocza - podała spółka w komunikacie. 

FERRO Ferro miało 21,35 mln zł zysku netto, 32,15 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r. 

Ferro odnotowało 21,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I 
kw. 2022 r. wobec 17,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

BENEFIT SYSTEMS Benefit Systems oczekuje, że w czerwcu przekroczy 1 mln kart w Polsce 

Benefit Systems oczekuje, że w maju liczba kart sportowych w Polsce wyniesie ok. 995 tys., a w czerwcu przekroczy 1 
mln - podała grupa w prezentacji wynikowej. Na koniec 2022 r. grupa, przy założeniu stabilnej sytuacji epidemicznej i 
makroekonomicznej, oczekuje że liczba kart w Polsce wyniesie ok. 1,1 mln, a za granicą ok. 400 tys. 

PA NOVA PA Nova chce wypłacić 0,6 zł dywidendy na akcję 

Akcjonariusze PA Nova zdecydują o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 5,98 mln zł z wypracowanego w 2021 r. zysku, 
co daje 0,6 zł dywidendy na akcję - wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 21 czerwca. 
Pozostała część zysku - w kwocie 6,14 mln zł - ma trafić na kapitał zapasowy. Proponowany dzień dywidendy to 21 
września, a termin jej wypłaty 21 grudnia 2022 r. 
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CELON PHARMA Celon Pharma rekomenduje 0,29 zł dywidendy na akcję z kapitału zapasowego za 2021 r. 

Celon Pharma zarekomendował przeznaczenie 14,8 mln zł z kapitału zapasowego spółki na dywidendę, tj. wypłatę 0,29 
zł na akcję, podała spółka. 

PRACUJ Grupa Pracuj chce wypłacić 2 zł dywidendy na akcję 

Grupa Pracuj chce z zysku netto za 2021 r. przeznaczyć kwotę 136.530.052 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 2 zł 
na jedną akcję - podała spółka w projektach uchwał na walne. 

TIM Zysk netto TIM w I kw. 2022 r. wzrósł o 132 proc. rdr do 31,2 mln zł 

Zysk netto Grupy TIM w pierwszym kwartale 2022 r. wzrósł do 31,2 mln zł z 13,5 mln zł rok wcześniej, a skonsolidowane 
przychody wzrosły o 49,4 proc. rdr do 410 mln zł - wynika z raportu kwartalnego. EBITDA wzrosła rdr o 91,6 proc. do 
47,3 mln zł, a EBIT wzrósł do 41,4 mln zł (19,1 mln zł rok wcześniej). 

CCC Grupa CCC miała w I kw. 2022/23 208,6 mln zł straty netto j.d. 

Grupa CCC miała w pierwszym kwartale roku obrotowego 2022/23 (luty-kwiecień) 208,6 mln zł straty netto jednostki 
dominującej wobec 185,9 mln zł straty w analogicznym okresie rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. 

ASSECO POLAND Asseco Poland miało 107,9 mln zł zysku netto, 603,5 mln zł EBITDA w I kw. 2022 r. 

Asseco Poland odnotowało 107,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I kw. 2022 r. wobec 102,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

ASSECO POLAND Portfel zamówień Grupy Asseco na 2022 r. wynosi 11,2 mld zł, wzrost o 30% r/r 

Portfel zamówień Grupy Asseco na 2021 rok wynosi obecnie 11,2 mln zł, co oznacza wzrost o 30% w skali roku (przy 
kursach zmiennych; lub 18% przy kursach stałych, tj. takich, jakimi został przeliczony backlog za 2021 r.), podała spółka. 

GRUPA KĘTY Grupa Kęty wypłaci 52,37 zł dywidendy na akcję za '21 

Walne zgromadzenie Grupy Kęty zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 505,38 mln zł, czyli 52,37 zł na 
akcję - podała spółka w komunikacie. Będzie ona wypłacona w dwóch transzach. 

STS Grupa STS miała w I kw. 44,7 mln zł zysku netto j.d., wzrost o 1,8 proc. rdr 

Grupa STS Holding miała w I kwartale 2022 roku 44,7 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 43,9 mln zł zysku 
rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wyniku 
netto w przedziale 37,3 mln zł - 46,3 mln zł. 

UNIBEP Unibep szacuje zysk netto grupy w I kw. 2022 r. na 15,2 mln zł 

Unibep szacuje wstępnie, że jego skonsolidowany zysk netto w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł około 15,2 mln 
zł, a przychody 419 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Przed rokiem przychody grupy Unibep sięgnęły 307 
mln zł, a zysk netto wyniósł 9,8 mln zł. 

UNIBEP Unibep ma umowę na realizację inwestycji mieszkaniowej w Warszawie za ok. 79 mln zł netto 

Unibep podpisał z YIT Development umowę o roboty budowlane na realizację IV i V etapu inwestycji mieszkaniowej przy 
ul. Klasyków w Warszawie - podała spółka w komunikacie. Wynagrodzenie netto to ok. 79 mln zł. 

DELKO Delko chce wypłacić 0,80 zł dywidendy na akcję za '21 

Zarząd Delko rekomenduje, by spółka wypłaciła w formie dywidendy za 2021 rok łącznie 4,78 mln zł, czyli 0,80 zł na 
akcję - podała spółka w komunikacie. Proponowany dzień dywidendy to 14 lipca, a jej wypłata miałaby nastąpić 28 lipca. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKP PKP Cargo uzgodniło z związkowcami podwyżki płac, koszt dla spółki: ok. 94 mln zł 

W toku mediacji ze związkami zawodowymi zarząd PKP Cargo uzgodnił przyznanie podwyżki wynagrodzenia dla 
pracowników z dniem 1 czerwca br., podała spółka. Szacowany przez PKP Cargo koszt podwyżek wyniesie ok. 94 mln 
zł, podano także. 

STALPROFIL Stalprofil miał 39,72 mln zł zysku netto, 53,02 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r. 

Stalprofil odnotował 39,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
I kw. 2022 r. wobec 16,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

VIVID GAMES Vivid Games miało 50 tys. zł zysku netto, 1,05 mln zł EBITDA w I kw. 2022 r. 

Vivid Games odnotowało 50 tys. zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2022 r. wobec 0,27 mln zł straty rok wcześniej, 
podała spółka w raporcie. 

UNIBEP Unibep ma umowę na wykonanie hali magazynowej w Tuszynie za 28,9 mln euro netto 

Unibep zawarł z Panattoni Development Europe umowę na realizację hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczami 
biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą oraz komunikacyjną w Tuszynie w woj. łódzkim, 
podała spółka. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 28,9 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 133,2 
mln zł netto 

GETIN Strata netto grupy Getin Holding w I kw. '22 wyniosła 218,3 mln zł 

Strata netto grupy Getin Holding przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2022 roku wyniosła 218,3 
mln zł, podczas gdy rok wcześniej zysk grupy wyniósł 13,9 mln zł - poinformowała spółka w raporcie. Wpływ na wyniki 
miały odpisy na ukraińskie aktywa. 

ML SYSTEM ML System miało 2,75 mln zł straty netto, 5,32 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r. 

ML System odnotowało 2,75 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2022 r. wobec 0,46 mln zł straty rok wcześniej, 
podała spółka w raporcie. 
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ML SYSTEM Portfel zamówień ML System jest rekordowy i wynosi 120 mln zł 

Obecna wartość portfela zamówień ML System jest rekordowa i wynosi 120 mln zł - poinformowała spółka w 
komunikacie. W I kwartale 2022 r. spółka zanotowała 2,8 mln zł straty netto. 

POLTREG PolTREG: Projekt badawczy dot. cukrzycy ma rekomendację HaDEA do II etapu ewaluacji 

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA) wydała rekomendację projektu badawczego, w 
którym bierze udział PolTREG, w Programie Horizon Europe do drugiego, ostatniego etapu ewaluacji, podał PolTREG 

CI GAMES CI Games miało 4,02 mln zł zysku netto, 6,52 mln zł skoryg. EBITDA w I kw. 2022 r. 

CI Games odnotowało 4,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w I kw. 2022 r. wobec 2,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

IMMOFINANZ Immofinanz miał 72,45 mln euro zysku netto, 37,34 mln euro zysku EBIT w I kw. 2022 r. 

Immofinanz odnotował 72,45 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I kw. 2022 r. wobec 123,06 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

MASTER PHARM Średnia stopa redukcji w zaproszeniu Master Pharmu do sprzedaży akcji własnych wyniosła 5,33 proc. 

W odpowiedzi na zaproszenie Master Pharmu do sprzedaży akcji własnych zostało złożonych 25 ofert sprzedaży na 
łączną liczbę 1.816.919 akcji. Średnia stopa redukcji wyniosła 5,33 proc. - podała spółka w komunikacie. 

PGE PGE zakłada wzrost EBITDA r/r w OZE, spadek w cieple, stabilny wynik en. Konwencjonalnej 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się stabilnego powtarzalnego wyniku EBITDA w energetyce 
konwencjonalnej, obrocie i dystrybucji, spadku w ciepłownictwie i wzrostu w energetyce odnawialnej w 2022 r., podała 
spółka. 

HUUUGE Huuuge widzi duże ożywienie na rynku fuzji i przejęć 

Producent gier Huuuge widzi duże ożywienie na rynku fuzji i przejęć, do tego skorygowane zostały wyceny wielu firm - 
poinformował Jon Bellamy, wiceprezes wykonawczy ds. strategii i inwestycji Huuuge. 

ASSECO POLAND WZ Asseco Poland zdecydowało o wypłacie 3,36 zł dywidendy na akcję 

Walne zgromadzenie Asseco Poland zdecydowało o wypłacie 279 mln zł dywidendy z zysku netto za 2021 rok, co daje 
3,36 zł dywidendy na jedną akcję - poinformowała spółka w komunikacie. 

GETIN HOLDING Getin Holding liczy na odbudowę banku na Ukrainie po wojnie i stopniowe odwracanie odpisów 

Getin Holding dokonał odpisu 98% wartości swoich aktywów ukraińskich, ale liczy na odbudowę Idea Bank Ukraina po 
zakończeniu wojny, co pozwoliłoby na stopniowe odwracanie odpisów, poinformowali przedstawiciele Holdingu. 

PGE PGE prowadzi negocjacje z PGG; wyniki PGE Paliwa mogą być w tym roku rekordowe 

PGE prowadzi negocjacje z Polską Grupą Górniczą w sprawie cen węgla - poinformowali przedstawiciele PGE na 
konferencji prasowej. Spółka PGE Paliwa, która importuje węgiel, może osiągnąć w tym roku rekordowe wyniki 
finansowe. 

PKN ORLEN WZ PKN Orlen zdecydowało o wypłacie 3,50 zł dywidendy na akcję 

Walne zgromadzenie PKN Orlen zdecydowało o wypłacie 3,50 zł dywidendy na akcję z zysku netto za 2021 rok - 
poinformował przewodniczący walnego Radosław Kwaśnicki. Łącznie na dywidendę dla akcjonariuszy trafi 1,49 mld zł. 

PGE Prezes PGE: Prace nad modelem finansowym i operacyjnym NABE są na ukończeniu 

Prace nad modelem finansowym i operacyjnym Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) są na 
ukończeniu i wkrótce zostaną przedstawione ich efekty, poinformował prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) 
Wojciech Dąbrowski. 

ECHO INVESTMENT Echo: Na rynku są duże możliwości przejęć deweloperów, zwłaszcza mniejszych 

Echo Investment ocenia, że obecna sytuacja rynkowa sprzyja konsolidacji na rynku deweloperskim, poinformował 
wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd. 

ORLEN Orlen Skylight Accelerator rozpoczyna współpracę z Microsoftem 

PKN Orlen zawarł porozumienie rozpoczynające współpracę między Orlen Skylight Accelerator a Microsoft Founders 
Hub 101. Startupy uczestniczące w programie koncernu uzyskają bezpłatny dostęp do narzędzi i zasobów Microsoftu, a 
także wsparcie ekspertów tej firmy - poinformował w środę Orlen. 

LW BOGDANKA LW Bogdanka podtrzymuje plan wydobycia 9,5 mln ton w br., możliwy tylko drobny wzrost 

Lubelski Węgiel Bogdanka podtrzymuje plan wydobycia 9,5 mln ton węgla w 2022 r., przy czym możliwe są drobne 
korekty w górę, poinformował wiceprezes Artur Wasilewski. Spółka aktualnie sprzedaje węgiel na rynku krajowym. 

CYFROWY POLSAT Cyfrowy Polsat zdecydował o nabyciu 13,07 mln akcji własnych od Embud 2 

Cyfrowy Polsat postanowił o nabyciu 13 067 138 akcji spółki, reprezentujących ok. 2,04% kapitału zakładowego oraz ok. 
1,6% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu od spółki Embud 2, za cenę nie wyższą niż 22,28 zł za akcję, w 
ramach transakcji poza rynkiem regulowanym, podał Cyfrowy Polsat. 

BORYSZEW Boryszew zakończył przegląd opcji strategicznych 

Boryszew zakończył przegląd opcji strategicznych dla wybranych grup aktywów rozpoczęty w 2021 r. - podała spółka w 
komunikacie. 

PKN ORLEN Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o wypłacie 3,5 zł dywidendy na akcję za 2021 rok 

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 1,5 mld zł z zysku netto za 
2021 rok na dywidendę, tj. o wypłacie 3,5 zł na akcję, podała spółka. 
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BUMECH PG Silesia z grupy Bumechu ma umowę na dostawy węgla za ok. 45 mln zł 

Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia", spółka zależna Bumechu, zawarła z podmiotem krajowym umowę na sprzedaż 
węgla energetycznego w sortymencie Miał-II-A w klasie 20MJ. Dostawy będą realizowane do końca 2022 r. w oparciu o 
miesięczne harmonogramy dostaw - podał Bumech w komunikacie. Szacowane przychody z tytułu tej umowy powinny 
wynieść około 45 mln zł. 

SECO / WARWICK Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali o 0,3 zł dywidendy na akcję za 2021 r. 

Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali o przeznaczeniu 2,55 mln zł z zysku netto za 2021 r., wynoszącego 8,32 mln 
zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,3 zł na akcję, podała spółka. 

ORLEN Orlen Asfalt i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie będą współpracowały przy budowie ścieżek rowerowych 

Orlen Asfalt z Płocka oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie podpisały porozumienie o współpracy ws. budowy 
ponad 1650 km ścieżek rowerowych w woj. warmińsko-mazurskim. 

CD PROJEKT Zarząd CD Projekt rekomenduje 1 zł dywidendy za akcję 

Zarząd CD Projekt rekomenduje przeznaczenie na dywidendę kwoty 100,74 mln zł z zysku za 2021 r., co daje 1 zł 
dywidendy za akcję - poinformowała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja Amerykańska: W trakcie sesji w USA eurodolar spadł do 1,0652 USD. Wydarzeniem handlu była publikacja 

minutes z ostatniego posiedzenia Fed, co wsparło nastroje m.in. na Wall St. 

Sesja Azjatycka: Podczas obrotu w Azji główna para walutowa nieznacznie odbija to 1,0703 USD. Indeksy notują 
mieszane zwroty (rzedu od -0,7% do +0,8%). 

Konrad Ryczko 

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

STREFA EURO EBC powinien podwyższyć stopy procentowe w lipcu o pół pkt. proc. – Rehn 

Europejski Bank Centralny powinien podwyższyć stopy procentowe na swoim posiedzeniu w lipcu o pół punktu 
procentowego - poinformował członek zarządu ECB Olli Rehn, prezes banku centralnego Finlandii. 

NIEMCY Produkt Krajowy Brutto Niemiec w I kwartale 2022 r. wzrósł o 0,2 proc. kdk 

Produkt Krajowy Brutto Niemiec w I kwartale 2022 r. wzrósł o 0,2 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych - 
poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w II wyliczeniu. Wstępnie spodziewano się +0,2 kdk, po -
0,3 proc. w IV kw. 

USA Zamówienia na dobra trwałe w USA w kwietniu wzrosły o 0,4 proc. mdm 

Zamówienia na dobra trwałe w USA w kwietniu wzrosły o 0,4 proc. mdm wobec wzrostu miesiąc wcześniej o 0,6 proc. 
mdm, po korekcie z +1,1 proc. - poinformował Departament Handlu USA we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano wzrostu 
o 0,6 proc. 

USA Wielu członków Fedu za podwyżkami stóp proc. w USA o 50 pb na nadchodzących posiedzeniach – protokół 
FED 

Wielu członków Fedu za podwyżkami stóp proc. w USA o 50 pb na nadchodzących posiedzeniach - wynika z protokołu 
z ostatniego posiedzenia Fedu. W minutes dodano, że pod koniec roku Fed będzie na dobrej pozycji, by ocenić skutki 
obecnego cyklu zacieśniania polityki monetarnej. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

BEZROBOCIE Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 5,2 proc. – GUS 

Stopa bezrobocia w kwietniu spadła do 5,2 proc. z 5,4 proc. w marcu - podał Główny Urząd Statystyczny. Jak podał 
GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w kwietniu 878 tys. wobec 902,1 tys. osób w 
marcu. Wcześniej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informowało, że według szacunków resortu stopa 
bezrobocia w kwietniu wyniosła 5,3 proc. 

BEZROBOCIE Bezrobocie wg BAEL w I kw. 2022 r. wyniosło 3,1 proc. – GUS 

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w Polsce w I kwartale 2022 
r. 3,1 proc. wobec 2,9 proc. w IV kwartale 2021 r. - podał Główny Urząd Statystyczny. Współczynnik aktywności 
zawodowej wyniósł w I kw. 2022 roku 58,0 proc., tak jak w poprzednim kwartale, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 
56,2 proc. wobec 56,3 proc. w IV kw. 2021 r. 

ZAMÓWIENIA Nowe zamówienia w przemyśle w kwietniu wzrosły o 18,2 proc. rdr – GUS 

Nowe zamówienia w przemyśle w kwietniu 2022 r. wzrosły o 18,2 proc., po wzroście o 24,9 proc. rdr w marcu - podał 
Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym zamówienia w kwietniu spadły o 10,1 proc., po wzroście o 10,9 proc. 
miesiąc wcześniej. 

ZAMÓWIENIA Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w kwietniu wzrosły o 10,4 proc. rdr – GUS 

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w kwietniu 2022 r. w ujęciu rdr wzrosły o 10,4 proc., po wzroście o 16,5 proc. 
rdr w marcu - podał GUS. Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym spadły w kwietniu o 6,9 proc., po wzroście 
o 4,4 proc. miesiąc wcześniej. 

WYDAJNOŚĆ Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-kwiecień '22 wzrosła o 13,5 proc. rdr – GUS 

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-kwiecień 2022 r. wzrosła w skali roku o 13,5 proc., przy zatrudnieniu 
wyższym o 1,4 proc. i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 10,7 proc. - podał Główny Urząd 
Statystyczny. 

SPRZEDAŻ HURTOWA Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w kwietniu wzrosła o 42,0 proc. rdr – GUS 

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w kwietniu 2022 r. wzrosła o 42,0 proc. rdr, a mdm spadła o 10,5 proc. - 
podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw hurtowych w kwietniu wzrosła o 52,1 proc. rdr, a 
mdm spadła o 10,4 proc. 

MIESZKANIA Średni koszt budowy m kw. mieszkania w I kwartale wzrósł do 5.252 zł – GUS 

Średni koszt budowy m kw. mieszkania w I kwartale wzrósł do 5.252 zł wobec 5.134 zł w IV kwartale 2021 roku - podał 
GUS. W I kwartale roku 2021 koszt wynosił 4.944 zł. 

NASTROJE W maju odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich – GUS 

W maju odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do 
poprzedniego miesiąca - podał Główny Urząd Statystyczny. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), 
syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 38,4 i był o 1,2 pkt. proc. niższy w stosunku 
do poprzedniego miesiąca. W odniesieniu do maja 2021 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 23,8 pkt. proc. 
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych 
miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 0,9 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i 
ukształtował się na poziomie -27,9. W maju WWUK osiągnął wartość o 19,0 pkt. proc. niższą niż w analogicznym 
miesiącu 2021 roku. 
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OBLIGACJE MF od czerwca rozpoczyna emisje nowego rodzaju obligacji opartych o stopę referencyjną NBP 

Od czerwca Ministerstwo Finansów rozpoczyna emisję nowego rodzaju obligacji, opartych o stopę referencyjną NBP - 
podał resort finansów w komunikacie. "W czerwcu rozpoczynamy comiesięczną emisję nowego rodzaju obligacji. Będą 
to instrumenty o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP, z comiesięczną wypłatą odsetek, o 
zapadalności 1 rok – nazwa skrócona ROR i 2 lata – DOR. Oprocentowanie ROR i DOR wynosi odpowiednio 5,25 proc. 
i 5,50 proc. w pierwszym miesiącu oszczędzania. 2-letnie obligacje o oprocentowaniu stałym – DOS, nie będą już 
oferowane" - napisano w komunikacie. 

BANKI Postępowania UOKiK względem bankowych praktyk dot. spłat kredytu hipot. są na początkowym etapie 

Postępowania wyjaśniające UOKiK względem praktyk stosowanych przez 17 banków przy wcześniejszej spłacie 
kredytów hipotecznych są na początkowym etapie - poinformowało PAP Biznes biuro prasowe UOKiK. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: ALDA, ALLEGRO, ATLASEST, BIGCHEESE, BIOMEDLUB, BOOMBIT, BORYSZEW, BOWIM, 

CCENERGY, CDPROJEKT, CFG, CNT, Costco Wholesale, CREEPYJAR, DIGITANET, EC2, EDISON, FASING, IMS, INPRO, 

K2HOLDING, KRAKCHEM, KUPIEC, LUBAWA, LUG, MFO, MOJ, NOTORIA, Nvidia, PEKABEX, PEPEES, PHN, PROCAD, 

RANKPROGR, ROVITA, SFD, SKOTAN, SUNEX, TOWERINV, VOXEL, WIELTON, WITTCHEN, YOLO, ZEPAK 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ALDA-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

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

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

 ASBIS-GPW-Wypłata dywidendy 0,10 USD na akcję. 

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

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

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

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

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

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

 CAVATINA-GPW-Wprowadzenie do obrotu na GPW 527.836 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 

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

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

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

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

 Costco Wholesale-NYSE-Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022. 

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

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

 DREWEX-GPW-NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego spółki w celu pokrycia straty z lat ubiegłych oraz zmiany statutu. 

 EC2-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 EDISON-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 EUROTEL-GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5 zł na akcję. 

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

 FORPOSTA-NC-NWZA ws. zniesienia uprzywilejowania akcji serii A oraz zmiany statutu. 

 GETINOBLE-GPW-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021. 

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

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

 K2HOLDING-GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku. 

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

 KUPIEC-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

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

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

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

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

 NOTORIA-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 Nvidia-NYSE-Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023. 

 OEX-GPW-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,85 zł na akcję. 

 OPONEO.PL-GPW-Wypłata dywidendy 1,36 zł na akcję. 

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

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

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

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

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

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

 SFD-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

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

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

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

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

 TSGAMES-GPW-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021. 

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

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

 WITTCHEN-GPW-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy. 

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

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

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

POLSKA 

- 
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ZAGRANICA 

 Węgry- (09:00) Stopa bezrobocia (Oczek. b.d. Poprz.3,8%) za kwiecień 

 Turcja- (13:00) Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa (Oczek. 14% Poprz.14%) za maj 

 USA- (14:30) PKB (annualizowany) - rew.. (Oczek. -1,4% Poprz.6,9%) za I kw. 

 USA- (14:30) Konsumpcja prywatna (annualizowana) - rew.. (Oczek. 2,7% Poprz.2,5%) za I kw. 

 USA- (14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 212 tys.  Poprz.218 tys. ) za tydzień 

 USA- (14:30) Deflator PKB - rew.. (Oczek. 8% k/k Poprz.7,1% k/k) za I kw. 

 USA- (14:30) PCE core - rew.. (Oczek. 5,2% k/k Poprz.5,0% k/k) za I kw. 

 Kanada- (14:30) Sprzedaż detaliczna (Oczek. 1,5% m/m Poprz.0,1% m/m) za marzec 

 Kanada- (14:30) Sprzedaż bez samochodów (Oczek. 2,1% m/m Poprz.2,1% m/m) za marzec 

 USA- (16:00) Indeks podpisanych umów kupna domów (Oczek. -1,9% m/m Poprz.-1,2% m/m) za kwiecień 

 USA- (16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Oczek. b.d. Poprz.89 mld ) za tydzień 

 USA- (17:00) Indeks Kansas City Fed dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.28) za maj 

 

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 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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