
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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ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

10:00 
Strefa 

Euro 
Podaż pieniądza M3 6,3% r/r 6,3% r/r kwiecień 

14:30 USA 
Saldo obrotów 

towarowych 

-115 mld 

USD 

-125,3 mld 

USD 
kwiecień 

14:30 USA Wydatki Amerykanów 
0,7% 

m/m 
1,1% m/m kwiecień 

14:30 USA PCE core 

0,3% m/m  

4,9% r/r 

0,3% m/m  

5,2% r/r 

kwiecień 

14:30 USA PCE b.d. 

0,9% m/m  

6,6% r/r 

kwiecień 

14:30 USA Dochody Amerykanów 
0,6% 

m/m 
0,5% m/m kwiecień 

16:00 USA 

Indeks 

Uniwersytetu 

Michigan - fin.. 

59,1 65,2 maj 

16:00 USA 

Oczekiwania 

inflacyjne 

krótkoterminowe - 

fin.. 

5,4 5,4 maj 

16:00 USA 

Oczekiwania 

inflacyjne 

długoterminowe - fin.. 

3 3 maj 

19:00 USA 

Liczba wież 

wiertniczych dla 

rynku ropy 

b.d. 576 tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

piątek, 27 maja 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 827,01 1,69% 

WIG30 2 240,57 1,64% 

mWIG40 4 324,49 0,57% 

sWIG80 18 045,92 0,78% 

WIG 56 929,76 1,36% 

NCIndex 319,24 1,14% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20M2220 1835 +1.66% 27.2k 41 672 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 188 50.81% 644 790 81,35% 

SPADEK 135 36.49% 139 635 17,62% 

BEZ ZM. 47 12.70% 8 145 1,03% 

RAZEM 370 100.00% 792 570 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

STSHOLDING 14.90 17,05% 3 740 064 

SUNEX 6.06 10,18% 865 225 

CNT 22.50 8,70% 161 648 

CEZ 222.00 7,35% 740 730 

TRAKCJA 1.680 7,28% 620 470 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

NTTSYSTEM 4.07 -7,50% 491 730 

HARPER 5.26 -7,39% 119 573 

MOL 32.18 -6,72% 362 381 

WIELTON 6.55 -4,24% 670 354 

MEDICALG 6.32 -4,10% 148 403 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 32 637.19 1.61% 

NASDAQ 11 740.65 2.68% 

S&P500 4 057.84 1.99% 

FTSE 100 7 564.92 0.56% 

CAC 40 6 410.58 1.78% 

DAX XETRA 14 231.29 1.59% 

RTS  1 174.72 -5.19% 

BUX 39 305.59 -5.33% 

NIKKEI 225  26 782.12 0.67% 

HANG SENG (godz. 8:21) 20 659.52 2.70% 

BOVESPA 111 889.88 1.18% 

MERVAL 93 710.99 2.67% 

CECE EUR  1,456 47 -0.98% 

NTX EUR  1,063 30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.0754 0.20% 

EUR/PLN 4.5986 -0.12% 

USD/PLN 4.2760 -0.32% 

USD/JPY 126.8000 -0.23% 

GBP/USD 1.2649 0.26% 

EUR/CHF 1.0299 0.11% 

CHF/PLN 4.4625 -0.28% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1850.930 -0.04% 

MIEDŹ (LME) 9 359.00 0,78% 

ROPA BRENT 114.450 0.11% 

ROPA WTI 114.230 0.15% 

 



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 2  
 

 
Informacje dnia 

 

CD PROJEKT CD Projekt miał 68,92 mln zł zysku netto, 85,32 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r. 

CD Projekt odnotował 68,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w I kw. 2022 r. wobec 32,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

TAURON Tauron: blok 910MW w Jaworznie przeszedł przegląd po naprawie; wyniki bardzo dobre 

Uruchomiony w kwietniu po naprawie awarii blok energetyczny 910 MW w Jaworznie w połowie maja został zatrzymany 
na blisko pięć dni celem przeglądu; jego wyniki są bardzo pozytywne - powiedział w czwartek wiceprezes Taurona ds. 
zarządzania majątkiem Jerzy Topolski. 

ZE PAK ZE PAK miał 103,67 mln zł zysku netto, 129 mln zł EBITDA w I kw. 2022 r. 

ZE PAK odnotował 103,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
I kw. 2022 r. wobec 7,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

VOTUM Votum miało w I kw. 2022 roku 16,4 mln zł zysku netto wobec 2,3 mln zł rok wcześniej 

Votum odnotowało w pierwszym kwartale 2022 roku 16,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2,3 mln zł rok 
wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym czasie 55,7 mln zł wobec 43 mln zł przed rokiem - podała spółka w 
raporcie kwartalnym. 

AMICA Amica miała 3,1 mln zł zysku netto, 10,7 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r. 

Amica odnotowała 3,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 
2022 r. wobec 34,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

BOOMBIT BoomBit miał w I kw. 6 mln zł EBITDA, o 27 proc. mniej niż przed rokiem 

EBITDA grupy BoomBit wyniosła w I kw. 2022 roku 6 mln zł i była niższa o 27 proc. w porównaniu do 8,2 mln zł w 
analogicznym okresie 2021 roku. Zysk netto ukształtował się w tym czasie na poziomie 2,3 mln zł wobec 3,9 mln zł rok 
wcześniej, co oznacza spadek o 41 proc. rdr - podała spółka w raporcie. 

BORYSZEW Boryszew miał 34,11 mln zł zysku netto z działaln. kont., 100 mln zł EBITDA w I kw. 2022 

Boryszew odnotował 34,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2022 r. wobec 
27,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 
łącznie, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej to 31,91 mln zł wobec 29,68 mln zł rok wcześniej. 

DEVELIA Spółka zależna Develii kupiła działki we Wrocławiu pod ok. 200 lokali 

Sky Tower, spółka zależna Develii, nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości we Wrocławiu. Wartość 
transakcji wynosi 34,9 mln zł netto, czyli 42,9 mln zł brutto - podała spółka w komunikacie. Na zakupionym terenie Develia 
zamierza wybudować ok. 200 lokali mieszkalnych. 

ONDE Onde skupiło 517.241 akcji własnych po cenie 58 zł za sztukę 

Onde skupiło w celu umorzenia 517.241 akcji własnych po 58 zł za sztukę. Łącznie na buyback trafiło 30 mln zł - podała 
spółka w komunikacie. W ramach skupu złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 52.675.178 akcji spółki, a średnia 
stopa redukcji ofert wyniosła 98,19 proc. 

BORYSZEW Boryszew miał w I kw. 31,9 mln zł zysku netto j.d.; spółka oczekuje istotnej poprawy w motoryzacji 

Grupa Boryszew miała w I kw. 2022 roku 31,9 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 27 mln zł przed rokiem. 
Przychody grupy wzrosły w tym czasie o ponad 17 proc. do 1,7 mld zł, a EBITDA poprawiła się o 9 proc. i wyniosła 100 
mln zł - podała spółka w raporcie. Zarząd spodziewa się w kolejnych kwartałach istotnej poprawy w segmencie 
motoryzacji. 

BUDIMEX Budimex: PGE GiEK wystawił notę obciążeniową na ponad 561 mln zł ws. bloku w Turowie 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wystawił notę obciążeniową w kwocie ponad 561 mln zł na konsorcjum 
Mitsubishi Power Europe, Tecnicas Reunidas oraz Budimex, które budowały blok energetyczny w Turowie - 
poinformował w czwartek Budimex. 

BUDIMEX Zarząd Budimeksu uważa, że naliczenie kary przez PGE GiEK jest bezzasadne 

Zarząd Budimeksu uważa, że naliczenie kary przez PGE GiEK w związku z realizacją bloku w Turowie jest bezzasadne 
- poinformowała spółka w komunikacie 

PKN ORLEN Mazowieckie - Pozwolenie wojewody na budowę kompleksu Olefin III w zakładzie PKN Orlen w Płocku 

Wojewoda mazowiecki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę kompleksu Olefin III na terenie 
zakładu głównego PKN Orlen w Płocku. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Według PKN Orlen, 
uruchomienie kompleksu Olefin III miałoby nastąpić w 2025 r. 

GPW GPW chce wypłacić 2,74 zł dywidendy na akcję 

GPW chce, by z zysku netto za 2021 rok przeznaczyć 115 mln zł na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 2,74 zł 
na akcję - poinformowała spółka w projektach uchwał na ZWZ. Dniem dywidendy miałby być 25 lipca, a jej wypłata 
miałaby nastąpić 5 sierpnia. 
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PEKABEX Pekabex miał w I kw. 12,6 mln zł zysku netto, mniej rdr o 10,8 proc. 

Pekabex odnotował w I kw. 2022 roku 412,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost rdr o 67,5 proc. EBIT 
wzrósł w tym czasie o 5 proc. do 20 mln zł, a EBITDA zwiększyła się o 3,7 proc. do 26,8 mln zł. Zysk netto grupy spadł 
z kolei rdr o 10,8 proc. do 12,6 mln zł - podała spółka w raporcie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

BENEFIT SYSTEMS Benefit Systems oczekuje ok. 1,1 mln kart sportowych w Polsce na koniec 2022 r. 

Benefit Systems oczekuje wzrostu liczby kart sportowych w Polsce do ok. 1,1 mln na koniec 2022 r. wobec 940,5 tys. 
sztuk na koniec marca, poinformował członek zarządu Bartosz Józefiak. Cel segmentu zagranicznego to "dążenie do 
400 tys. kart" na koniec br. wobec 316,3 tys. kart na koniec I kw., podała też spółka. 

GRUPA AZOTY Grupa Azoty miała 853,59 mln zł zysku netto, 1334,77 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r. 

Grupa Azoty odnotowała 853,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I kw. 2022 r. wobec 87,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

WIELTON Wielton miał 8,97 mln zł zysku netto, 36,5 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r. 

Wielton odnotował 8,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I 
kw. 2022 r. wobec 18,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 9,74 mln zł 
wobec 19,17 mln zł przed rokiem. 

ZA PUŁAWY ZA Puławy miały 455,8 mln zł zysku netto, 622,21 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r. 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 455,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto 
przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 33,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała 
spółka w raporcie. 

ZCH POLICE ZCh Police miały 15,54 mln zł zysku netto, 46,3 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r. 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowała 15,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto 
przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 15,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała 
spółka w raporcie. 

CREEPY JAR Creepy Jar miał 6,46 mln zł zysku netto, 6,9 mln zł EBITDA w I kw. 2022 r. 

Creepy Jar odnotował 6,46 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2022 r. wobec 4,78 mln zł zysku rok wcześniej, 
podała spółka w raporcie. 

CELON PHARMA Celon Pharma miał 7,51 mln zł straty netto, 0,55 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r 

Celon Pharma odnotował 7,51 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2022 r. wobec 1,72 mln zł straty rok wcześniej, 
podała spółka w raporcie. 

STS HOLDING STS Holding miał 44,73 mln zł zysku netto, 72 mln zł skoryg. zysku EBITDA w I kw. 2022 r. 

STS Holding odnotował 44,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w I kw. 2022 r. wobec 43,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

INPRO Inpro miało 5,92 mln zł zysku netto, 12,4 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r. 

Inpro odnotowało 5,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 
2022 r. wobec 6,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

GRUPA KĘTY Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o wypłacie 52,37 zł dywidendy na akcję w 2 transzach 

Zwyczajne walne zgromadzenie Grupy Kęty podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy, na mocy której 
postanowiono przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki łączną kwotę 505 378 460,24 zł, tj. 52,37 zł 
na akcję, licząc według liczby akcji spółki (9 650 152) na dzień podjęcia uchwały, podała spółka. 

SILVAIR Silvair miał 0,9 mln USD straty netto, 0,5 mln USD straty EBIT w I kw. 2022 r. 

Silvair odnotował 0,9 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 
2022 r. wobec 1,23 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

PHN PHN miał 22,3 mln zł zysku netto, 10,1 mln zł skoryg. EBITDA w I kw. 2022 r. 

Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 22,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom 
jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 29,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie 

SHOPER Shoper ma umowę inwestycyjną dot. nabycia agencji e-marketingowej Sempire 

Shoper zawarł umowę inwestycyjną, na podstawie której nabędzie w transzach 100% udziałów w Sempire Europe - 
agencji marketingu internetowego dla rynku e-commerce, podała spółka. W dniu podpisania umowy Shoper nabył 60% 
udziałów za 15 mln zł, zaś pozostałe 40% nabędzie po upływie 3 lat od podpisania umowy za cenę nie mniejszą niż 15 
mln zł powiększoną o kwotę zmienną nie wyższą niż 15 mln zł, uzależnioną od osiągnięcia określonych w umowie celów 
finansowych (mechanizm tzw. earn out). 

RANK PROGRESS Rank Progress miał 9,44 mln zł zysku netto, 16,71 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r. 

Rank Progress odnotował 9,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I kw. 2022 r. wobec 3,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

MABION Zarząd Mabionu z prezesem Krzysztofem Kaczmarczykiem został powołany na nową kadencję 

Rada nadzorcza Mabionu powołała w skład zarządu spółki II wspólnej kadencji Krzysztofa Kaczmarczyka, powierzając 
mu funkcję prezesa zarządu, oraz Sławomira Jarosa, Adama Pietruszkiewicza i Grzegorza Grabowicza, powierzając im 
funkcję członków zarządu, podała spółka. 
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BENEFIT SYSTEMS Benefit Systems oczekuje poprawy zysków i marżowości w Polsce; rynek turecki ma potencjał 

Benefit Systems oczekuje w tym roku poprawy zysków w polskim segmencie z każdym kolejnym kwartałem, a najpóźniej 
w czwartym kwartale powrotu do poziomu marżowości notowanego przed pandemią - ocenił podczas czwartkowej 
telekonferencji członek zarządu Bartosz Józefiak. Grupa rozpoczęła sprzedaż kart na rynku tureckim i ocenia, że rynek 
ten ma duży potencjał i może być ciekawą opcją rozwoju w kolejnych latach. 

XTB Liczba klientów XTB przekroczyła w maju 500 tys. 

Liczba klientów XTB przekroczyła w maju granicę 500 tysięcy - podała spółka w komunikacie prasowym. 

CCC CCC chce zwiększyć liczbę sklepów HalfPrice do 100 do końca tego roku 

CCC chce zwiększyć liczbę sklepów HalfPrice do 100 do końca tego roku wobec obecnych 66 placówek, poinformował 
prezes Grupy CCC Marcin Czyczerski, podtrzymując wcześniejsze oczekiwania. 

DINO AVIA Solar zrealizuje projekt instalacji fotowoltaicznej dla Dino 

AVIA Solar, marka odpowiedzialna za segment fotowoltaiki w Grupie Unimot, zrealizuje projekt instalacji fotowoltaicznej 
na magazynie centralnym sieci sklepów spożywczych Dino - podał Unimot w komunikacie prasowym. Instalacja o mocy 
690 kWp będzie zasilała obiekt od początku 2023 r. 

TAURON Tauron spodziewa się niższej oczyszcz. EBITDA w Sprzedaży, bliskiej zera w Wydobyciu w br. 

Tauron Polska Energia spodziewa się niższego r/r oczyszczonego wyniku EBITDA w obszarze Sprzedaży w 2022 r., 
natomiast wynik Wydobycia może "oscylować wokół zera", poinformował wiceprezes Krzysztof Surma 

GRUPA ASSECO Asseco zadowolone z wyników I kwartału, ale rentowność operacyjna może nieco spaść 

Grupa Asseco jest zadowolona z wyników pierwszego kwartału 2022 roku, chociaż wiceprezes Karolina Rzońca-Bajorek 
ocenia, że rentowność operacyjna w kolejnych kwartałach może się nieco obniżyć. Spółka, podobnie jak cała branża, 
odczuwa presję płacową i rozmawia z klientami o indeksowaniu umów. 

GRUPA STS Grupa STS: II kwartał idzie lepiej niż rok temu; podtrzymujemy guidance na 2022 r. 

Grupa STS ocenia dotychczasowy przebieg II kwartału jako lepszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego i 
podtrzymuje założenia finansowe na cały 2022 r., poinformowali członkowie zarządu. 

PCC ROKITA PCC Rokita nie wyklucza inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych 

PCC Rokita nie wyklucza, że wobec aktualnej sytuacji na rynku energii zdecyduje się na inwestycje, które zwiększyłyby 
zdolność produkcji własnej energii, także ze źródeł odnawialnych, poinformował wiceprezes Rafał Zdon. 

ASSECO POLAND ComCERT z grupy Asseco liczy na podwojenie biznesu w sektorze cyberbezpieczeństwa 

ComCERT, polska spółka z grupy kapitałowej Asseco Poland z branży cyberbezpieczeństwa, spodziewa się podwojenia 
swojego biznesu w 2022 roku - poinformował prezes ComCert Krzysztof Dyki. Wskazuje na ogromny wzrost 
zainteresowania rozwiązaniami cyberbezpieczeństwa po wybuchu wojny w Ukrainie. 

LOKUM DEWELOPER Lokum Deweloper planuje wypłacić 1,65 zł dywidendy na akcję 

Zarząd Lokum Deweloper rekomenduje, aby z zysku netto za 2021 rok na dywidendę trafiło łącznie 29,7 mln zł, co 
oznacza 1,65 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. 

TIM TIM chciałby utrzymywać ok. 20-proc. tempo wzrostu liczby nowych klientów w 2022 r. 

TIM szacuje wzrost liczby nowych klientów na minimum 10%, a najlepiej w okolicy 20% w dalszej części 2022 r., 
poinformował członek zarządu Piotr Nosal. 

LOKUM DEWELOPER Lokum Deweloper rekomenduje 1,65 zł dywidendy na akcję za 2021 r. 

Zarząd Lokum Deweloper zawnioskował, aby część zysku netto za 2021 r., wynoszącą 29,7 mln zł przeznaczyć na 
wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Na każdą akcję będzie przypadała kwota 1,65 zł, podała spółka. 

AMICA Amica uruchomiła e-sklep z akcesoriami swojej marki dla klientów indywidualnych 

Grupa Amica uruchomiła sklep online z akcesoriami produktowymi i domowymi swojej marki dla klientów indywidualnych, 
podała spółka. 

PGE PGE GiEK wystawiła notę obciążeniową konsorcjum, które budowało blok 7 w Turowie 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - 
wystawiła notę obciążeniową w kwocie 561,52 mln zł konsorcjum firm Mitsubishi Power Europe, Tecnicas Reunidas i 
Budimex, które odpowiadało za budowę bloku energetycznego w Elektrowni Turów, podała grupa. 

LW BOGDANKA LW Bogdanka rekomenduje 2,5 zł dywidendy na akcję za 2021 r. 

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 85,03 mln zł z zysku 
netto za 2021 r. na dywidendę, tj. wypłatę 2,5 zł na akcję, podała spółka. 

CYFROWY POLSAT Zarząd Cyfrowego Polsatu rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję 

Zarząd Cyfrowego Polsatu zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2021 rok w 
wysokości 1 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie na dywidendę miałoby trafić 550,7 mln zł. 

SOHO DEVELOPMENT Soho Development otrzymał oferty sprzedaży obejmujące łącznie 22.579.724 akcje własne 

Soho Development otrzymał oferty sprzedaży obejmujące łącznie 22.579.724 akcje własne - podała spółka w 
komunikacie, dotyczącym wstępnych wyników rozliczenia buybacku. Spółka nabędzie łącznie 5.990.214 akcji własnych 
po cenie 3,27 zł za sztukę, czyli łącznie za 19,6 mln zł. 

STALPROFIL Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o wypłacie 1,2 zł dywidendy na akcję za 2021 r. 

Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o przeznaczeniu 21 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę 1,2 zł na akcję, 
podała spółka. 
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WITTCHEN Akcjonariusze Wittchen zdecydowali o wypłacie 3,03 zł dywidendy na akcję 

Akcjonariusze Wittchen zdecydowali o przeznaczeniu 55,42 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę 3,03 zł na akcję, 
podała spółka. 

TEN SQUARE GAMES Ten Square Games wypłaci 10 zł dywidendy na akcję 

Walne zgromadzenie Ten Square Games zdecydowało o wypłacie 73 mln zł dywidendy, co daje kwotę 10 zł na akcję - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja amerykańska: Podczas sesji w USA notowania amerykańskiego próbowały kontrować zniżki, ale bez skutku - 

kurs EUR/USD piął się w górę, utrzymując się ponad 1,07. Dolar osłabiał się także w relacji do CHF, GBP i JPY. 

Sesja azjatycka: W trakcie sesji w Azji amerykańska waluta kontynuuje zniżkę. Notowania indeksu U.S. Dollar Index 
schodzą do najniższego poziomu od miesiąca.  

Dorota Sierakowska 

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

WĘGRY Narodowy Bank Węgier (MNB) utrzymał 1-tygodniową depozytową stopę procentową bez zmian 

Narodowy Bank Węgier (MNB) utrzymał 1-tygodniową depozytową stopę procentową bez zmian - poinformował bank w 
komunikacie. 

TURCJA Bank centralny Turcji utrzymał benchmarkową, jednotygodniową stopę repo na poziomie 14 proc. 

Bank centralny Turcji utrzymał benchmarkową, jednotygodniową stopę repo na poziomie 14 proc. - poinformował bank 
w komunikacie. 

ROSJA Bank centralny Rosji obniżył benchmarkową stopę procentową do 11,0 proc. 

Bank centralny Rosji obniżył stopy procentowe - benchmarkowa stopa procentowa została obniżona do 11,0 proc. z 
14,00 proc. - podał w czwartek bank centralny w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

KREDYTY Koszt wakacji kredytowych dla sektora może sięgnąć 20 mld zł, jeśli skorzystają wszyscy kredytobiorcy – NBP 

Koszt wakacji kredytowych, przyznanych w latach 2022-2023, dla sektora bankowego może sięgnąć 20 mld zł, jeśli 
skorzystają wszyscy uprawnieni - napisał NBP w opinii do projektu ustawy. "Ponadto, gdyby z nowych wakacji 
kredytowych skorzystały także osoby nie mające problemów ze spłatą kredytów, koszt ich wprowadzenia mógłby być 
znacznie wyższy niż szacowany w Ocenie Skutków Regulacji do projektu ustawy. Przy obecnym poziomie stóp 
procentowych i złożeniu, że z wakacji kredytowych skorzystaliby wszyscy kredytobiorcy, łączny koszt dla sektora 
bankowego z tytułu wakacji kredytowych przyznanych w latach 2022-2023 mógłby sięgać nawet 20 mld zł" - napisał 
NBP. 

INFLACJA Pod koniec roku inflacja powinna zacząć spadać - Rzeczkowska, MF 

Pod koniec roku inflacja powinna zacząć spadać - oceniła minister finansów Magdalena Rzeczkowska, w Radiu 
Warszawa. "Żyjemy w niepewnych czasach, ale jeżeli wojna się zakończy, nie rozwinie, to jest szansa, że pod koniec 
tego roku inflacja powinna już zacząć spadać. Wydaje się, że mamy szansę, żeby przyszły rok był lepszy, ale to 
troszeczkę prorokowanie, bo trudno przewidzieć co będzie się działo w polityce, na świecie" - powiedziała Rzeczkowska. 

OBLIGACJE W czerwcu wielkość oferty nowych typów obligacji detalicznych wyniesie 6 mld zł 

W czerwcu wielkość oferty nowych typów obligacji detalicznych opartych o stopę referencyjną NBP wyniesie: rocznych 
obligacji skarbowych o oprocentowaniu zmiennym (ROR) 3 mld zł oraz 2-letnich obligacji skarbowych o oprocentowaniu 
zmiennym (DOR) 3 mld zł - podano w listach emisyjnych obligacji. 

OBLIGACJE MF na przetargu sprzedało sześć serii obligacji za 5,5 mld zł przy popycie 7,0 mld zł 

Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje OK0724, PS0527, WZ1127, WS0428, WZ1131 i DS0432 za łącznie 
5.529,328 mln zł, przy popycie 7.027,328 mln zł - podał resort w komunikacie. 

GÓRNICTWO Spółki Skarbu Państwa planują zwiększyć wydobycie węgla energetycznego w '22 o ok. 1,5 mln ton - Pyzik, MAP 

Spółki Skarbu Państwa planują zwiększyć wydobycie węgla energetycznego w tym roku o ok. 1,5 mln ton - powiedział 
w Sejmie wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik. "Spółki Skarbu Państwa planują w tym roku zwiększenie 
wydobycia węgla energetycznego o około 1,5 mln ton" - powiedział. 

PALIWA Zużycie paliw po trzech miesiącach '22 wzrosło o 11 proc. rdr – POPiHN 

Zużycie trzech głównych gatunków paliw (benzyna, olej napędowy, LPG) po trzech miesiącach 2022 r. wzrosło o 11 proc. 
rdr i wyniosło 8.152 tys. m sześc. - wynika z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. 

OFE ZUS przekazał w tym tygodniu OFE 224,46 mln zł 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał w tym tygodniu otwartym funduszom emerytalnym (OFE) 224,46 mln zł - 
poinformował ZUS w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: ACTION, AMICA, APSENERGY, ASTRO, ATREM, BAHOLDING, BIOPLANET, CASPAR, 

CEREALPLT, CODEADDIC, COMECO, DGA, DRAGOENT, DROZAPOL, EKOEXPORT, ELEKTROTI, ESOTIQ, GAMFACTOR, 

GRAPHENE, GROCLIN, GTRINITY, HMINWEST, INFRA, INTERBUD, ITMTRADE, IU, JWWINVEST, KME, LABOPRINT, LASERMED, 

LENA, MABION, MAKARONPL, MALKOWSKI, MANYDEV, MARVIPOL, MAXIPIZZA, MDIENERGIA, MEDIACAP, MIRBUD, MSM, 

NANOGROUP, NOVINA, P2CHILL, PGFGROUP, PHARMENA, PKPCARGO, PLASTBOX, POLTREG, PRAGMAINK, PRIMAMODA, 

RAINBOW, RAWLPLUG, RENDER, SANOK, SELENAFM, SIMFABRIC, SIMPLE, SIMTERACT, SIMTERACT, SUNTECH, TERMOREX, 

TRAKCJA, TRANSPOL, URSUS, VOTUM, ZENERIS 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

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

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

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

 ASTRO-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 ATMGRUPA-GPW-ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2021 r. i wypłaty dywidendy. 

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

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

 BIOPLANET-NC-Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku. 

 BORYSZEW-GPW-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy. 

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

 CEREALPLT-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 CODEADDIC-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 COMECO-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

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

 DRAGOENT-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

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

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

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

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

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

 GRAPHENE-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

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

 GTRINITY-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

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

 I2DEV-GPW-Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW. 

 INFRA-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

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

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

 IU-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

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

 KME-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

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

 KREC-GPW-ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021. 

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

 LASERMED-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

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

 LPP-GPW-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 350 zł na akcję. 

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

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

 MALKOWSKI-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

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

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

 MAXIPIZZA-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

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

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

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

 MSM-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

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

 NOVINA-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 ODLEWNIE-GPW-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję. 

 OEX-GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,85 zł na akcję. 

 P2CHILL-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

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

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

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

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

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

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

 PYRAMID-NC-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021. 

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

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

 RENDER-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 RESBUD-GPW-Dzień ustalenia prawa do akcji bonusowych. 

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

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

 SFD-NC-NWZA ws. zmiany statutu. 

 SIMFABRIC-NC-Publikacja skonsolidowanego raportu za 2021 rok. 

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

 SIMTERACT-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 SIMTERACT-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 SKYLINE-GPW-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2021. 

 SUNTECH-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

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

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

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

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

 VERCOM-GPW-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021. 

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

 ZENERIS-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

POLSKA 

- 

ZAGRANICA 

 Hiszpania- (09:00) Sprzedaż detaliczna (Oczek. b.d. Poprz.-4,2% r/r) za kwiecień 

 Słowacja- (09:00) Inflacja PPI (Oczek. b.d. Poprz.-1,1% m/m 36,7% r/r) za kwiecień 

 Strefa Euro- (10:00) Podaż pieniądza M3 (Oczek. 6,3% r/r Poprz.6,3% r/r) za kwiecień 

 USA- (14:30) Saldo obrotów towarowych (Oczek. -115 mld USD Poprz.-125,3 mld USD) za kwiecień 

 USA- (14:30) Wydatki Amerykanów (Oczek. 0,7% m/m Poprz.1,1% m/m) za kwiecień 

 USA- (14:30) PCE core (Oczek. 0,3% m/m 4,9% r/r Poprz.0,3% m/m 5,2% r/r) za kwiecień 

 USA- (14:30) PCE (Oczek. b.d. Poprz.0,9% m/m 6,6% r/r) za kwiecień 

 USA- (14:30) Dochody Amerykanów (Oczek. 0,6% m/m Poprz.0,5% m/m) za kwiecień 

 USA- (16:00) Indeks Uniwersytetu Michigan - fin.. (Oczek. 59,1 Poprz.65,2) za maj 

 USA- (16:00) Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - fin.. (Oczek. 5,4 Poprz.5,4) za maj 

 USA- (16:00) Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - fin.. (Oczek. 3 Poprz.3) za maj 

 USA- (19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Oczek. b.d. Poprz.576) 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 po wstałe 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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