
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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Najważniejsze informacje  

 
 CD PROJEKT - Akcjonariusze CD Projektu zdecydowali o 1 zł dywidendy na akcję 

 USA - Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w czerwcu do 98,7 pkt. - 

Conference Board 

 WĘGRY - Narodowy Bank Węgier podniósł referencyjną, 3-miesięczną depozytową 

stopę o 185 pb do 7,75 proc. 

 POLSKA- Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w czerwcu spadł o 3,3 pkt. mdm - 

BIEC 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Wskaźnik Rynku 
Pracy wg BIEC b.d. 65,50 czerwiec 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Hiszpania 
Inflacja HICP - dane 
szacunkowe 8,7% r/r 8,5% r/r czerwiec 

10:00 
Strefa 
Euro Podaż pieniądza M3 5,9% r/r 6% r/r maj 

11:00 
Strefa 
Euro 

Indeks nastrojów w 
gospodarce 102,9 105,00 czerwiec 

13:00 USA 
Wnioski o kredyt 
hipoteczny b.d. 0,042 tydzień 

13:30 Australia 

Wystąpienie 
publiczne szefa 
RBA (Philip Lowe) b.d. b.d. b.d. 

14:00 Niemcy Inflacja CPI - wst.. 
0,3% m/m  
7,9% r/r 

0,9% m/m  
7,9% r/r czerwiec 

14:30 USA 

PKB 
(annualizowany) - 
fin.. -1,50% 6,90% I kw. 

15:00 USA 

Wystąpienie 
publiczne prezesa 
Fed (Jerome 
Powell) b.d. b.d. b.d. 

15:00 
Strefa 
Euro 

Wystąpienie 
publiczne prezeski 
ECB (Christine 
Lagarde) b.d. b.d. b.d. 

15:00 
Wlk. 
Brytania 

Wystąpienie 
publiczne szefa BoE 
(Andrew Bailey) b.d. b.d. b.d. 

16:30 USA Zmiana zapasów ropy b.d. b.d. tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 
benzyny b.d. b.d. tydzień 

17:00 
Strefa 
Euro 

Wystąpienie publiczne 
prezeski ECB 
(Christine Lagarde) b.d. b.d. b.d. 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 

środa, 29 czerwca 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 739,08 1,51% 

WIG30 2 133,59 1,41% 

mWIG40 4 107,75 0,53% 

sWIG80 17 076,39 0,38% 

WIG 54 492,82 1,20% 

NCIndex 290,13 0,40% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20U2220 1 735 1,17% 25 271 44 345 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 181  48,92% 902 814 83,37% 

SPADEK 143  38,65% 179 404 16,57% 

BEZ ZM, 46  12,43% 730 0,07% 

RAZEM 370 100,00% 1 082 948 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

PGFGROUP 0,79 17,56% 104 413 

SUNEX 17,00 15,65% 7 956 611 

TRAKCJA 1,786  13,04% 1 007 855 

3RGAMES 0,618  10,36% 455 677 

BIOMEDLUB 3,410  8,15% 1 054 492 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

SPYROSOFT 277  -4,48% 212 985 

ENEA 9,67 -4,26% 5 582 681 

MOLECURE 12,70 -3,93% 703 674 

COMPREMUM 2,480  -3,69% 195 022 

GETINOBLE 0,1830  -3,68% 466 949 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 946,99 -1,56% 

NASDAQ 11 181,54 -2,98% 

S&P500 3 821,55 -2,01% 

FTSE 100 7 323,41 0,90% 

CAC 40 6 086,02 0,64% 

DAX XETRA 13 231,82 0,35% 

RTS  1 465,57 2,63% 

BUX 40 481,51 2,48% 

NIKKEI 225  26 745,74 -1,12% 

HANG SENG (godz. 8:21) 22 053,86 -1,63% 

BOVESPA 100591,41 -0,17% 

MERVAL 88 194,70 2,90% 

CECE EUR  1,316 09 +2,35% 

NTX EUR  998 35 +1,52% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,0510 -0,11% 

EUR/PLN 4,6941 0,03% 

USD/PLN 4,4657 0,14% 

USD/JPY 136,0460 0,00% 

GBP/USD 1,2198 0,09% 

EUR/CHF 1,0053 -0,13% 

CHF/PLN 4,6691 0,15% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1822,500 0,16% 

MIEDŹ (LME) 8505,00 1,77% 

ROPA BRENT 113,200 -0,71% 

ROPA WTI 111,270 -0,52% 
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Informacje dnia 

 

CD PROJEKT Akcjonariusze CD Projektu zdecydowali o 1 zł dywidendy na akcję za 2021 r. 

Akcjonariusze CD Projektu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 100,74 mln zł z zysku netto 
za 2021 rok, liczącego 240,11 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 1 zł na akcję, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

GPW GPW podpisała umowę nabycia 65% akcji Armenia Securities Exchange za 9,6 mln zł 

 Giełda Papierów Wartościowych podpisała umowę nabycia 65,03 proc. akcji w Armenia Securities Exchange - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

CEZ CEZ wypłaci 48 CZK dywidendy na akcję 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CEZ uchwaliło wypłatę 48 CZK dywidendy na akcję - poinformowała spółka. Zarząd 
spółki proponował dywidendę w wysokości 44 CZK na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 4 lipca 2022 r., 
podano również. 

POLSKI HOLDING 
NIERUCHOMOŚCI 

PHN wypłaci 0,36 zł dywidendy na akcję 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Holdingu Nieruchomości zdecydowało, że spółka wypłaci w formie 
dywidendy za 2021 rok łącznie 18,4 mln zł, czyli 0,36 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. 

TOYA ZWZ Toya zdecydowało o niewpłacaniu dywidendy 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało we wtorek o przeznaczeniu zysku osiągniętego w 2021 roku w całości 
na kapitał zapasowy - poinformowała spółka w komunikacie. 

SANOK RUBBER COMPANY Akcjonariusze Sanok RC zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2021 r. 

Akcjonariusze Sanok Rubber Company zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy z 
zysku za 2021 r., a także o skupie akcji własnych dla programu motywacyjnego, podała spółka. 

PKP CARGO PKP Cargo otrzyma od woj. łódzkiego 46 mln zł dofinansowania na terminal w Zduńskiej Woli 

Zarząd Województwa Łódzkiego wesprze PKP Cargo w budowie terminala przeładunkowego w Zduńskiej Woli 
Karsznicach kwotą ok. 46 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podało województwo. 

APATOR Apator wypłaci łącznie 0,5 zł dywidendy za '21 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apatora zdecydowało o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 0,5 zł na akcję z 
zysku za 2021 rok - podała spółka w komunikacie. Łączna wartość dywidendy wyniesie 16,4 mln zł. 

TIM TIM wypłaci dodatkowo 1,20 zł dywidendy na akcję 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM zdecydowało o wypłaceniu dodatkowo 1,20 zł dywidendy na akcje, po tym jak w 
grudniu 2021 roku spółka wypłaciła już zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021 w wysokości 26,6 
mln zł, co dało również 1,20 zł na akcję - poinformował TIM w komunikacie. 

ARCHICOM Archicom chce przede wszystkim bronić marży 

Najlepszą strategią w obecnej sytuacji rynkowej jest dla Archicomu pozostawanie w gotowości do rozpoczęcia nowych 
inwestycji i bardzo rozważne rozbudowywanie oferty, poinformował prezes Waldemar Olbryk. Nadrzędnym celem 
spółki pozostaje obrona marży na poziomie tej z 2021 roku i stawianie na jakość oferty mieszkaniowej, a nie sprzedaż 
jak największej liczby lokali, podano również. 

PCF GROUP Akcjonariusze PCF Group za wypłatą 0,27 zł dywidendy na akcję 

Walne zgromadzenie PCF Group zdecydowało, by spółka wypłaciła w formie dywidendy za 2021 rok łącznie 8,1 mln zł, 
czyli 0,27 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. 

INTERNITY Internity wypłaci 0,64 zł dywidendy na akcję 

Akcjonariusze spółki Internity zdecydowali, że wypłaci ona 0,64 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. 
Łącznie na ten cel trafi 5,04 mln zł. 

POLSKA GRUPA 
FOTOWOLTAICZNA 

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna musi zapłacić 2,16 mln zł kary na rzecz KNF 

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna musi zapłacić 2,16 mln zł kary na konto Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w 
związku z nienależycie wykonanymi obowiązkami informacyjnymi w zakresie sporządzenia raportu rocznego i raportu 
skonsolidowanego za lata 2016-2017 - poinformowała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PGE PGE EO podpisała umowy na budowę czterech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 25 MW 

PGE Energia Odnawialna podpisała umowy na budowę czterech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 25 MW na 
Mazowszu i Podlasiu - podała PGE EO w komunikacie prasowym. 

BUDIMEX Oferta Budimeksu za 358,2 mln zł oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA 
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Oferta Budimeksu została oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA dot. projektu i budowy drogi ekspresowej S17 
Piaski-Hrebenne, odcinek węzeł Zamość Wschód - węzeł Zamość Południe - podała spółka w komunikacie. Wartość 
oferty wynosi 358,2 mln zł netto. 

DEVELIA Develia wprowadziła do oferty 184 lokale w os. Ujeścisko Vita w Gdańsku 

Develia wprowadziła do sprzedaży 184 lokale w ramach osiedla Ujeścisko Vita w Gdańsku, podała spółka. Powstaną 
w nim 184 lokale zlokalizowane w pięciu 4-piętrowych budynkach. Zakończenie budowy planowane jest na I kwartał 
2024 r. 

ATAL Atal wprowadził do oferty mieszkania w inwestycji Atal Olimpijska w Katowicach 

Atal rozpoczął sprzedaż mieszkań w inwestycji Atal Olimpijska w Katowicach. Projekt przewiduje budowę trzech 
apartamentowców, z których najwyższy będzie miał 36 kondygnacji, mierząc 128 m. Będzie to aktualnie najwyższy 
budynek mieszkalny w tej części Polski. Dwa pozostałe wieżowce składać się będą z 18 kondygnacji. Wszystkie razem 
będą liczyć 710 mieszkań, podała spółka. 

COMARCH Comarch wypłaci 4 zł dywidendy na akcję 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarchu zdecydowało, by z zysku osiągniętego w 2021 roku na dywidendę trafiło 
32,5 mln zł, co daje 4 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Dniem dywidendy jest 11 lipca, a zostanie 
ona wypłacona 20 lipca 2022 roku. 

COMARCH Zarząd Comarchu z prezesem Januszem Filipiakiem został powołany na kolejną kadencję 

Zwyczajne walne zgromadzenie Comarch powołało zarząd spółki z prezesem Januszem Filipiakiem na nową 
kadencję, podała spółka. 

CAPITAL PARTNERS Capital Partners nabędzie do 3,66 mln akcji własnych po cenie 6,66 zł/szt. 

Akcjonariusze Capital Partners zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku z 2021 r. w kwocie 3,16 mln zł na kapitał 
rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych. Spółka chce nabyć do 3,66 mln akcji własnych w 
celu ich umorzenia po cenie 6,66 zł za jedną akcję - podał Capital Partners w uchwałach po WZ. 

DOM DEVELOPMENT Strategia ESG Dom Development zakłada m.in. redukcję emisji dwutlenku węgla o 30% do 2030 

Dom Development przyjął strategię zrównoważonego rozwoju DOM 2030, definiującą cele grupy kapitałowej z obszaru 
ESG, tj. środowiskowego, społecznego oraz ładu korporacyjnego do roku 2030. Zakłada ona m.in. redukcję emisji 
dwutlenku węgla o 30% w przeliczeniu na lokal w budowie do 2030 r. w porównaniu do 2021 r. oraz spełnienie do tego 
czasu kryteriów miasta 15-minutowego w 90% projektów, podała spółka. Dom Development zamierza też spełnić 30-
proc. parytet płci w zarządzie i radzie nadzorczej. 

CAVATINA Akcjonariusze Cavatina Holding zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2021 r. 

Akcjonariusze Cavatina Holding zdecydowali podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia o niewypłacaniu 
dywidendy za 2021 r., podała spółka. 

TRAKCJA ARP i PKP PLK ogłoszą wezwanie na akcje Trakcji 

ARP i PKP PLK zamierzają wspólnie ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Trakcji - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

COMP Zarząd Comp z Robertem Tomaszewskim na czele został powołany na kolejną kadencję 

Rada nadzorcza Comp powołała do zarządu kolejnej wspólnej czteroletniej kadencji Roberta Tomaszewskiego, 
powierzając mu funkcję prezesa zarządu oraz Krzysztofa Morawskiego, Andrzeja Wawra i Jarosława Wilka, 
powierzając im funkcje wiceprezesów zarządu, podała spółka. 

MEGARON Megaron wypłaci 0,20 zł dywidendy na akcję 

Walne zgromadzenie Megaron zdecydowało o przeznaczeniu 540 tys. zł z zysku netto za 2021 rok na wypłatę 
dywidendy dla akcjonariuszy, co daje 0,20 zł brutto na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Dniem dywidendy 
będzie 26 lipca, jej wypłata nastąpi 9 sierpnia. 

CDRL Marki CDRL zostały udostępnione na Modivo.pl oraz Amazon.de 

Grupa CDRL dzięki nawiązaniu współpracy z nowymi platformami marketplace udostępniła produkty Coccodrillo na 
Modivo.pl oraz Amazon.de, podała spółka. Marka brała również udział w majowej kampanii sprzedażowej na 
Limango.pl. Dodatkowo firma CDRL rozpoczęła dystrybucję produktów marki Lemon na platformie Allegro. 

MEDINICE Medinice otrzymała ochronę patentową wynalazku Med-iConsole 

Medinice otrzymała od Urzędu Patentowego RP ochronę patentową wynalazku Med-iConsole, wspomagającego 
centralną kontrolę podczas wykonywania zabiegów medycznych, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 4  
 

 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar spadł do 1,05 USD. Powodem pogorszenia nastrojów były słabe dane z rynku 

konsumenta USA i dalsze wzrosty cen ropy. Podczas handlu w Azji dominują podażowe nastroje. Eurodolar testuje 
1,05 USD, Nikkei traci ponad 1%. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w czerwcu do 98,7 pkt. - Conference Board 

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w czerwcu do 98,7 pkt. ze 103,2 pkt. miesiąc wcześniej, po 
korekcie ze 106,4 pkt. - wynika z raportu Conference Board. 

USA Zapasy amerykańskich hurtowników w maju wzrosły o 2 proc. w ujęciu mdm 

Zapasy amerykańskich hurtowników w maju wzrosły o 2 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował we 
wstępnym odczycie Departament Handlu. Oczekiwano +2,1 proc. 

USA Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed w czerwcu wyniósł -19 pkt.  

Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed w czerwcu wyniósł -19 pkt. wobec -9 pkt. miesiąc 
wcześniej - poinformował oddział Fed w Richmond. 

NIEMCY Indeks nastrojów konsumentów w Niemczech na VII: -27,4 pkt. Konsensus: -27,3 proc. Poprzednio: -26,2 pkt. 

Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na lipiec wyniósł -27,4 pkt. wobec -26,2 pkt. miesiąc wcześniej, po 
korekcie z -26,0 pkt. - podała w komunikacie grupa badań rynkowych GfK. Analitycy spodziewali się indeksu na 
poziomie -27,3 pkt. Wskaźnik oczekiwań biznesowych był na poziomie -11,7 pkt. wobec -9,3 pkt. poprzednio. Indeks 
oczekiwań co do dochodów wyniósł z kolei -33,5 pkt. wobec -23,7 pkt. poprzednio. Wskaźnik gotowości do wydawania 
pieniędzy przez konsumentów spadł do -13,7 pkt. wobec -11,1 pkt. poprzednio. 

FRANCJA We Francji nastroje konsumentów okazały się słabsze od rynkowych ocen - Insee 

We Francji nastroje konsumentów okazały się słabsze od rynkowych ocen. Wskaźnik nastrojów wyniósł w czerwcu 82 
pkt., wobec 85 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie z 86 pkt. - poinformował instytut statystyczny Insee. Analitycy 
spodziewali się wskaźnika na poziomie 84 pkt. 

WĘGRY Narodowy Bank Węgier podniósł referencyjną, 3-miesięczną depozytową stopę o 185 pb do 7,75 proc.  

Narodowy Bank Węgier (MNB) podniósł we wtorek referencyjną, 3-miesięczną depozytową stopę o 185 pb do 7,75 
proc. - poinformował bank po zakończeniu posiedzenia. Było to trzynaste z kolei posiedzenie MNB, na którym 
podniesiono stopę procentową. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

WSKAŹNIKI Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w czerwcu spadł o 3,3 pkt. mdm - BIEC 

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce 
w czerwcu w Polsce spadł o 3,3 pkt. w stosunku do maja - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 06MAGNA-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2021. 

 7FIT-ZWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy i podziału zysku za rok obrotowy 2021. 

 AFHOL-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 AILLERON-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję. 

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

 APS-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok. 

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

 ARTERIA-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021. 

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

 ASSECOSEE-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,28 zł na akcję. 

 ATOMJELLY-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021. 

 BED BATH & BEYOND-Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku. 

 BENEFIT-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 rok. 

 BERLING-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2021. 

 BEST-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2021. 

 BIGCHEESE-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. 

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

 BKDGAMES-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021. 

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

 CARLSON-ZWZA 

 CDA-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,85 zł na akcję. 

 CFI-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021. 

 CITYSERV-ZWZA 

 CMI-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021. 

 CONSTANCE-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy. 

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

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

 DIGITANET-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz pokrycia straty netto z lat ubiegłych. 

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

 EC2-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021. 

 EKIOSK-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok. 

 EKOEXPORT-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021. 

 EKOOZE-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 rok. 

 EMUZYKA-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021. 

 EUROTAX-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję. 

 GETBACK-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki. 

 GLCOSMED-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję. 

 GROCLIN-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty. 

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

 GRUPAHRC-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym. 

 GTRINITY-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki. 

 IMMGAMES-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021. 

 INTERCARS-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,42 zł na akcję. 

 INVENTION-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz podziału (splitu) wartości nominalnej akcji. 

 KANCELWEC-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję. 

 KINOPOL-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021. 

 LASERMED-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021. 

 LENA-Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję. 

 LGTRADE-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz podziału zysku netto grupy kapitałowej za 2021 rok. 

 MASTERPHA-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021. 

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

 MTENERGIA-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021. 

 NOCTILUCA-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku. 

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

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

 NTTSYSTEM-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2021 r. 

 OPENFIN-ZWZA 

 OTMUCHOW-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021. 

 OUTDOORZY-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. 

 PATFUND-Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J. 

 PKPCARGO-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wykazanej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021. 

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

 PTWP-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz przeznaczenia zysku za rok 2021. 

 PZU-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego 
utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku. 

 RENDER-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

 ROVITA-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021. 

 SAKANA-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję. 

 SANWIL-ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego za 2021 r. 

 SECOGROUP-Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję. 

 SFKPOLKAP-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz dalszego istnienia spółki. 
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 SOFTBLUE-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021 oraz zysku z lat ubiegłych. 

 STAPORKOW-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych. 

 SUNEX-Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję. 

 SUNTECH-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. 

 TARCZYNSKI-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję. 

 TORPOL-ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2021. 

 TRANSPOL-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021. 

 TRIGGO-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

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

 URSUS-ZWZA 

 URTESTE-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021. 

 VOXEL-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję. 

 WASKO-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję. 

 WODKAN-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję. 

 XPLUS-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021. 

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

 ZYWIEC-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021. 

POLSKA 

 Polska-(09:00) Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC (Poprz.65,5) za czerwiec 

  

ZAGRANICA 

 Szwecja-(09:00) Indeks zaufania konsumentów (Poprz.70,4) za czerwiec 

 Szwecja-(09:00) Indeks zaufania w przemyśle (Poprz.125,5) za czerwiec 

 Hiszpania-(09:00) Inflacja HICP - dane szacunkowe (Oczek. 8,7% r/r Poprz.8,5% r/r) za czerwiec 

 Hiszpania-(09:00) Sprzedaż detaliczna (Poprz.1,5% r/r) za maj 

 Strefa Euro-(09:45) Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos) 

 Strefa Euro-(10:00) Podaż pieniądza M3 (Oczek. 5,9% r/r Poprz.6% r/r) za maj 

 Strefa Euro-(11:00) Indeks nastrojów biznesu (Oczek. b.d. Poprz.1,26) za czerwiec 

 Strefa Euro-(11:00) Indeks nastrojów w gospodarce (Oczek. 102,90 Poprz.105,00) za czerwiec 

 Strefa Euro-(11:00) Indeks nastrojów konsumentów (Oczek. -23,60 Poprz.-21,10) za czerwiec 

 Strefa Euro-(11:00) Indeks nastrojów producentów (Oczek. 4,5 Poprz.6,3) za czerwiec 

 Strefa Euro-(11:00) Indeks nastrojów w usługach (Oczek. 12,70 Poprz.14,00) za czerwiec 

 USA-(12:15) Wystąpienie szefowej Fed z Cleveland (Loretta Mester) 

 USA-(13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Poprz.4,2%) za tydzień 

 Australia-(13:30) Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe) 

 USA-(13:30) Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard) 

 Niemcy-(14:00) Inflacja CPI - wst. (Oczek. 0,3% m/m 7,9% r/r Poprz.0,9% m/m 7,9% r/r) za czerwiec 

 Niemcy-(14:00) Inflacja HICP - wst. (Oczek. 0,2% m/m 8,8% r/r Poprz.1,1% m/m 8,7% r/r) za czerwiec 

 USA-(14:30) PKB (annualizowany) - fin. (Oczek. -1,5% Poprz.6,9%) za I kw. 

 USA-(14:30) Konsumpcja prywatna (annualizowana) - fin. (Oczek. 3,1% Poprz.2,5%) za I kw. 

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

 USA-(14:30) PCE core - fin. (Oczek. 5,1% k/k Poprz.5,0% k/k) za I kw. 

 USA-(15:00) Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell) 

 Strefa Euro-(15:00) Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde) 

 Wlk. Brytania-(15:00) Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)  

 USA-(16:30) Zmiana zapasów ropy za tydzień 

 USA-(16:30) Zmiana zapasów benzyny za tydzień 

 USA-(16:30) Zmiana zapasów destylatów za tydzień 

 Strefa Euro-(17:00) Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde) 

 USA-(19:05) Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard) 

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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