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Najważniejsze informacje  

 
 JSW – ZWZ JSW zdecydowało o przeznaczeniu zysku za 2021 r. na kapitał 

zapasowy 

 STREFA EURO - Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 8,6 proc. w czerwcu rdr 

 POLSKA - Inflacja w czerwcu wyniosła rdr 15,6 proc., a mdm 1,5 proc. – GUS 

 
 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:30 Szwajcaria Inflacja CPI 3,2% r/r 
0,7% m/m  

2,9% r/r 
czerwiec 

09:00 Turcja Inflacja CPI 78,3% r/r 73,5% r/r czerwiec 

09:00 Turcja Inflacja PPI b.d. 132,16% r/r czerwiec 

10:30 
Strefa 

Euro 
Indeks Sentix -19,5 -15,8 lipiec 

11:00 
Strefa 

Euro 
Inflacja PPI 

1,2% m/m 

37,1% r/r 

1,2% m/m 

37,2% r/r 
maj 

15:30 Kanada 
Indeks PMI dla 

przemysłu 
b.d. 56,8 czerwiec 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poniedziałek, 4 lipca 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 688.85 -0.42% 

WIG30 2 074.10 -0.41% 

mWIG40 4 066.98 -0.06% 

sWIG80 17 365.35 0.47% 

WIG 53 433.55 -0.26% 

NCIndex 287.59 -0.38% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20U2220 1 681 -0.88% 28 474 43 516 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 154  41.96% 236 018 27.65% 

SPADEK 163  44.41% 573 178 67.14% 

BEZ ZM. 50  13.62% 44 520 5.21% 

RAZEM 367 100.00% 853 717 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

MOLECURE 15.70  13.77% 757 422 

RYVU 27.00  12.97% 353 712 

MABION 24.50  12.90% 3 989 019 

BOOMBIT 11.78 11.76% 281 873 

BIOMEDLUB 3.640  10.30% 2 122 379 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

JSW 57.92  -9.95% 116 955 043 

VISTAL 1.150  -7.85% 199 898 

CIGAMES 1.812  -6.40% 1 034 283 

PCFGROUP 53.40  -6.32% 435 418 

BOWIM 8.76 -6.11% 835 292 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 31 097.26 1.05% 

NASDAQ 11 127.84 0.90% 

S&P500 3 825.33 1.06% 

FTSE 100 7 168.65 -0.01% 

CAC 40 5 931.06 0.14% 

DAX XETRA 12 813.03 0.23% 

RTS 1 276.55 -5.09% 

BUX 39 331.33 0.23% 

NIKKEI 225 26 050.48 0.44% 

HANG SENG 21 805.00 -0.25% 

BOVESPA 98 953.90 0.42% 

MERVAL 90 050.77 1.81% 

CECE EUR 1 250.95 -1.50% 

NTX EUR 952.23 -1.14% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.0430 0.00% 

EUR/PLN 4.6900 0.04% 

USD/PLN 4.4969 0.03% 

USD/JPY 135.18 -0.09% 

GBP/USD 1.2097 0.00% 

EUR/CHF 1.0005 -0.05% 

CHF/PLN 4.6877 0.09% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 813.45 0.66% 

MIEDŹ (LME) 7 982.00 -3.19% 

ROPA BRENT 111.72 0.08% 

ROPA WTI 108.48 0.05% 
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Informacje dnia 

 

JSW ZWZ JSW zdecydowało o przeznaczeniu zysku za 2021 r. na kapitał zapasowy 

Akcjonariusze JSW zdecydowali w piątek, że spółka przeznaczy zysk za 2021 rok w całości na kapitał zapasowy, 
zgodnie z rekomendacją zarządu. Zysk netto JSW w 2021 roku wyniósł 329,8 mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

GAMES OPERATORS Games Operators wyda na platformie Steam grę Pandemic Train 

Games Operators podpisał z Trigger Labs umowę na wykonanie gry Pandemic Train - poinformował Games Operators 
w komunikacie. 

ONDE Onde ma umowę na roboty budowlane o wartości 127,5 mln zł netto 

Onde zawarło umowę o wartości 127, 5 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Człuchów - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

MERCATOR Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują ws. zmiany przeznaczenia nabytych akcji własnych 

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydują w sprawie zmiany przeznaczenia nabytych przez spółkę akcji własnych w 
ten sposób, że akcje te będą mogły zostać wykorzystane również w innym celu niż umorzenie, w szczególności dla 
finansowania transakcji przejęcia innych podmiotów lub dalszej odsprzedaży - poinformowała spółka w projektach 
uchwał na NZW, zwołane na 27 lipca. 

DIGITAL NETWORK Digital Network zakłada do '25 wzrost rentowności marży EBIT do 45 proc. 

Digital Network chce skoncentrować się na działalności na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej, zakłada wzrost 
rentowości marży EBIT do 45 proc. - poinformowała spółka w strategii na lata 2022-2025. 

ATAL Atal sprzedał 1 340 mieszkań w I połowie 2022 r. 

Atal zawarł 1340 umów deweloperskich i przedwstępnych w I połowie 2022 r., podała spółka. 

LIVECHAT SOFTWARE Przychody LiveChat Software w I kw. 2022/23 wyniosły 15,21 mln USD, wzrosły 16,8 proc. Rdr 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy LiveChat Software w okresie trzech miesięcy zakończonych w 
czerwcu 2022 roku (I kwartał roku finansowego 2022/23) wyniosły 15,21 mln USD i były o 16,8 proc. wyższe niż rok 
wcześniej - poinformowała spółka w szacunkach. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PGNIG PGNiG odebrało w czerwcu sześć dostaw LNG w Świnoujściu i dwie w Kłajpedzie 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odebrało w czerwcu sześć dostaw skroplonego gazu ziemnego w terminalu 
w Świnoujściu oraz dwie dostawy w terminalu w Kłajpedzie na Litwie. W całym pierwszym półroczu 2022 roku spółka 
sprowadziła 29 ładunków LNG - poinformowało PGNiG w komunikacie. 

PGNIG PGNiG w I półroczu br. przyjęło o 60 proc. więcej ładunków LNG niż w I półroczu 2021 r. 

W pierwszym półroczu 2022 r. PGNiG przyjęło 29 ładunków skroplonego gazu ziemnego, z czego 26 w Świnoujściu, to 
o ponad 60 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, kiedy liczba ładunków sięgnęła 18 - poinformowało 
PGNiG w piątek. 

DINO POLSKA Dino Polska rozważa przeprowadzenie emisji obligacji o terminie zapadalności do 4 lat 

Dino Polska rozważa przeprowadzenie emisji obligacji - w ramach programu emisji obligacji - o terminie zapadalności 
do 4 lat, z zastrzeżeniem wystąpienia satysfakcjonujących warunków na rynku, podała spółka. 

BUDIMEX Budimex ukończył budowę 106-km odcinka zapory na granicy z Białorusią 

Budimex terminowo zakończył budowę swojego odcinka zapory na granicy polsko-białoruskiej, podała spółka. 

DOM DEVELOPMENT Dom Development nie obejmie udziałów w spółce RSKK 

Dom Development nie obejmie 100 proc. udziałów w spółce RSKK z powodu niespełnienia warunków zawieszających 
- poinformował Dom Development w komunikacie. 

SELVITA Akcjonariusze Selvity zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2021 r. 

Akcjonariusze Selvity zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu całego zysku netto za 2021 rok 
na kapitał zapasowy, podała spółka. 

ATAL Atal wprowadził do sprzedaży łącznie 276 lokali w inwestycjach w Chorzowie i Redzie 

Atal wprowadził do oferty dwie nowe inwestycje: Panorama Reden w Chorzowie oraz Niebieski Bursztyn w Redzie. W 
pierwszej z nich powstanie budynek wielorodzinny z 88 mieszkaniami; w drugiej docelowo trzy budynki, z których 
zaplanowany w pierwszym etapie będzie mieć 185 mieszkań i 3 lokale usługowe. To pierwsze projekty dewelopera w 
tych miastach. 

CAVATINA Cavatina Holding rozpoczyna zapisy na kolejną serię obligacji o wartości do 20 mln zł 
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Cavatina Holding wyemituje 3,5-letnie obligacje o wartości do 20 mln zł. Funkcję oferującego pełni Michael/Ström Dom 
Maklerski, a zapisy rozpoczynają się w piątek, 1 lipca - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. 

ALTUS NSA uchylił wyrok WSA oddalający skargę Altusa na kary nałożone przez KNF 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej Altusa, uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego - podał Altus w komunikacie. WSA dwa lata temu oddalił skargę Altus TFI na kary nałożone przez 
Komisję Nadzoru Finansowego. 

ENERGOAPARATURA Energoaparatura wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję 

Walne zgromadzenie Energoaparatury zdecydowało, że spółka wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję - poinformowała 
Energoaparatura w komunikacie. Wcześniej zarząd proponował, by dywidenda wyniosła 0,05 zł na akcję. Dniem 
ustalenia prawa do dywidendy będzie 6 lipca, jej wypłata nastąpi 8 sierpnia. 

VINDEXUS Vindexus wypłaci 0,25 zł dywidendy na akcję 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydowało o wypłacie 0,25 zł dywidendy na 
akcję z zysku za 2021 rok - podała spółka w komunikacie. Dzień dywidendy został ustalony na 12 lipca, a zostanie ona 
wypłacona 21 lipca 2022 roku. 

AC SA AC SA miało wstępnie 62,84 mln zł przychodów w II kw. 2022 r. 

AC SA zanotowało 62,84 mln zł przychodów w II kwartale 2022 r., co oznacza wzrost o 8,8% r/r, podała spółka, 
prezentując szacunkowe dane. 

LIVECHAT LiveChat Software zdecydował o drugiej zaliczce na dywidendę w wys. 1,14 zł na akcję 

LiveChat Software podjął uchwałę dot. drugiej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 
2021/22 rok finansowy w wysokości 1,14 zł na akcję, podała spółka. 

WITTCHEN Grupa Wittchen szacuje, że miała w II kw. 86,5 mln zł przychodów, wzrost o 62 proc. Rdr 

Grupa Wittchen szacuje, że w okresie kwiecień-czerwiec 2022 roku miała 86,5 mln zł przychodów, czyli więcej o 62 
proc. rdr - podała spółka w komunikacie. Według szacunków, w II kwartale 2022 r. w segmencie detalicznym sprzedaż 
wzrosła o 54 proc. rdr do 73,8 mln zł, a w segmencie B2B wzrosła o 127 proc. do 12,7 mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: Sesja w Azji przynosi spokojny powrót eurodolara powyżej 1,04 oraz ogólnie neutralny wynik na 

wykresach większości głównych par walutowych. Indeksy w Azji, po piątkowych spadkach, dziś kończą sesję 
mieszanym wynikiem, a złoto trzyma wartość powyżej 1800 USD za uncję. 

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

STREFA EURO Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 8,6 proc. w czerwcu rdr 

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 8,6 proc. w czerwcu w ujęciu rdr, po wzroście o 8,1 proc. miesiąc 
wcześniej - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu. Na rynku szacowano 
wzrost o 8,5 proc. 

STREFA EURO Indeks PMI w sektorze przemysłowym strefy euro wyniósł w czerwcu 52,1 pkt. 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez S&P Global, 
wyniósł w czerwcu 52,1 pkt. wobec 54,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie 
szacowano, że indeks wyniesie 52,0 pkt. 

NIEMCY Indeks PMI w sektorze przemysłowym Niemiec wyniósł w czerwcu 52,0 pkt. 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł 
w czerwcu 52,0 pkt. wobec 54,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, 
że indeks wyniesie 52,0 pkt. 

WLK. BRYTANIA Indeks PMI w sektorze przemysłowym Wlk. Brytanii wyniósł w czerwcu 52,8 pkt. 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez S&P Global, 
wyniósł w czerwcu 52,8 pkt. wobec 54,6 pkt. miesiąc wcześniej - podano w komunikacie w II wyliczeniu. Wstępnie 
spodziewano się, że indeks wyniesie 53,4 pkt. 

CHINY Indeks PMI w sektorze przemysłowym Chin wyniósł w czerwcu 51,7 pkt. 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w czerwcu 51,7 pkt. wobec 48,1 pkt. na 
koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniu Caixin Media i Markit Economics. Analitycy spodziewali się 
wskaźnika na poziomie 50,2 pkt. 

USA Indeks PMI w sektorze przemysłowym USA wyniósł w czerwcu 52,7 pkt. 

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez S&P Global, 
spadł w czerwcu do 52,7 pkt. z 57 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wskaźnik wstępnie 
szacowano na 52,4. 

USA Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w czerwcu spadł do 53.0 pkt. 

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w czerwcu spadł do 53.0 pkt. z 56,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podał 
Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 54,5 pkt. 

STREFA EURO Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 8,6 proc. w czerwcu rdr 

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 8,6 proc. w czerwcu w ujęciu rdr, po wzroście o 8,1 proc. miesiąc 
wcześniej - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu. Na rynku szacowano 
wzrost o 8,5 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

INFLACJA Inflacja w czerwcu wyniosła rdr 15,6 proc., a mdm 1,5 proc. – GUS 

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 r. wzrosły rdr o 15,6 proc., a w porównaniu z poprzednim 
miesiącem ceny wzrosły o 1,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy 
oczekiwali wzrostu cen w czerwcu o 15,5 proc. rdr i wzrostu o 1,4 proc. mdm. 

INFLACJA W '23 r. CPI wyniesie 7,2-11,6 proc., wzrost PKB 1,4-3,7 proc., a stopa proc. 5,63-7,72 proc. - ankieta NBP 

Ankietowane przez NBP ośrodki analityczne spodziewają się, że średnioroczna inflacja CPI w Polsce w 2023 r. 
wyniesie 7,2-11,6 proc. - wynika z najnowszej ankiety NBP. Ekonomiści oczekują w 2023 r. wzrostu PKB Polski o 1,4-
3,7 proc. i referencyjnej stopy procentowej NBP na poziomie 5,63-7,72 proc. 

PRZEMYSŁ Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w VI wyniósł 44,4 pkt. - S&P Global. Konsensus: 48,0 pkt. W maju: 48,5 
pkt. 

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w czerwcu wyniósł 44,4 pkt. wobec 48,5 pkt. w maju - podała S&P Global. 
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes zakładał poziom 48,0 pkt. Czerwcowy odczyt był najniższy od 25 
miesięcy. 

GOSPODARKA Szczyt CPI i stóp proc. jest blisko, gospodarka idzie w kierunku miękkiego lądowania - Borys, PFR 

Silny spadek rentowności polskich obligacji po piątkowych danych o inflacji i PMI w przemyśle wskazuje na bliski 
szczyt inflacji i stóp procentowych w Polsce, a gospodarka idzie w kierunku miękkiego lądowania - napisał na Twitterze 
prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. 

DEPOZYTY Średnie oprocentowanie nowych depozytów dla gospodarstw domowych w V wzrosło do 3,4 proc. z 2,0 proc. 
w IV – NBP 

Średnie oprocentowanie nowych depozytów dla gospodarstw domowych w maju wzrosło do 3,4 proc. z 2,0 proc. w 
kwietniu - podał NBP. W maju najbardziej wzrosło oprocentowanie depozytów z terminem powyżej 1 roku, z 1,9 proc. w 
kwietniu do 4,4 proc. 

BANKI Jeśli banki nie podniosą oprocentowania depozytów, obłożymy ich zyski podatkiem – Kaczyński 

Banki muszą pójść po rozum do głowy i radykalnie podnosić oprocentowanie depozytów; jeśli tego nie zrobią, 
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będziemy musieli obłożyć ich zyski podatkiem - poinformował w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak dodał, 
sprawa ta jest przedmiotem oficjalnych rozmów premiera Mateusza Morawieckiego, a on sam, wykorzystując pozycję 
szefa partii, rozmawia prywatnie. 

BANKI Banki udzieliły w V kredytów na cele konsumpcyjne za 6.603 mln zł wobec 5.841 mln zł w IV – NBP 

Banki udzieliły w maju na cele konsumpcyjne za 6.603 mln zł wobec 5.841 mln zł w kwietniu - podał NBP. W okresie 
styczeń-maj banki udzieliły kredytów o wartości 28.959 mln zł wobec 28.367 mln zł w analogicznym okresie 2021 roku. 

BANKI Banki udzieliły w V kredytów na nieruchomości mieszkaniowe za 5.194 mln zł wobec 5.554 mln zł w IV – NBP 

Banki udzieliły w maju kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 5.194 mln zł wobec 5.554 mln zł w marcu, 
co oznacza spadek o 6,5 proc. mdm - podał NBP. W okresie I-V 2022 roku banki udzieliły kredytów na nieruchomości 
mieszkaniowe o wartości 28.339 mln zł wobec 32.051 mln zł w analogicznym okresie 2021 roku. 

TELEKOMUNIKACJA Wartość rynku telekomunikacyjnego w '21 wyniosła 40,8 mld zł, bez zmian rdr – UKE 

W 2021 r. wartość rynku telekomunikacyjnego wyniosła 40,8 mld zł, tym samym pozostając na praktycznie 
niezmienionym poziomie w porównaniu do roku poprzedniego. Wartość wydatków na inwestycje telekomunikacyjne 
wyniosła 8,9 mld zł - napisał UKE w raporcie. 

GÓRNICTWO Sprzedaż węgla w Polsce w V wyniosła 4,5 mln ton wobec 4,7 mln ton w IV – ARP 

Sprzedaż węgla w Polsce w maju wyniosła 4,5 mln ton wobec 4,7 mln ton w kwietniu i 4,5 mln ton w maju 2021 roku - 
podała Agencja Rozwoju Przemysłu, która analizuje rynek węgla. Dane ARP dotyczą wszystkich krajowych 
producentów węgla. Produkcja w maju wyniosła 4,5 mln ton wobec 4,7 mln ton w kwietniu i wobec 4,4 mln ton rok 
wcześniej. Stan zapasów wyniósł 1,3 mln ton, tyle co w kwietniu i wobec 5,4 mln ton rok wcześniej. 

GPW Obroty akcjami na GPW w czerwcu spadły o 30,4 proc. rdr do 17,8 mld zł 

W czerwcu 2022 roku łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 17,8 mld zł, czyli o 30,4 proc. 
mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 28 proc. 
rdr do poziomu 17,7 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach 
arkusza zleceń wyniosła 844,4 mln zł, o 28 proc. mniej niż rok wcześniej. 

KONIUNKTURA GIEŁDOWA Odsetek "byków" na GPW wzrósł o 6,8 pkt. proc. i wyniósł 32,5 proc. – INI 

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się 
w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 6,8 pkt. proc. i wyniósł 32,5 proc. Odsetek 
respondentów oczekujących trendu spadkowego zniżkował o 7,9 pkt. proc. do 43,5 proc. - podało Stowarzyszenie 
Inwestorów Indywidualnych w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 
 
 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 
DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ATAL-GPW-Wypłata dywidendy 6 zł na akcję. 

 BOGDANKA-GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję. 

 CDPROJEKT-GPW-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję. 

 CEZ-GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 48 CZK na akcję. 

 DGA-GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję. 

 DRAGOENT-NC-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021. 

 GENXONE-NC-Wypłata dywidendy 1 zł na akcję. 

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

 GRMEDIA-NC-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,73 zł na akcję. 

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

 JWWINVEST-GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję. 

 MALKOWSKI-NC-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję. 

 MWTRADE-GPW-Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Beyondream Investments Limited. 

 ODLEWNIE-GPW-NWZA ws. zmian w statucie. 

 OPTEAM-GPW-Wypłata dywidendy 1,27 zł na akcję. 

 STALPROD-GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 12 zł na akcję. 

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

 WIRTUALNA-GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję. 

ZAGRANICA 

 Szwajcaria- (08:30) Inflacja CPI (Oczek. 3,2% r/r Poprz.0,7% m/m 2,9% r/r) za czerwiec 

 Turcja- (09:00) Inflacja CPI (Oczek. 78,3% r/r Poprz.73,5% r/r) za czerwiec 

 Turcja- (09:00) Inflacja PPI (Oczek. b.d. Poprz.132,16% r/r) za czerwiec 

 Strefa Euro- (10:30) Indeks Sentix (Oczek. -19,5 Poprz.-15,8) za lipiec 

 Strefa Euro- (11:00) Inflacja PPI (Oczek. 1,2% m/m 37,1% r/r Poprz.1,2% m/m 37,2% r/r za maj 

 Kanada- (15:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.56,8) za czerwiec 

 

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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