
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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BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 USA - Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w ub. tyg. wyniosła 262 

tys. 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Wskaźnik 
Przyszłej Inflacji 
wg BIEC 

b.d. 101,5 lipiec 

10:00 Polska Inflacja CPI - fin.. 
0,4% m/m  
15,5% r/r 

1,5% m/m 
15,5% r/r 

lipiec 

14:00 Polska 
Saldo rachunku 
bieżącego 

-2350 mln 
EUR 

-1909 mln 
EUR 

czerwiec 

14:00 Polska 
Saldo obrotów 
towarowych 

b.d. 
-1222 mln 

EUR 
czerwiec 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:45 Francja Inflacja CPI - fin.. 

0,3% 

m/m  

6,1% r/r 

0,7% m/m  

5,8% r/r 

lipiec 

08:45 Francja Inflacja HICP - fin.. 

0,3% 

m/m  

6,8% r/r 

0,9% m/m  

6,5% r/r 

lipiec 

09:00 Hiszpania Inflacja CPI 

-0,2% 

m/m 

10,8% 

r/r 

1,9% m/m 

10,2% r/r 
lipiec 

09:00 Hiszpania Inflacja HICP 
-0,5% m/m 

10,8% r/r 

1,9% m/m  

10% r/r 

lipiec 

10:00 Włochy 
Bilans handlu 

zagranicznego 

0,35 mld 

EUR 

-0,01 mld 

EUR 
czerwiec 

11:00 
Strefa 

Euro 

Produkcja 

przemysłowa w.d.a. 

0,6% 

r/r 
1,6% r/r czerwiec 

11:00 
Strefa 

Euro 

Produkcja 

przemysłowa s.a. 
-0,1% m/m 0,8% m/m czerwiec 

14:30 USA Ceny eksportu -0,4% m/m 0,7% m/m lipiec 

piątek, 12 sierpnia 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 
WIG20 1 724,98 1,82% 

WIG30 2 111,93 1,88% 

MWIG40 4 220,12 0,92% 

SWIG80 17 886,98 0,93% 

WIG 55 774,95 1,49% 

NCINDEX 317,78 0,11% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20U2220 1727 1,71%  30 964 53 657 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 183 50,55% 624 824 92,59% 

SPADEK 118 30,60% 48 289 7,15% 

BEZ ZM. 61 16,85%         1 697  0,26% 

RAZEM 362 100,00% 674 810  100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

GAMFACTOR 7.30 15,51% 185 196 

PLAZACNTR 2.420 15,24% 112 349 

PATENTUS 1.750 9,37% 256 273 

GREENX 0.820 8,18% 844 443 

ESOTIQ 31.90 8,14% 123 094 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

PURE 47.00 -4,08% 137 338 

GROCLIN 1.600 -3,03% 124 226 

PULAWY 74.00 -2,63% 259 183 

VIGOSYS 560.00 -2,44% 215 660 

MEDINICE 13.12 -2,38% 118 600 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33 336.67 0.08% 

NASDAQ 12 779.91 -0.58% 

S&P500 4 207.27 -0.07% 

FTSE 100 7 465.91 -0.55% 

CAC 40 6 544.67 0.33% 

DAX XETRA 13 694.51 -0.05% 

RTS  1 106.29 -1.08% 

BUX 44 148.98 0.04% 

NIKKEI 225  28 495.22 2.45% 

HANG SENG (godz. 8:21) 20 186.69 0.52% 

BOVESPA 109 717.94 -0.47% 

MERVAL 123 333.93 0.99% 

CECE EUR  1,324 89 +0.79% 

NTX EUR  1,020 76 +0.85% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.0320 0.00% 

EUR/PLN 4.6827 -0.06% 

USD/PLN 4.5377 -0.01% 

USD/JPY 133.0820 0.06% 

GBP/USD 1.2198 0.03% 

EUR/CHF 0.9714 -0.02% 

CHF/PLN 4.8205 0.03% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1806.650 0.12% 

MIEDŹ (LME) 8 140.00 2,06% 

ROPA BRENT 99.080 -0.31% 

ROPA WTI 93.780 -0.23% 
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14:30 USA 
Ceny eksportu bez 

towarów rolniczych 
b.d. 0,9% m/m lipiec 

14:30 USA Ceny importu 
-1,1% 

m/m 
0,2% m/m lipiec 

14:30 USA 
Ceny importu bez 

ropy 
b.d. -0,5% m/m lipiec 

16:00 USA 
Indeks Uniwersytetu 

Michigan - wst.. 
52,2 51,5 sierpień 

16:00 USA 

Oczekiwania 

inflacyjne 

krótkoterminowe - 

wst.. 

b.d. 5,2 sierpień 

16:00 USA 

Oczekiwania 

inflacyjne 

długoterminowe - wst.. 

b.d. 2,9 sierpień 

19:00 USA 

Liczba wież 

wiertniczych dla 

rynku ropy 

b.d. 598 tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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Informacje dnia 

 

GPW GPW miała 38,06 mln zł zysku netto, 37,3 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r. 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 38,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto 
przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 45,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała 
spółka w raporcie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

SYGNITY Sygnity miało 5,38 mln zł zysku netto, 6,5 mln zł zysku EBIT w III kw. r.obr. 2021/2022 

Sygnity odnotowało 5,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III 
kw. roku obrotowego 2021/2022, tj. od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., wobec 5,56 mln zł zysku rok 
wcześniej, podała spółka w raporcie. 

AGORA Agora miała 16 mln zł straty netto, 26,1 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2022 r. 

Agora odnotowała 16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 
2022 r. wobec 9,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN Zarząd GPW wycofał akcje Grupy Lotos z obrotu na rynku regulowanym 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wprowadził do obrotu akcje połączeniowe PKN Orlen w 
związku z połączeniem z Grupą Lotos, a także wycofał akcje Grupy Lotos z obrotu na rynku regulowanym z dniem 12 
sierpnia 2022 r., podał PKN Orlen. 

KGHM RN KGHM ogłosiła konkurs na dwóch wiceprezesów zarządu obecnej kadencji 

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na dwóch wiceprezesów w ramach zarządu 
XI kadencji, podała spółka. 

ELEKTROTIM Elektrotim zwiększył do 278,7 mln zł wartość umowy na budowę bariery na białoruskiej granicy 

Elektrotim zwiększył o 8,7 mln zł do 278,7 mln zł wartość netto umowy zawartej ze Skarbem Państwa - Komendantem 
Głównym Straży Granicznej - na zaprojektowanie i wybudowanie bariery elektronicznej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na granicy polsko-białoruskiej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej o długości ok. 202 km 
- podała spółka w komunikacie. 

ASBIS Asbis liczy na wykonanie rocznej prognozy; aktualizacja możliwa po wynikach III kw. 

Po pierwszym półroczu Asbis liczy na wykonanie rocznej prognozy wyników finansowych. Ewentualna aktualizacja 
prognoz jest możliwa po publikacji raportu za III kw. - poinformował dyrektor finansowy Marios Christou. 

ASBIS Asbis rozważa akwizycje dywersyfikujące portfolio produktowe lub rynki 

Asbis poszukuje możliwości dywersyfikacji biznesu przez akwizycje, ale dotychczas nie znalazł podmiotu 
odpowiadającego przyjętym przez spółkę kryteriom, poinformował dyrektor ds. finansowych Marios Christou 

MOL MOL: Wznowiono transport rurociągiem Przyjaźń; ropa dotrze na Węgry jeszcze dziś 

Wczoraj po południu wznowiono transport ropy naftowej południową nitką rurociągu "Przyjaźń" na Słowację, a dziś 
surowiec powinien dotrzeć także na Węgry, podał MOL. 

ARCTIC Drugie półrocze zapowiada się optymistycznie dla Arctic Paper, w całym '22 możliwe rekordowe wyniki grupy 

Dzięki utrzymującemu się wysokiemu popytowi na papier i celulozę, drugie półrocze zapowiada się dla Arctic Paper 
optymistycznie. Grupa w całym 2022 roku może osiągnąć rekordowe wyniki - poinformował podczas telekonferencji z 
dziennikarzami prezes spółki. 

ARCTIC  Arctic Paper: Wykorzystanie mocy produkcyjnych wyniesie 96-98% w III kw. 2022 r. 

Wykorzystanie mocy produkcyjnych Grupy Arctic Paper wyniesie 96-98% w III kwartale 2022 r., w porównaniu do 99% 
w dwóch pierwszych kwartałach roku, poinformował prezes Michał Jarczyński. 

MOLECURE Molecure złożył wniosek o udzielenie pozwolenia na rozpoczęcie badania klinicznego fazy I dla OATD-02 

Molecure złożył do Prezesa polskiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych wniosek o udzielenie pozwolenia na rozpoczęcie badania klinicznego fazy I dla związku OATD-02 - podała 

spółka w komunikacie.  

BNP PARIBAS BNP Paribas BP nie oczekuje pogorszenia się jakości portfela kredytów korporacyjnych 

BNP Paribas Bank Polska nie spodziewa się pogorszenia się jakości portfela kredytów korporacyjnych, poinformował 
prezes Przemysław Gdański. Możliwe jest osłabienie wzrostu akcji kredytowej. 

BNP PARIBAS BNP Paribas BP: Lczba wniosków o wakcje kredytowe zgodna z oczekiwaniami 

Liczba złożonych wniosków o wakacje kredytowe jest zgodna z oczekiwaniami BNP Paribas Bank Polska, poinformował 
prezes Przemysław Gdański. Wcześniej bank szacował, że z wakacji kredytowych skorzysta 50-65% uprawnionych. 
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BNP PARIBAS Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy przez BNP Paribas BP w krótkim okresie jest niskie – prezes 

BNP Paribas Bank Polska ocenia, że prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy przez bank w krótkim okresie jest niskie 
- poinformował Przemysław Gdański, prezes banku. 

ML SYSTEM Spółka zależna ML System ma umowę na farmę PV o mocy do 8 MW za 22 mln zł 

ML System+ (spółka zależna ML System) zawarł z Mithra V umowę na wykonanie zadania pn. "Zaprojektowanie i 
budowa instalacji fotowoltaicznej PV Pasterzowice o mocy do 8 MW", podał ML System. 

UNIMOT Unimot szacuje skorygowaną EBITDA w II kw. na 64,1 mln zł 

Unimot szacuje, że skorygowana EBITDA grupy w drugim kwartale 2022 r. wyniosła 64,1 mln zł - podała spółka w 
komunikacie. Przed rokiem skorygowana EBITA wyniosła 17,2 mln zł. 

BIG CHEESE STUDIO Big Cheese Studio zawarło dwie umowy 'lock up' 

Big Cheese Studio zawarł dwie umowy ograniczające zbywalność akcji spółki, tj. tzw. umowy typu "lock up", podała 
spółka. 

PHOTON Photon Energy podwyższa cele finansowe na '22; przychody mają wynieść 85 mln euro 
Photon Energy w drugim kwartale 2022 r. zwiększył przychody do 23,2 mln euro, a skons. EBITDA wzrosła do 8,1 mln 
euro - podała spółka w komunikacie. Photon Energy, mając na uwadze dużą dynamikę sprzedaży energii elektrycznej, 
zdecydował o podwyższeniu celów finansowych na 2022 r. i spodziewa się wypracować 85 mln euro przychodów oraz 
24 mln euro EBITDA. 

PHOTON Photon Energy miał 2,04 mln euro zysku netto, 8,12 mln euro zysku EBITDA w II kw. 2022 r. 

Photon Energy odnotowało 2,04 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w II kw. 2022 r. wobec 0,83 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

RAFAKO Komisja Europejska zatwierdziła przyznanie pomocy publicznej Rafako 

Komisja Europejska postanowiła nie wnosić sprzeciwu wobec pomocy publicznej przyznanej Rafako przez Agencję 
Rozwoju Przemysłu (ARP), podała spółka. 

RAFAKO Rafako i Nowe Jaworzno Grupa Tauron rozpoczęły mediacje ws. bloku 910 MW w Jaworznie 

Rafako i Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) rozpoczęły mediacje przed Prokuratorią Generalną dotyczące 
wypracowania nowego harmonogramu zakończenia okresu przejściowego, po którym blok o mocy 910 MW w Jaworznie 
będzie pracował w optymalnej konfiguracji i z maksymalną efektywnością, podały spółki. 

SYNEKTIK Synektik ma umowę za 5,68 mln euro na dostawę systemu da Vinci w Czechach 

Synektik Czech Republic - spółki zależnej Synektik - ma umowę na dostawę systemu robotycznego do chirurgii 
małoinwazyjnej (da Vinci), z Krajská nemocnice Liberec o wartości 5,68 mln euro netto, podała spółka. 

AC SA AC SA miało 15,7 mln zł zysku netto, 24,8 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2022 r. 

 AC SA odnotowało 15,7 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2022 r. wobec 14,08 mln zł zysku rok wcześniej, 
podała spółka w raporcie. 

RONSON Ronson chce wykorzystać odbicie na rynku najmu; rozważy emisję obligacji po ustabilizowaniu rynku 

Ronson Development ocenia, że odbicie na rynku najmu jest bardzo duże i chce wykorzystać ten trend rozwijając markę 
LivinGo - poinformowali przedstawiciele zarządu podczas czwartkowego webinaru. Ronson rozważy nową emisję 
obligacji, gdy sytuacja rynkowa się ustabilizuje. 

RONSON Ronson Development miał w I półr. 2022 roku 9,8 mln zł zysku netto 

Ronson Development miał w pierwszym półroczu 2022 roku 9,8 mln zł zysku netto wobec 21,9 mln zł przed rokiem - 
podała spółka w komunikacie. 

ZA PUŁAWY ZA Puławy całkowicie wstrzymały do odwołania produkcję melaminy 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) całkowicie wstrzymały produkcję melaminy do odwołania, podała 
spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja amerykańska: Niższe od oczekiwań dane dotyczące inflacji PPI w USA , które pojawiły się na początku 

wczorajszej sesji, negatywnie wpłynęły na amerykańskiego dolara, podkreślając fakt wyhamowywania inflacji. Kurs 
EUR/USD w rezultacie zbliżył się z powrotem do poziomu 1,0350-1,0360. 

Sesja azjatycka: Sesja w Azji przynosi odreagowanie spadkowe na eurodolarze, czego rezultatem jest powrót do rejonu 
1,0310. Dolar delikatnie odzyskuje siły także w relacji do innych kluczowych światowych walut. 

.Dorota Sierakowska 

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w ub. tyg. w USA wyniosła 262 tys. 

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 262 tys. 
- poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych 
wyniesie 265 tys. wobec 248 tys. poprzednio, po rewizji z 260 tys. 

USA Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w lipcu spadły o 0,5 proc. mdm 

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w lipcu spadły o 0,5 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku 
wzrosły o 9,8 proc. - poinformował Departament Pracy w komunikacie. 

WĘGRY Narodowy Bank Węgier podtrzymał stopę procentową na dotychczasowym poziomie 

Narodowy Bank Węgier (MNB) podtrzymał 1-tygodniową depozytową stopę procentową na dotychczasowym poziomie 
- poinformował bank w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

RYNEK PRACY Na portalach rekrutacyjnych w VII pojawiło się 288 tys. nowych ofert pracy, o 6 proc. mniej rdr - Grant Thornton 

W lipcu na portalach rekrutacyjnych w Polsce pojawiło się 288 tys. nowych ofert pracy, to o 6 proc. mniej rdr - podano w 
raporcie Grant Thornton i firmy Element. Autorzy raportu podają, że to już trzeci miesiąc z rzędu z ujemną dynamiką 
roczną. 

NIERUCHOMOŚCI W I poł. 2022 r. przybyło w Polsce 121,1 tys. m kw. powierzchni handlowej – CBRE 

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce obejmują 13,1 mln m kw. W pierwszej połowie 2022 r. 
rynek powiększył się o 121,1 tys. m kw. powierzchni - wynika z raportu CBRE. W budowie pozostaje 360 tys. m kw. 
powierzchni handlowej, która zasili głównie małe miasta. Za 12 proc. całej zbudowanej w pierwszej połowie roku 
powierzchni odpowiadały parki handlowe typu „convenience”, 47 proc. należało do „typowych” parków handlowych o 
powierzchni od 5 do 10 tys. m kw., 32 proc. to obiekty typu „big box”, a 9 proc. to centra handlowe. 

PRZEDSIĘBIORSTWA Z rejestru REGON w VII wyrejestrowano 13.683 firmy; 6,9 proc. mniej mdm – GUS 

W lipcu z rejestru REGON wyrejestrowano 13.683 firmy, o 6.9 proc. mniej mdm - podał GUS. Jednocześnie w lipcu 
zarejestrowano 31.051 firm, o 6,3 proc. mniej mdm. Liczba firm z zawieszoną działalnością wzrosła o 1,3 proc. mdm do 
ok. 610,8 tys. GUS podaje, że podmioty z zawieszoną działalnością na koniec lipca 2022 r. stanowiły 12,4 proc. ogólnej 
liczby zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON. 

TFI Klienci TFI wypłacili w lipcu łącznie 2,5 mld zł - Analizy pl 

W lipcu 2022 roku z funduszy inwestycyjnych klienci wypłacili łącznie 2,5 mld zł, o 0,3 mld zł więcej niż w czerwcu. Był 
to tym samym już dziesiąty z rzędu miesiąc z ujemnym bilansem sprzedaży - wynika z szacunków przedstawionych 
przez portal Analizy pl. W sumie przez 7 miesięcy tego roku z funduszy wycofano już ponad 22,6 mld zł. 

OFE ZUS przekazał do OFE w tym tygodniu 37,06 mln zł 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał w tym tygodniu otwartym funduszom emerytalnym (OFE) 37,06 mln zł - 
poinformował ZUS w komunikacie. W sierpniu OFE otrzymały 43,6 mln zł, a od początku 2022 r. przekazano 2.363,9 
mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: 7FIT, AALLIANCE, ABAK, ADATEX, AERFINANC, AGORA, AGROMEP, 

AKCEPTFIN, ANALIZY, AQUAPOZ, ARENAPL, ARTP, ATONHT, AUXILIA, BIOGENED, BLACKPOIN, BPX, 

BRAS, CARPATHIA, CASPAR, CCS, COMECO, CONSTANCE, COPERNIC, CORELENS, DEKTRA, DITIX, 

DORADCY24, DRAGOENT, DUALITY, ECO5TECH, EKOBOX, ELQ, EMONT, EMTASIA, EXCELLENC, EXIMIT, 

FIGENE, FINVENTUR, FITEN, FORPOSTA, GAMESBOX, GENOMED, GENOMTEC, GENXONE, GOTFI, 

GRAPHENE, GREMPCO, GRUPAHRC, HAMBURGER, HORTICO, HURTIMEX, HYDRA, IGORIA, INCANA, 

INCUVO, INDOS, INFRA, INTELGSOL, INTERFERI, IRONWOLF, IU, KME, KORBANK, LEGIMI, LGTRADE, 

LSTECHHOM, MADMIND, MAKOLAB, MALKOWSKI, MARKA, MEDAPP, MEDCAMP, MERIT, MILKPOL, 

MINERAL, MMCPL, MOLIERA2, MSM, MWTRADE, NEPTIS, NEURONE, NOOBZ, OPTIZENLB, ORZLOPONY, 

OTMUCHOW, OZECAPITAL, P2CHILL, PASSUS, PLANETB2B, PLASMA, PLGROUP, POLMAN, POLYSLASH, 

PREFABET, PROMISE, PRYMUS, QUERCUS, READGENE, REMEDIS, RENDER, ROAD, S4E, SAKANA, 

SAULETECH, SFERANET, SOLARINOV, SONKA, SUNDRAGON, SUNTECH, SWALLET, TAXNET, 

TENDERHUT, TESGAS, TRIGGO, UNIFIED, UNILABGAM, URTESTE, VAKOMTEK, VERBICOM, VIDIS, 

VISION, WAWEL, WIERZYCL, WODKAN, XBSPROLOG, XPLUS, YOSHI 

 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 7FIT- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 AALLIANCE- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 ABAK- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 ADATEX- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 AERFINANC- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 AGORA- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 AGROMEP- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 AILLERON- GPW-Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję. 

 AKCEPTFIN- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 ANALIZY- NC-Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

 AQUAPOZ- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 ARENAPL- NC-Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

 ARTP- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 ATONHT- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 AUXILIA- NC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

 BIOGENED- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 BLACKPOIN- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 BPX- NC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

 BRAS- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 CARPATHIA- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 CASPAR- NC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

 CCS- NC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

 COMECO- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 CONSTANCE- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 COPERNIC- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 CORELENS- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 DEKTRA- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 DITIX- NC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

 DORADCY24- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 DRAGOENT- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 DUALITY- NC-Publikacja raportu II kwartał 2022 roku. 

 ECO5TECH- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 EKOBOX- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 ELQ- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 EMONT- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 EMTASIA- NC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

 EXCELLENC- NC-Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2022 roku. 

 EXIMIT- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 FIGENE- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 FINVENTUR- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 FITEN- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 FORPOSTA- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 GAMESBOX- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 GENOMED- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 GENOMTEC- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 
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 GENXONE- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 GOTFI- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 GRAPHENE- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 GREMPCO- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 GRUPAHRC- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 GRUPRACUJ- GPW-Wprowadzenie do obrotu na GPW 160.776 akcji zwykłych na okaziciela serii D. 

 HAMBURGER- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 HORTICO- NC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

 HURTIMEX- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 HYDRA- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

 IGORIA- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 INCANA- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 INCUVO- NC-Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

 INDOS- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 INFRA- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 INPRO- GPW-Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję. 

 INTELGSOL- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 INTERFERI- GPW-Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku. 

 IRONWOLF- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 IU- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 KME- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 KORBANK- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 LEGIMI- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 LGTRADE- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 LOTOS- GPW-Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW. 

 LSTECHHOM- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 MADMIND- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 MAKOLAB- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 MALKOWSKI- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 MARKA- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 MEDAPP- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 MEDCAMP- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 MERIT- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 MFO- GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję. 

 MILKPOL- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 MINERAL- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 MMCPL- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 MOLIERA2- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 MSM- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 MWTRADE- GPW-Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku. 

 NEPTIS- NC-Wypłata dywidendy 1,82 zł na akcję. 

 NEPTIS- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 NEURONE- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 NOOBZ- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 OPTIZENLB- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 ORZLOPONY- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 OTMUCHOW- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 OZECAPITAL- NC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

 P2CHILL- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 PASSUS- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 PKNORLEN- GPW-Wprowadzenie do obrotu na GPW 198.738.864 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

 PLANETB2B- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 PLASMA- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 PLGROUP- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 POLMAN- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 POLYSLASH- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 PREFABET- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 PROMISE- NC-Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

 PRYMUS- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 QUERCUS- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 READGENE- NC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

 REMEDIS- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 RENDER- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 ROAD- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 S4E- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 SAKANA- NC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

 SAULETECH- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 SFERANET- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 SIMFABRIC- GPW-Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 5.625.000 akcji serii A i 625.000 akcji serii B. Wykluczenie spółki z obrotu na NC. 

 SOLARINOV- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 SONKA- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 STSHOLDING- GPW-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję. 

 SUNDRAGON- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 SUNTECH- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 SWALLET- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 TAXNET- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 TENDERHUT- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 
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 TESGAS- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 TRANSPOL- GPW-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję. 

 TRIGGO- NC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

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

 UNILABGAM- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 URTESTE- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 VAKOMTEK- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 VERBICOM- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 VIDIS- NC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.04.2022 do 30.06.2022 roku. 

 VISION- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 WAWEL- GPW-Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku. 

 WIERZYCL- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 WODKAN- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 XBSPROLOG- NC-Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2021/2022. 

 XPLUS- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 YOSHI- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

POLSKA 

 Polska- (09:00) Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC (Oczek. b.d. Poprz.101,5) za lipiec 

 Polska- (10:00) Inflacja CPI - fin.. (Oczek. 0,4% m/m 15,5% r/r Poprz.1,5% m/m 15,5% r/r) za lipiec 

 Polska- (14:00) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. -2350 mln EUR Poprz.-1909 mln EUR) za czerwiec 

 Polska- (14:00) Saldo obrotów towarowych (Oczek. b.d. Poprz.-1222 mln EUR) za czerwiec 

ZAGRANICA 

 Francja- (08:45) Inflacja CPI - fin.. (Oczek. 0,3% m/m 6,1% r/r Poprz.0,7% m/m 5,8% r/r) za lipiec 

 Francja- (08:45) Inflacja HICP - fin.. (Oczek. 0,3% m/m 6,8% r/r Poprz.0,9% m/m 6,5% r/r) za lipiec 

 Czechy- (09:00) Protokół z posiedzenia CNB za sierpień 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin.. (Oczek. 1,5% r/r Poprz.9,4% r/r) za czerwiec 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa w.d.a. - fin.. (Oczek. 4,8% r/r Poprz.3,4% r/r) za czerwiec 

 Turcja- (09:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. 6,7% r/r Poprz.9,1% r/r) za czerwiec 

 Hiszpania- (09:00) Inflacja CPI (Oczek. -0,2% m/m 10,8% r/r Poprz.1,9% m/m 10,2% r/r) za lipiec 

 Hiszpania- (09:00) Inflacja HICP (Oczek. -0,5% m/m 10,8% r/r Poprz.1,9% m/m 10% r/r) za lipiec 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa s.a. - fin.. (Oczek. 0,6% m/m Poprz.1,4% m/m) za czerwiec 

 Czechy- (10:00) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. b.d. Poprz.-22,76 mld CZK) za czerwiec 

 Włochy- (10:00) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. 0,35 mld EUR Poprz.-0,01 mld EUR) za czerwiec 

 Strefa Euro- (11:00) Produkcja przemysłowa w.d.a. (Oczek. 0,6% r/r Poprz.1,6% r/r) za czerwiec 

 Strefa Euro- (11:00) Produkcja przemysłowa s.a. (Oczek. -0,1% m/m Poprz.0,8% m/m) za czerwiec 

 USA- (14:30) Ceny eksportu (Oczek. -0,4% m/m Poprz.0,7% m/m) za lipiec 

 USA- (14:30) Ceny eksportu bez towarów rolniczych (Oczek. b.d. Poprz.0,9% m/m) za lipiec 

 USA- (14:30) Ceny importu (Oczek. -1,1% m/m Poprz.0,2% m/m) za lipiec 

 USA- (14:30) Ceny importu bez ropy (Oczek. b.d. Poprz.-0,5% m/m) za lipiec 

 USA- (16:00) Indeks Uniwersytetu Michigan - wst.. (Oczek. 52,2 Poprz.51,5) za sierpień 

 USA- (16:00) Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - wst.. (Oczek. b.d. Poprz.5,2) za sierpień 

 USA- (16:00) Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - wst.. (Oczek. b.d. Poprz.2,9) za sierpień 

 USA- (19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Oczek. b.d. Poprz.598) 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 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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