
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 reko mendacji 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  

 
 CHINY - Bank centralny Chin obniżył stopy procentowe o 10 pb 

 POLSKA - Inflacja w lipcu wyniosła rdr 15,6 proc., a mdm 0,5 proc. – GUS 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

14:00 Polska 
Inflacja bez cen 
administrowanych 

b.d. 15,9% r/r lipiec 

14:00 Polska 
Inflacja bez cen 
najbardziej 
zmiennych 

b.d. 11,2% r/r lipiec 

14:00 Polska 
Inflacja bez cen 
żywności i energii 

9,2% r/r 9,1% r/r lipiec 

14:00 Polska 
Inflacja - 15% 
średnia obcięta 

b.d. 10,7% r/r lipiec 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

11:00 
Strefa 

Euro 

Bilans handlu 

zagranicznego 

n.s.a. 

b.d. 
-26,3 mld 

EUR 
czerwiec 

11:00 
Strefa 

Euro 

Bilans handlu 

zagranicznego s.a. 
b.d. -26 mld EUR czerwiec 

11:00 Niemcy Indeks instytutu ZEW -59,9 -53,8 sierpień 

14:15 Kanada 
Rozpoczęte 

budowy domów 
b.d. 273,8 tys.  lipiec 

14:30 USA 
Pozwolenia na 

budowę domów 

1650 

tys.  
1696 tys.  lipiec 

14:30 USA 
Rozpoczęte budowy 

domów 

1545 

tys.  
1559 tys.  lipiec 

14:30 Kanada 
Inflacja bazowa 

CPI 
b.d. 

0,3% m/m  

6,2% r/r 

lipiec 

14:30 Kanada Inflacja CPI b.d. 

0,7% m/m  

8,1% r/r 

lipiec 

15:15 USA 

Wykorzystanie 

mocy 

produkcyjnych 

80% 80% lipiec 

wtorek, 16 sierpnia 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 735,07 0,58% 

WIG30 2 124,51 0,60% 

MWIG40 4 228,93 0,21% 

SWIG80 18 084,18 1,10% 

WIG 56 070,42 0,53% 

NCINDEX 318,39 0,19% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20U2220 1741 0,81% 27 670 53 344 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 165 45,08% 394 593 60,15% 

SPADEK 137 37,43% 256 299 39,07% 

BEZ ZM. 64 17,49% 5 146 0,78% 

RAZEM 366 100,00% 656 038 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

AIGAMES 2.230 14,95% 138 933 

MOSTALZAB 1.990 9,22% 1 467 420 

GREENX 0.881 7,44% 2 871 153 

AUTOPARTN 13.70 5,38% 9 554 617 

BOS 8.53 5,31% 193 537 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

TESGAS 3.86 -6,54% 147 556 

PEP 106.00 -5,02% 372 681 

DATAWALK 170.00 -4,92% 201 438 

CORMAY 0.999 -4,86% 128 918 

BOWIM 11.12 -4,14% 935 336 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33 912.44 0.45% 

NASDAQ 13 128.05 0.62% 

S&P500 4 297.14 0.40% 

FTSE 100 7 509.15 0.11% 

CAC 40 6 569.95 0.25% 

DAX XETRA 13 816.61 0.15% 

RTS  1 112.93 -0.30% 

BUX 43 034.16 -1.44% 

NIKKEI 225  28 858.61 -0.05% 

HANG SENG (godz. 8:21) 19 937.28 -0.52% 

BOVESPA 113 031.98 0.24% 

MERVAL 125 979.57 2.15% 

CECE EUR  1,308 67 -1.36% 

NTX EUR  1,015 36 -0.61% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.0161 0.00% 

EUR/PLN 4.6802 0.01% 

USD/PLN 4.6058 0.00% 

USD/JPY 133.3410 0.15% 

GBP/USD 1.2051 -0.04% 

EUR/CHF 0.9617 0.05% 

CHF/PLN 4.8668 -0.04% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1795.700 0.11% 

MIEDŹ (LME) 7 865.50 -2,47% 

ROPA BRENT 94.060 0.61% 

ROPA WTI 88.660 0.36% 
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15:15 USA 
Produkcja 

przemysłowa 

0,2% 

m/m 
-0,2% m/m lipiec 

22:40 USA 
Zmiana zapasów 

ropy wg API 
b.d. 2,16 mln brk tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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Informacje dnia 

 

TAURON PE Tauron zakłada, że postój bloku 910 MW w Jaworznie potrwa do 29 sierpnia 

Postój nowego bloku węglowego o mocy 910 megawatów w Jaworznie potrwa do 29 sierpnia - poinformował spółka w 
komunikacie. W związku z postojem od 6 sierpnia do 29 sierpnia 2022 r. marża pierwszego stopnia generowana przez 
blok będzie niższa o ok. 130 mln zł – podano również. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

SERINUS Serinus miał 1,83 mln USD zysku netto, 8,08 mln USD zysku EBITDA w I poł. 2022 r. 

Serinus odnotował 1,83 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
I poł. 2022 r. wobec 0,66 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

BIOMED Maksymilian Świniarski złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Biomedu Lublin 

Maksymilian Świniarski zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa spółki Biomed Lublin - podała spółka w komunikacie. 

VOTUM Votum w VII pozyskało 841 umów w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych 

Grupa Votum w lipcu obserwowała zauważalny wzrost zainteresowania frankowiczów pozwaniem banków i w segmencie 
dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych podpisała 841 nowych umów, co było najwyższym poziomem od marca 
- poinformowała spółka w komunikacie. 

PHOTON ENERGY NV Photon Energy rozpoczął budowę elektrowni PV o mocy 4,8 MWp w Rumunii 

Photon Energy rozpoczął budowę szóstej rumuńskiej elektrowni PV o mocy 4,8 MWp, podała spółka. Wysokowydajne 
bifacjalne moduły słoneczne zamontowane na jednoosiowych trackerach dostarczą do sieci Distribuie Energie Electrică 
Romania rocznie około 7,1 GWh energii odnawialnej, która będzie sprzedawana na rynku energii na zasadach 
komercyjnych, bez wsparcia lub umowy zakupu energii z odbiorcą. Rozpoczęcie działalności nowej elektrowni 
planowane jest na IV kw. 2022 roku. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PZU PZU rozszerzyło program lojalnościowy dla inwestorów indyw. o klientów BM Alior Banku 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) rozszerzył swój program lojalnościowy dla inwestorów indywidualnych o 
akcjonariuszy posiadających rachunek maklerski w Biurze Maklerskim Alior Banku, podał ubezpieczyciel. To drugi, po 
Biurze Maklerskim Banku Pekao, partner programu. 

PGNIG PGNiG i Aker BP odkryły nowe złoże ropy i gazu w Norwegii 

PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) i Aker BP odkryły 
złoże ropy naftowej i gazu ziemnego o zasobach wydobywalnych szacowanych wstępnie pomiędzy 11 a 36 mln baryłek 
ekwiwalentu ropy naftowej na prospekcie Newt w północnej części Morza Norweskiego, podało PGNiG. 

PGNIG PGNiG Termika zleciło studium wykonalności połączenia do nowego bloku EC Siekierki 

PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - zawarła umowę na 
opracowanie studium wykonalności budowy połączenia linią wysokiego napięcia bloku gazowo-parowego (BGP) 
projektowanego na terenie Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie z linią 220 kV PSE w relacji Piaseczno-Mory w rejonie 
Sokołowa, podała spółka. 

NOVATURAS Przychody Novaturas wzrosły o 38% r/r do 21 mln euro w lipcu 

Grupa Novaturas obsłużyła w lipcu 30 tys. klientów, a jej przychody wyniosły 21 mln euro (wzrost o 38% r/r), podała 
spółka. 

QUERCUS Quercus TFI na razie nie utworzy 'zielonego' funduszu 

Quercus TFI na razie nie stworzy "zielonego" funduszu, woli wdrażać elementy ESG w już istniejących funduszach, 
poinformował prezes Sebastian Buczek. 

QUERCUS Quercus TFI: Fundusze dłużne poprawią wyniki w II poł. 2022 r. 

Fundusze dłużne powinny poprawiać wyniki w II połowie roku, natomiast na rynku akcji pozytywne tendencje mogą się 
zacząć na przełomie 2022 i 2023 r., uważa prezes Quercus TFI Sebastian Buczek. 

PHOTON Photon Energy nie wyklucza nowych rynków, ale skupia się obecnych 

Photon Energy przygląda się nowym rynkom, jednak aktualnie priorytetem są działania podejmowane w krajach, gdzie 
spółka jest już obecna, poinformował prezes Georg Hotar. 

KRUK Kruk przydzielił 60 mln zł obligacji z redukcją 23 proc. 

Kruk przydzielił 60 mln zł obligacji serii AM4. Łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów wyniosła 77,9 mln 
zł, co przełożyło się na redukcję zapisów na poziomie 22,94 proc. - poinformowała spółka w komunikacie. 
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AGORA Agora liczy na wyższą r/r dywidendę z Eurozet wz. z dobrymi wynikami nadawcy 

Agora podtrzymuje determinację w procesie przejęcia kontroli nad Eurozet, ale wskazuje, że trwają negocjacje umowy 
opcyjnej. Jednocześnie grupa oczekuje wyższej r/r dywidendy z Eurozet, poinformowała członek zarządu grupy Anna 
Kryńska-Godlewska 

AGORA Agora podtrzymuje opracowanie nowej strategii rozwoju do końca bieżącego roku 

Agora podtrzymuje plan opracowania nowej strategii rozwoju do końca bieżącego roku, poinformował prezes Bartosz 
Hojka. 

AGORA Agora oczekuje efektów transformacji biznesowej Yieldbird w przyszłym roku 

Agora spodziewa się efektów transformacji biznesowej swojej spółki Yieldbird w wynikach finansowych w przyszłym roku 
na poziomie zwiększonej marży ze sprzedaży. Natomiast na poziomie EBITDA rezultaty mają być widoczne w ciągu 2 
lat, poinformował prezes Agory Bartosz Hojka. 

AGORA Agora nie notuje spadku popytu na rynku reklamy, liczy na dobrą frekwencję kinową 

Agora nie obserwuje obecnie na rynku reklamowym spadku popytu związanego ze spowolnieniem gospodarczym - 
poinformowali przedstawiciele zarządu. Grupa spodziewa się, że w drugiej połowie roku frekwencja kinowa pozostanie 
zbliżona do poziomu sprzed pandemii. 

GPW GPW: Nowa pięcioletnia strategia powinna zostać przyjęta w marcu 2023 r. 

Prace nad nową pięcioletnią strategią Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rozpoczną się po 
wakacjach, a dokument powinien zostać przyjęty w marcu 2023 r., poinformowała członek zarządu GPW Izabela 
Olszewska. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja Amerykańska: W trakcie sesji w USA eurodolar kontynuował spadek na południe, notując 1,01540 USD. 

Mocniejszy dolar tłumaczony jest podbiciem obaw recesyjnych na świecie. 

Sesja Azjatycka: Podczas obrotu w Azji główna para walutowa stabilizuje się. Indeksy w Azji pozostają „zielone” jednak 
nie są to mocne wzrosty. 

.Konrad Ryczko 

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

CHINY Bank centralny Chin obniżył stopy procentowe o 10 pb 

Bank centralny Chin obniżył stopy procentowe o 10 pb - podał Ludowy Bank Chin (PBOC) w komunikacie. PBOC obniżył 
stopę procentową 1-rocznych kredytów MLF do 2,75 proc. z 2,85 proc. Bank obniżył ją też w styczniu 2022 r. o 10 pb do 
2,85 proc. PBO zaskoczył rynki, bo analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg szacowali, że PBOC utrzyma w 
poniedziałek ten benchmark bez zmian. PBOC obniżył też w poniedziałek 7-dniową stopę reverse repo do 2,0 proc. z 
2,1 proc. - podał bank. 

CHINY Sprzedaż detaliczna Chin w VII: +2,7 proc. rdr. Konsensus: +4,9 proc. Poprzednio: +3,1 proc. 

Sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła o 2,7 proc. rdr w lipcu, po wzroście poprzednio o 3,1 proc. - poinformowało w 
komunikacie biuro statystyczne w Pekinie. Analitycy prognozowali wzrost o 4,9 proc. rdr. W ujęciu YTD rdr sprzedaż 
detaliczna spadła o 0,2 proc., po spadku poprzednio o 0,7 proc. Analitycy prognozowali YTD rdr wzrost o 0,1 proc. 

CHINY Produkcja przemysłowa w Chinach rdr w VII: +3,8 proc. Konsensus: +4,3 proc. Poprzednio: +3,9 proc. 

Produkcja przemysłowa Chin w ujęciu rdr wzrosła w lipcu o 3,8 proc. wobec zwyżki poprzednio o 3,9 proc. - 
poinformowało w komunikacie biuro statystyczne w Pekinie. Analitycy spodziewali się zwyżki produkcji rdr o 4,3 proc. W 
ujęciu YTD produkcja wzrosła o 3,5 proc., po wzroście poprzednio o 3,4 proc. Analitycy szacowali YTD wzrost produkcji 
o 3,5 proc. 

JAPONIA Produkcja przemysłu w Japonii w VI: +9,2 proc. mdm. Wstępnie:+8,9 proc. Poprzednio:-7,5 proc. 

Produkcja przemysłowa w Japonii w czerwcu wzrosła o 9,2 proc. mdm - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i 
Przemysłu w II wyliczeniu. Wstępnie spodziewano się +8,9 proc., po -7,5 proc. miesiąc wcześniej. Rdr produkcja 
przemysłowa spadła w VI o 2,8 proc. - podał resort gospodarki. Tu spodziewano się -3,1 proc., po -3,1 proc. miesiąc 
wcześniej. 

JAPONIA PKB Japonii w II kw.: +2,2 proc. kdk. Konsensus: +2,6 proc. Poprzednio: +0,1 proc. 

Produkt Krajowy Brutto Japonii wzrósł w II kw. 2022 r. o 2,2 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk - poinformowało w 
komunikacie biuro rządowe w I wyliczeniu. Na rynku szacowano +2,6 proc. wobec +0,1 proc. w I kw., po korekie z -0,5 
proc. W ujęciu kwartalnym PKB Japonii wzrósł w II kw. o 0,5 proc. wobec szacowanych +0,7 proc. i 0,0 w I kw., po 
korekcie z -0,1 proc. Nominalny PKB w II kw. wzrósł o 0,3 proc. kdk; szacowano +0,6 proc., po +0,4 proc. w I kw., po 
korekcie z +0,2 proc. 

STREFA EURO Produkcja przemysłowa w strefie euro w czerwcu wzrosła o 0,7 proc. mdm 

Produkcja przemysłowa w strefie euro w czerwcu wzrosła o 0,7 proc. mdm, podczas gdy poprzednio wzrosła o 2,1 proc., 
po korekcie z +0,8 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat. Analitycy spodziewali się, że 
produkcja mdm wzrośnie o 0,2 proc. 

WLK. BRYTANIA Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii spadł w czerwcu o 0,6 proc. mdm 

Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii spadł w czerwcu o 0,6 proc. mdm - podano w wyliczeniu urzędu statystycznego. 
Analitycy szacowali, że PKB spadł o 1,2 proc., po zwyżce miesiąc wcześniej o 0,4 proc., po korekcie z +0,5 proc. 

WLK. BRYTANIA Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii spadł w II kw. 2022 r. o 0,1 proc. kdk 

Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii spadł w II kw. 2022 r. o 0,1 proc. kdk - podano w I wyliczeniu Krajowego Biura 
Statystycznego. Na rynku szacowano, że PKB w I kw. spadł o 0,2 proc. po wzroście w I kw. o 0,8 proc. 

FRANCJA Inflacja we Francji wzrosła w lipcu do 6,1 proc. w ujęciu rocznym 

Inflacja we Francji wzrosła w lipcu do 6,1 proc. w ujęciu rocznym, natomiast stopa bezrobocia w II kw. utrzymała się na 
stabilnym poziomie 7,4 proc. - podał w piątek francuski Narodowy Instytut Statystyczny (Insee). 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

BUDŻET Nadwyżka budżetu po lipcu 2022 roku wyniosła 34,7 mld zł - MF 

Nadwyżka budżetu po lipcu 2022 r. wyniosła ok. 34,7 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Finansów. 
Dochody z podatku VAT były wyższe o 9,9 proc. rdr, z PIT wyższe o 12,5 proc., z CIT wyższe o 47,2 proc. Szacunkowe 
wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2022 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r. wyniosło: · 
dochody 313,3 mld zł, tj. 63,7 proc. · wydatki 278,6 mld zł, tj. 53,4 proc. 

PRODUKCJA Produkcja przemysłowa w Polsce w VI wzrosła o 10,5 proc. rdr – Eurostat 

Produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana dniami roboczymi, wzrosła w czerwcu o 10,5 proc. rdr, po wzroście o 12,4 
proc. rdr miesiąc wcześniej - podał Eurostat. 

INFLACJA Inflacja w lipcu wyniosła rdr 15,6 proc., a mdm 0,5 proc. – GUS 

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2022 r. wzrosły rdr o 15,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem 
ceny wzrosły o 0,5 proc.- podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że CPI wyniósł w 
lipcu 15,5 proc. rdr i 0,4 proc. mdm. 
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CENY Wzrost cen w zakresie mieszkań w lipcu o 1,1 proc. podbił wskaźnik inflacji o 0,29 pkt. proc. – GUS 

Wzrost cen w zakresie mieszkań w lipcu o 1,1 proc. podbił wskaźnik inflacji o 0,29 pkt. proc. - podał Główny Urząd 
Statystyczny. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2022 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 
0,5 proc. 

OBROTY BIEŻĄCE Deficyt w obrotach bieżących w czerwcu wyniósł 1.468 mln euro vs konsensus 2.597 mln euro deficytu – NBP 

Deficyt w obrotach bieżących w czerwcu 2022 r. wyniósł 1.468 mln euro wobec konsensusu 2.597,0 mln euro deficytu - 
podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł o 25,8 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 22,3 proc., a import zwiększył 
się o 31,5 proc. wobec mediany prognoz wskazującej na wzrost o 30,7 proc. 

EKSPORT Negatywny wpływ na eksport miał spadek sprzedaży towarów konsumpcyjnych trwałego użytku – NBP 

Negatywny wpływ na eksport miał spadek sprzedaży towarów konsumpcyjnych trwałego użytku, AGD i mebli - podał 
NBP. Według wstępnego szacunku wartość eksportu towarów w czerwcu 2022 r. wyniosła 130,4 mld zł, a importu 134,4 
mld zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 29,8 proc. i 35,7 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. NBP 
podaje, że obserwowane od szeregu miesięcy wysokie nominalne dynamiki obrotów towarowych są przede wszystkim 
wynikiem silnych wzrostów cen transakcyjnych zarówno po stronie eksportu jak i importu. 

POLITYKA PIENIĘŻNA Zapewnienie stabilności cen w Polsce, wg obecnej wiedzy, nie będzie wymagało dalszego, silnego zacieśniania 
- prezes NBP 

Zapewnienie średniookresowej stabilności cen w Polsce – w świetle obecnych danych i prognoz – nie będzie wymagało 
dalszego, silnego zacieśniania polityki pieniężnej - napisał w artykule dla "Super Expressu" prezes NBP Adam Glapiński. 

KONIUNKTURA GIEŁDOWA Odsetek "byków" na GPW wzrósł o 2 pkt. proc. i wyniósł 33,7 proc. – INI 

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się 
w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 2 pkt. proc. i wyniósł 33,7 proc. Odsetek respondentów 
oczekujących trendu spadkowego zniżkował o 1,4 pkt. proc. do 44,9 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 

 

Raport okresowy przedstawi: 01CYBATON, 1SOLUTION, 4MASS, 7LEVELS, AFHOL, AGROTOUR, AITON, 

ALUMAST, ALUMETAL, APIS, AQUATECH, ARRINERA, ARTGAMES, ATCCARGO, ATOMJELLY, AUTOSPA, 

BALTICINV, BALTICON, BENEFIT, BERGHOLDI, BETOMAX, BIOMASS, BLACKROSE, BLIRT, BLKCHNLAB, 

BLOOBER, BPC, BROADGATE, CAMBRIDGE, CANNABIS, CARBONSTU, CARLSON, CLOUD, CMI, 

COLUMBUS, CONSOLE, CZARNKOW, DANKS, DETGAMES, DGNET, DRAGEUS, ECCGAMES, EKOPARK, 

ERATONRG, ESKIMOS, EUROSNACK, FABRYKAKD, FARM51, FEMTECH, FHDOM, FINTECH, GAMEDUST, 

GAMIVO, GENRG, GEOTERM, GHYDROGEN, GOLAB, GRMEDIA, GRUPAMZ, GRUPAREC, GTRINITY, 

HEMP, Home Depot, HORNIGOLD, HUBTECH, HYDRAPRES, IDH, IMMGAMES, INNOGENE, INTELIWIS, 

INVENTION, JRHOLDING, JUJUBEE, KLABATER, KLEBAINV, KLON, KOOL2PLAY, KUPIEC, LAURENPES, 

LETUS, LOKATYBUD, LUKARDI, M4B, MAXIPIZZA, MENNICASK, MERA, MERLINGRP, METAVERSUM, 

MFOOD, MILESTONE, MOVIEGAMES, MPAY, MTENERGIA, NESTMEDIC, NEXTBIKE, NGGAMES, NOVINA, 

ONE2TRIBE, ONICO, OPTIGIS, ORGANIC, OVIDWORKS, OXYGEN, PFMEDICAL, PLANTWEAR, 

POINTPACK, POLTRONIC, PREFAGRP, PRESENT24, PTWP, PUNCHPUNK, PYLON, QUARTICON, 

QUBICGMS, REDDEV, SCPFL, SEKO, SFD, SFKPOLKAP, SIMFABRIC, SOFTBLUE, STEMCELLS, STILO, 

TAMEX, TELEMEDPL, TELESTO, TELESTR, TELGAM, TERMOEXP, THEDUST, VARSAV, VEE, VIATRON, 

VOOLT, VRFACTORY, Wal-Mart, WAT, WOODPCKR 

 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 01CYBATON- NC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

 1SOLUTION- NC-NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy) oraz zmian statutu. 

 1SOLUTION- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 4MASS- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

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

 ADATEX- NC-NWZA ws. połączenia spółki pod firmą Adatex Deweloper S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ze spółką pod firmą Adatex sp. z o. o., 
wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu oraz określenia wynagrodzenia członkom RN. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 BENEFIT- GPW-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 CONSOLE- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 
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 CZARNKOW- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

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

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

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

 DOMDEV- GPW-Wypłata dywidendy 10,50 zł na akcję. 

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

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

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

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

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

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

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

 FARM51- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 GIGROUP- GPW-Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii X. 

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

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

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

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

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

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

 Home Depot- NYSE-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

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

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

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

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

 IFIRMA- GPW-Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2022 w wysokości 0,20 zł na akcję. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 KOOL2PLAY- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 KREC- GPW-NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym, zmiany uchwały 17/05/2022 ZWZ z dnia 27 maja 2022 r., powołania 
nowego członka RN oraz przyjęcia nowej polityki wynagrodzeń w spółce. 

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

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

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

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

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

 M4B- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 NEXTBIKE- NC-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

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

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

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

 ONE2TRIBE- NC-Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 PRESENT24- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 SIMFABRIC- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

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

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

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

 STSHOLDING- GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję. 

 SUNTECH- NC-Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję. 

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

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

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

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

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

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

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

 TRANSPOL- GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję. 

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

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

 VERCOM- GPW-Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. 

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

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

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

 Wal-Mart- NYSE-Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2022/2023. 

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

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

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

POLSKA 

 Polska- (14:00) Inflacja bez cen administrowanych (Oczek. b.d. Poprz.15,9% r/r) za lipiec 

 Polska- (14:00) Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (Oczek. b.d. Poprz.11,2% r/r) za lipiec 

 Polska- (14:00) Inflacja bez cen żywności i energii (Oczek. 9,2% r/r Poprz.9,1% r/r) za lipiec 

 Polska- (14:00) Inflacja - 15% średnia obcięta (Oczek. b.d. Poprz.10,7% r/r) za lipiec 

ZAGRANICA 

 Słowacja- (09:00) PKB - wst.. (Oczek. b.d. Poprz.3,1% r/r) za II kw. 

 Czechy- (09:00) Inflacja PPI (Oczek. b.d. Poprz.1,4% m/m 28,5% r/r) za lipiec 

 Strefa Euro- (11:00) Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (Oczek. b.d. Poprz.-26,3 mld EUR) za czerwiec 

 Strefa Euro- (11:00) Bilans handlu zagranicznego s.a. (Oczek. b.d. Poprz.-26 mld EUR) za czerwiec 

 Niemcy- (11:00) Indeks instytutu ZEW (Oczek. -59,9 Poprz.-53,8) za sierpień 

 Kanada- (14:15) Rozpoczęte budowy domów (Oczek. b.d. Poprz.273,8 tys. ) za lipiec 

 USA- (14:30) Pozwolenia na budowę domów (Oczek. 1650 tys.  Poprz.1696 tys. ) za lipiec 

 USA- (14:30) Rozpoczęte budowy domów (Oczek. 1545 tys.  Poprz.1559 tys. ) za lipiec 

 Kanada- (14:30) Inflacja bazowa CPI (Oczek. b.d. Poprz.0,3% m/m 6,2% r/r) za lipiec 

 Kanada- (14:30) Inflacja CPI (Oczek. b.d. Poprz.0,7% m/m 8,1% r/r) za lipiec 

 USA- (15:15) Wykorzystanie mocy produkcyjnych (Oczek. 80% Poprz.80%) za lipiec 

 USA- (15:15) Produkcja przemysłowa (Oczek. 0,2% m/m Poprz.-0,2% m/m) za lipiec 

 USA- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. b.d. Poprz.2,16 mln brk) 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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http://www.destatis.de/
http://www.nbp.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.rzeczpospolita.pl/
http://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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