
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”. 

 

Wydział Obsługi Klienta 
 

BIULETYN PORANNY 
 

Najważniejsze informacje  

 
 PKN ORLEN, PGNIG - Rząd zgodził się na połączenie PKN Orlen z PGNiG 

 Raport okresowy przedstawi: AILLERON, BIGCHEESE, BIOCELTIX, BRASTER, 
ELEKTROTI, GRUPRACUJ, HMINWEST, KREC, MEGARON, MOSTALWAR, OTLOG, 
PROCHEM, SKOTAN, SPYROSOFT 

 POLSKA - Podatek od nadmiarowych zysków zapłacą wszystkie firmy zatrudniające 
ponad 250 osób – media 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

10:00 
Strefa 

Euro 
Podaż pieniądza M3 5,4% r/r 5,5% r/r sierpień 

12:15 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Chicago 

(Charles Evans) 

- - - 

13:30 USA 

Wystąpienie publiczne 

prezesa Fed (Jerome 

Powell) 

- - - 

13:30 
Strefa 

Euro 

Wystąpienie 

publiczne prezeski 

ECB (Christine 

Lagarde) 

- - - 

14:00 Węgry 
Decyzja ws. stóp 

procentowych 
12,75% 11,75% wrzesień 

14:30 USA 

Zamówienia na dobra 

bez środków trans. - 

wst.. 

0,2% 

m/m 
0,2% m/m sierpień 

14:30 USA 

Zamówienia na 

dobra trwałego 

użytku - wst.. 

-0,5% m/m -0,1% m/m sierpień 

15:00 
Strefa 

Euro 

Wystąpienie 

publiczne członka 

zarządu ECB 

(Luis de Guindos) 

- - - 

15:00 USA 

Indeks S&P/Case-

Shiller dla 10 

metropolii 

15,8% 

r/r 
17,4% r/r lipiec 

15:00 USA 

Indeks S&P/Case-

Shiller dla 20 

metropolii 

17% r/r 18,6% r/r lipiec 

15:00 USA 

Indeks cen 

nieruchomości - 

FHFA 

0,0% m/m 0,1% m/m lipiec 

15:55 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z St. Louis 

(James Bullard) 

- - - 

16:00 USA 
Sprzedaż nowych 

domów 
500 tys.  511 tys.  sierpień 

16:00 USA 

Indeks zaufania 

konsumentów - 

Conference Board 

104 103,2 wrzesień 

16:00 USA 
Indeks Fed z 

Richmond 
-10 -8 wrzesień 

22:40 USA 
Zmiana zapasów 

ropy wg API 

-0,6 mln 

brk 
1,03 mln brk tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

wtorek, 27 września 2022,  
godz. 8:30 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 433,08 -1,69% 

WIG30 1 757,49 -1,72% 

mWIG40 3 590,47 -2,38% 

sWIG80 16 085,74 -2,38% 

WIG 47 247,23 -1,73% 

NCIndex 297,64 -2,51% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20M2220 1447 -1,16% 64.1k 67 003 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 64 16,93% 196 524 17,06% 

SPADEK 267 70,63% 953 277 82,76% 

BEZ ZM. 47 12,44% 2 109 0,18% 

RAZEM 378 100,00% 1 151 912 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

YOLO 0,580 46,84% 382 576 

CDPROJEKT 102,68 13,47% 143 535 505 

PLAYWAY 287,00 3,61% 606 941 

CIGAMES 2,585 3,61% 1 720 465 

KERNEL 17,94 3,10% 2 336 672 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

ZEPAK 19,88 -15,76% 6 827 335 

BUMECH 54,00 -11,76% 26 352 641 

PCFGROUP 39,75 -11,67% 4 446 872 

ARCTIC 17,20 -10,88% 6 164 324 

PURE 31,30 -10,57% 466 897 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 29260,81 -1,11% 

NASDAQ 10802,92 -0,60% 

S&P500 3655,04 -1,03% 

FTSE 100 7020,95 0,03% 

CAC 40 5769,39 -0,24% 

DAX XETRA 12227,92 -0,46% 

RTS  1043,44 -8,62% 

BUX 38528,86 -0,33% 

NIKKEI 225  26548,1 0,44% 

HANG SENG (godz. 8:21) 17709,02 -0,82% 

BOVESPA 109118,59 -2,33% 

MERVAL 138148,26 -3,35% 

CECE EUR  1 270,76 -1,19% 

NTX EUR  890,29 -0,67% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 0,9648 0,29% 

EUR/PLN 4,7516 -0,06% 

USD/PLN 4,9242 -0,36% 

USD/JPY 144,401 -0,04% 

GBP/USD 1,0816 0,47% 

EUR/CHF 0,9551 0,05% 

CHF/PLN 4,9725 -0,17% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1641,35 0,41% 

MIEDŹ (LME) 7307 -1,90% 

ROPA BRENT 83,89 1,38% 

ROPA WTI 77,66 1,25% 
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Informacje dnia 
 

PKN ORLEN, PGNIG Rząd zgodził się na połączenie PKN Orlen z PGNiG 

Rząd na poniedziałkowym posiedzeniu zgodził się na połączenie PKN Orlen z PGNiG - poinformował rzecznik prasowy 
rządu Piotr Muller w TVP. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

GRUPA AZOTY PKO BP podwyższył Grupie Azoty limit kredytowy z 240 mln zł do 1 mld zł 

PKO BP podwyższył Grupie Azoty limit kredytowy z 240 mln zł do 1 mld zł - poinformowała w poniedziałek Grupa Azoty 
po podpisaniu aneksów w tej sprawie. 

GRUPA PRACUJ Skor. EBITDA Grupy Pracuj w II kw. 2022 r. wyniosła 81,1 mln zł, wobec 77,3 mln zł konsensusu 

Skorygowana EBITDA Grupy Pracuj w drugim kwartale 2022 r. wyniosła 81,1 mln zł - wynika z raportu półrocznego. 
Konsensus PAP Biznes zakładał 77,3 mln zł skorygowanej EBITDA. 

CAVATINA HOLDING Zysk netto grupy Cavatina Holding w I połowie '22 spadł do 39,2 mln zł 

Skonsolidowany zysk netto Cavatina Holding w pierwszej połowie 2022 roku spadł do 39,2 mln zł z 88,5 mln zł rok 
wcześniej, a zysk z działalności operacyjnej spadł do 72,2 mln zł z 106,6 mln zł - poinformował notowany na GPW 
deweloper biurowy. 

ELEKTROTIM Portfel zamówień grupy Elektrotim na koniec czerwca 2022 r. wynosił ok. 647,5 mln zł 

Portfel zamówień grupy Elektrotim na koniec czerwca 2022 r. wynosił ok. 647,5 mln zł netto, w porównaniu do 313,4 mln 
zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. 

MOSTOSTAL WARSZAWA Portfel zleceń grupy Mostostal Warszawa na koniec I półr. '22 wyniósł 3,06 mld zł 

Portfel zleceń Mostostalu Warszawa po pierwszym półroczu 2022 r. wyniósł 2,98 mld zł, natomiast całej grupy 
kapitałowej 3,06 mld zł - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Grupa odnotowała w pierwszym półroczu 2022 
roku 0,76 mln zł zysku netto wobec 17,5 mln zł zysku przed rokiem. 

POLIMEXMS Polimex Mostostal wykona dla PGE EC elektrociepłownię gazową za 359,3 mln zł 

Polimex Mostostal i jego spółka zależna Polimex Energetyka podpisały umowę z PGE Energia Ciepła na wykonanie 
"pod klucz" w Bydgoszczy elektrociepłowni gazowej opartej o agregaty kogeneracyjne o mocy min. 50 MWe - 
poinformował Polimex Mostostal w komunikacie. Wartość umowy to 359,3 mln zł netto. 

CIECH Ciech do końca 2026 roku chce wybudować instalację do termicznego przekształcania odpadów 

Ciech, jego spółka zależna Ciech Sosa Polska oraz EEW Energy from Waste GmbH podpisali umowę o współpracy przy 
realizacji instalacji do termicznego przekształcania odpadów - poinformował Ciech w komunikacie. Instalacja ma być 
uruchomiona do końca 2026 roku, a zlokalizowana będzie na terenie zakładu w Inowrocławiu. 

BOOMBIT BoomBit miał w I półroczu 148,1 mln zł przychodów i 4,2 mln zł zysku netto - zgodnie z szacunkami 

BoomBit, zgodnie z szacunkami, miał w pierwszym półroczu 2022 roku 148,1 mln zł skonsolidowanych przychodów, 
11,8 mln zł EBITDA i 4,2 mln zł zysku netto - podała spółka w komunikacie. 

FERRO Ferro w ramach nowej strategii grupy chce w '26 zwiększyć przychody do 1,4 mld zł, a EBITDA do 193 mln zł 

Ferro w ramach nowej strategii grupy chce w perspektywie 2026 roku zwiększyć przychody o 69 proc. wobec 2021 roku, 
do 1,4 mld zł, a EBITDA o 61 proc. do 193 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym. Zakładany CAPEX ma 
sięgnąć 30 mln zł średniorocznie i trafić na rozwój zdolności produkcyjnych, wsparcie logistyki i transformację IT. 

COMPERIA.PL Comperia.pl zaprasza do sprzedaży 151.515 akcji spółki po 6,60 zł za sztukę 

Comperia.pl zaprasza do sprzedaży nie więcej niż 151.515 akcji własnych po 6,60 zł za sztukę - podała spółka w 
komunikacie. 

SPYROSOFT Spyrosoft rozważa notowanie na zagranicznej giełdzie 

Spyrosoft rozważa notowanie na zagranicznej giełdzie - poinformowała spółka w komunikacie. W tym celu zarząd 
Spyrosoft przyjął program zamiany akcji spółki na akcje spółek zależnych. 

CYFROWY POLSAT Cyfrowy Polsat ma umowę sprzedaży 1 mln akcji Modivo za 600 mln zł spółce Embud 2 

Cyfrowy Polsat zawarł umowę sprzedaży 1 mln akcji Modivo za 600 mln zł spółce Embud 2 - podał Polsat w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PCF GROUP PCF Group chce samodzielnie kontynuować prace nad Projektem Dagger po rezygnacji Take-Two 

PCF Group otrzymał od Take-Two Interactive pismo informujące o zamiarze rozwiązania umowy produkcyjno-
wydawniczej w drodze zawarcia porozumienia o jej rozwiązaniu. Umowa dotyczy "Projektu Dagger" - nowego IP z 
gatunku action-adventure, nad którym prace, pod kierownictwem zespołu People Can Fly w Nowym Jorku, trwają od 2 
lat, podała spółka. PCF Group chce kontynuować prace tym projektem w ramach działań self-publishing. 

GRUPA AZOTY Filip Grzegorczyk został powołany na prezesa zarządu ZA Kędzierzyn 

Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn (Grupy Azoty ZAK) powołała na funkcję prezesa zarządu 
Filipa Grzegorczyka, podała Grupa Azoty. Jednocześnie Filip Grzegorczyk nadal będzie pełnił funkcję wiceprezesa 
zarządu Grupy Azoty, którą sprawuje od grudnia 2020 roku. 
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GLOBE TRADE CENTRE GTC obniżyło w projekcie na NWZ proponowaną liczbę akcji nowej emisji do 125 mln sztuk 

Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, które po przerwie 
odbędzie się 26 września 2022 r., o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 125 mln akcji serii P, z 
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, wynika ze zmienionego projektu na 
nadzwyczajne walne zgromadzenie. Wcześniej przywidywano emisję do 200 mln akcji serii P (a początkowo - do 312 
mln akcji). 

MEDIALGORITHMICS Medicalgorithmics utworzył odpis na 1,6 mln USD z tytułu poręczenia dla spółki zależnej 

Medicalgorithmics podjął decyzję o rozpoznaniu w sprawozdaniu jednostkowym za I półrocze br. zobowiązania 
warunkowego na kwotę 1,6 mln USD (7,3 mln zł), z tytułu udzielonego w 2016 roku poręczenia oprocentowanego weksla 
własnego spółki zależnej Medicalgorithmics US Holding Corporation, zabezpieczającego zobowiązania z tytułu nabycia 
przez holding spółki Medi-Lynx Cardiac Monitoring, podała spółka. 

TIM TIM: 3LP zdecydowało o odwołaniu oferty publicznej akcji serii E 

spółka zależna TIM - zdecydowała o odwołaniu oferty publicznej akcji serii E, podał TIM. Jednocześnie zarząd 3LP 
postanowił nie podejmować dalszych działań w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia wszystkich akcji 3LP do obrotu 
na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. 

PKN ORLEN Baltic Power ma umowy rezerwacyjne na kluczowe komponenty dla morskiej farmy wiatrowej 

Baltic Power podpisała umowy rezerwacyjne na dostawy turbin, kabli eksportujących wyprodukowaną energię na ląd 
oraz budowę lądowej stacji odbierającej energię - podał PKN Orlen w komunikacie prasowym. 

DEVELIA Develia wprowadziła do sprzedaży 209 lokali w ramach Ślężna Vita we Wrocławiu 

Develia wprowadziła do oferty 199 mieszkań oraz 10 lokali usługowo-handlowych w ramach nowej inwestycji Ślężna 
Vita we Wrocławiu, podała spółka. 

XTPL XTPL ma warunkowy patent Izraelskiego Urzędu Patentowego na metodę formowania linii 

XTPL otrzymał warunkowy patent Izraelskiego Urzędu Patentowego dotyczący metody formowania linii o szerokości 
poniżej 1 mikrometra z wykorzystaniem opracowanego tuszu zawierającego nanocząstki srebra, podała spółka. 

VOTUM W zasięgu Votum jest 100 mln zł rocznego zysku; grupa rozszerzyła ofertę m.in. o kredyty przedsiębiorców 

Grupa Votum ocenia, że w jej zasięgu jest osiągnięcie 100 mln zł rocznego zysku, spodziewa się rekordowego IV 
kwartału - poinformował prezes spółki Bartłomiej Krupa. Votum rozszerzyło ofertę o kredyty sprzed UE i sprawy 
przedsiębiorców, a pierwszych rozstrzygnięć sądowych w tym obszarze spodziewa się już w 2023 roku. 

ZE PAK ZE PAK przewiduje skons. zysk netto na 153 mln zł, zysk EBITDA na 199 mln zł w I poł. 2022 

Przewidywany szacunkowy skonsolidowany zysk netto Grupy ZE PAK za I półrocze 2022 roku wyniesie 153 mln zł, zaś 
zysk EBITDA sięgnie 199 mln zł, podała spółka. ZE PAK podał też, że zawiązał rezerwę związaną z umową sprzedaży 
energii elektrycznej w II połowie br. do jednego z zewnętrznych odbiorców, co spowoduje obniżenie wyniku EBITDA i 
wyniku netto o ok. 31 mln zł zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym. 

TIM TIM ocenia, że obecny przegląd opcji strategicznych może zakończyć się jakimś rozstrzygnięciem 

TIM ocenia, że w przeciwieństwie do poprzedniego przeglądu opcji strategicznych grupy prowadzony obecnie przegląd 
opcji może zakończyć się jakimś rezultatem - ocenili przedstawiciele zarządu podczas poniedziałkowej konferencji 

TIM TIM nie zakłada zmiany w długofalowej strategii spółki 

Mimo wielu zmiennych w otoczeniu rynkowym: m.in. wojny w Ukrainie i rosnących cen surowców, TIM nie zakłada 
zmiany w długofalowej strategii spółki, poinformował zarząd. Spółka zapowiadała, że w 2026 r. chce osiągnąć 3 mld zł 
przychodów i zysk na poziomie EBITDA w wysokości 250 mln. 

UNIBEP Konsorcjum Unibepu ma umowę na budowę magazynu za ok. 58 mln zł netto 

Konsorcjum z Unibepem jako liderem i firmą Tytan Systemy Bezpieczeństwa jako partnerem podpisało umowę na 
budowę w Łomży magazynu wartości ok. 58 mln zł netto (71,3 mln zł brutto), podała spółka. 

CYFROWY POLSAT Interia nabędzie 70 proc. udziałów w spółce Antyweb 

Interia, z Grupy Polsat Plus, nabędzie 70 proc. udziałów w spółce Antyweb - poinformował Cyfrowy Polsat w komunikacie 
prasowym. 

TRAKCJA Jacek Gdański zrezygnował z funkcji wiceprezesa Trakcji 

Wiceprezes Jacek Gdański zrezygnował ze swojej dotychczasowej funkcji oraz z członkostwa w zarządzie Trakcji ze  

skutkiem na koniec dnia 26 września 2022 r., podała spółka. 

PGE W Lublinie otwarto nową siedzibę PGE Polskiej Grupy Energetycznej 

To ważny i przełomowy krok, który mam nadzieję będzie stanowił dobry przykład dla innych firm decydujących się na 
decentralizację zarządzania i przeniesienie części kompetencji do innych miast Polski - napisał wicepremier Jacek Sasin 
w liście do uczestników otwarcia siedziby PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Lublinie. 

GTC NWZ GTC zdecydowało o emisji do 125 mln akcji 

Akcjonariusze GTC zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 125 mln akcji serii P bez 
prawa poboru - podała spółka w uchwałach do WZ. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Zmiany w akcjonariacie 
 
 

MOSTOSTAL ZABRZE Quercus TFI zmniejszył udział w akcjonariacie Mostostalu Zabrze 

Fundusze zarządzane przez Quercus TFI zmniejszyły udział w akcjonariacie Mostostalu Zabrze poniżej progu 5 proc. i 
mają obecnie 1,43 proc. kapitału zakładowego spółki i głosów na WZ - poinformowała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja Amerykańska: W trakcie sesji w USA eurodolar spadł do 0,95989 USD. Indeksy akcyjne zakończyły handel na 

lekkich stratach, jednak brak było większej paniki. 

Sesja Azjatycka: Podczas obrotu w Azji obserwujemy próby odbicia. Eurodolar podbija do 0,96457 USD, a Nikkei rośnie 
o 0,45%. 

Konrad Ryczko 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

NIEMCY Indeks Ifo wyniósł we wrześniu 84,3 pkt. 

Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wyniósł we wrześniu 84,3 pkt. wobec 88,6 pkt., po 
korekcie z 88,5 pkt. - podał instytut Ifo w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 87,0 pkt. 

STREFA EURO Dyskusja za zmniejszaniem sumy bilansowej po zakończeniu proces normalizacji polityki monetarnej – Lagarde 

Bank centralny strefy euro może zacząć dyskusję na zmniejszaniem sumy bilansowej, gdy zakończy proces normalizacji 
polityki monetarnej - powiedziała w poniedziałek prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde w 
wystąpieniu przed Komisją Gospodarczą i Monetarną Parlamentu Europejskiego. 

WLK. BRYTANIA Bank Anglii nie zawaha się zmienić stóp procentowych,- Bailey 

Bank Anglii nie zawaha się zmienić stóp procentowych, jeśli oceni, że sytuacja tego wymaga - napisano w oświadczeniu 
Andrew Baileya, prezesa Banku Anglii. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PODATKI Podatek od nadmiarowych zysków zapłacą wszystkie firmy zatrudniające ponad 250 osób – media 

Podatek od nadmiarowych zysków zapłacą wszystkie firmy zatrudniające ponad 250 osób - podał dziennik 
Rzeczpospolita, powołując się na dokumenty, do których dotarła. Jak pisze Rzeczpospolita 50-proc. podatek ma objąć 
nie tylko spółki Skarbu Państwa, nie tylko spółki energetyczne i banki, ale po prostu wszystkie firmy - włącznie z 
prywatnymi - zatrudniające powyżej 250 osób. Rząd PiS chce w ten sposób ściągnąć z biznesu 13,5 mld złotych i dzięki 
tym środkom sfinansować wypłatę rekompensat za wysokie ceny energii dla samorządów i odbiorców chronionych. 

ENERGIA Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie odbiorców energii, koszt to ok. 23 mld zł 

Rada Ministrów na poniedziałkowym posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących 
ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - poinformował 
rzecznik rządu Piotr Muller w TVP. Koszt zamrożenia cen rząd szacuje na ok. 23 mld zł. 

INFLACJA W II połowie '22 r. inflacja pozostanie wysoka, w '23 r. prognozowane jest jej obniżenie - założenia polit. pien. '23 

Aktualne prognozy wskazują, że w II połowie 2022 r. inflacja pozostanie wysoka; w 2023 r. prognozowane jest jej 
obniżenie - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2023 r. Jak wskazują autorzy 
dokumentu, w II połowie 2022 r. oraz w 2023 r. dynamika PKB Polski wyraźnie się obniży. 

RPP RPP utrzyma w '23 roku cel inflacyjny na poziomie 2,5 proc. z przedziałem +/- 1 pkt. proc. 

RPP podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem 
odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2023 r.. 

KONIUNKTURA We wrześniu ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury dla Polski wyniósł 88,9 wobec 91,8 w VIII – GUS 

We wrześniu ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury dla Polski wyniósł 88,9 wobec 91,8 w sierpniu - podał Główny 
Urząd Statystyczny. We wrześniu 2021 roku wskaźnik był na poziomie 102,9. 

MIESZKANIA Zasób mieszkań w Polsce na koniec 2021 r. wzrósł o 1,6 proc rdr – NBP 

Zasób mieszkań w Polsce na koniec 2021 r. wzrósł o 1,6 proc. do 15,3 mln lokali - podał NBP. "Zgodnie z szacunkami 
NBP w 2021 r. zasób mieszkań w Polsce wynosił ok. 15,3 mln lokali (wzrost o 1,6 proc. rdr, tj. o 234,7 tys.). Według NBP 
w 2021 roku zwiększyła się liczba mieszkań w zasobie na 1000 ludności i wyniosła ok. 400 wobec 392 w 2020 r. oraz 
przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę (ok. 30,0 wobec 29,2 w 2020 r.). 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: AILLERON, BIGCHEESE, BIOCELTIX, BRASTER, ELEKTROTI, GRUPRACUJ, 
HMINWEST, KREC, MEGARON, MOSTALWAR, OTLOG, PROCHEM, SKOTAN, SPYROSOFT 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

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

 BETACOM- GPW-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy. 

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

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

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

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

 FOTOVOLT- NC-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 na pokrycie strat z lat przyszłych, przeznaczenia kapitału 
zapasowego na pokrycie strat z lat przyszłych oraz dalszego istnienia spółki. 

 GRODNO- GPW-ZWZA ws. m.in. podziału zysku. 

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

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

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

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

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

 NTTSYSTEM- GPW-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję. 

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

 PREFAGRP- NC-NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego o najwyższym pierwszeństwie z sumą zaspokojenia wynoszącą 
6.000.000,00 zł na 33 udziałach posiadanych przez Prefa Group S.A. jako wspólnika spółki Apartamenty Nad Wartą Etap II sp. z o.o. z siedzibą w 
Luboniu (KRS: 0000918073). 

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

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

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

 ZPUE- GPW-NWZA ws. zmiany uchwały nr 5/03/2021 NWZ z dnia 16 marca 2021 r. 

POLSKA 

- 

ZAGRANICA 

 Strefa Euro- (10:00) Podaż pieniądza M3 (Oczek. 5,4% r/r Poprz.5,5% r/r) za sierpień 

 USA- (12:15) Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)  

 USA- (13:30) Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)  

 Strefa Euro- (13:30) Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)  

 Węgry- (14:00) Decyzja ws. stóp procentowych (Oczek. 12,75% Poprz.11,75%) za wrzesień 

 USA- (14:30) Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst.. (Oczek. 0,2% m/m Poprz.0,2% m/m) za sierpień 

 USA- (14:30) Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst.. (Oczek. -0,5% m/m Poprz.-0,1% m/m) za sierpień 

 Strefa Euro- (15:00) Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)  

 USA- (15:00) Indeks S&P/Case-Shiller dla 10 metropolii (Oczek. 15,8% r/r Poprz.17,4% r/r) za lipiec 

 USA- (15:00) Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii (Oczek. 17% r/r Poprz.18,6% r/r) za lipiec 

 USA- (15:00) Indeks cen nieruchomości - FHFA (Oczek. 0,0% m/m Poprz.0,1% m/m) za lipiec 

 USA- (15:55) Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)  

 USA- (16:00) Sprzedaż nowych domów (Oczek. 500 tys.  Poprz.511 tys. ) za sierpień 

 USA- (16:00) Indeks zaufania konsumentów - Conference Board (Oczek. 104 Poprz.103,2) za wrzesień 

 USA- (16:00) Indeks Fed z Richmond (Oczek. -10 Poprz.-8) za wrzesień 

 USA- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. -0,6 mln brk Poprz.1,03 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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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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