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Najważniejsze informacje


PKO BP - PKO BP kupiło 14.161.080 akcji PKN Orlen od Skarbu Państwa.



Raport okresowy przedstawi: 11BIT, 3RGAMES, AIGAMES, AMPLI, ARTERIA,
ASMGROUP, ATMGRUPA, BAHOLDING, BBIDEV, BIOMAXIMA, BRAS,
CZTOREBKA, DELKO, DGA, DIGITANET, ENAP, ENTER, FASTFIN, FEERUM,
FERRUM, FON, GAMEOPS, GETBACK, GETINOBLE, GREENX, GREENX,
HERKULES, HOLLYWOOD, I2DEV, IDMSA, IFCAPITAL, IFSA, IMMOBILE,
IZOLACJA, JWWINVEST, KGL, LESS, LIBET, LSISOFT, MAXCOM, MDIENERGIA,
MEDIACAP, MEDIANPOL, MERCATOR, MONNARI, MPLVERBUM, MUZA, NEXITY,
NOVAVISGR, NTCAPITAL, NTTSYSTEM, OPENFIN, ORZBIALY, PBG, PBSFINANSE,
PLAYWAY, PRAGMAINK, PROTEKTOR, QUANTUM, RAFAKO, RAINBOW, RESBUD,
SANOK, SANWIL, SFINKS, SIMFABRIC, SIMPLE, SOLAR, TALEX, TARCZYNSKI,
TBULL, TRAKCJA, TRITON, TXM, UNIMA, VISTAL, WIKANA, ZAMET



STREFA EURO - Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro obniżył się we wrześniu do
93,7 pkt.

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia
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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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Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat
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Informacje dnia
PKO BP

PKO BP kupiło 14.161.080 akcji PKN Orlen od Skarbu Państwa
PKO BP kupiło 29 września 14.161.080 akcji PKN Orlen od Skarbu Państwa - poinformował bank w piątkowym
komunikacie.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Informacje ze spółek
PO ZAMKNIĘCIU SESJI
BANK HANDLOWY

RN Banku Handlowego powołała Ivana Vrhel na członka zarządu ds. bankowości transakcyjnej
Rada nadzorcza Banku Handlowego powołała Ivana Vrhel na członka zarządu odpowiedzialnego za bankowość
transakcyjną - poinformował bank w komunikacie.

HERKULES

Herkules Infrastruktura złożył wnioski o sanację i równolegle o ogłoszenie upadłości
Herkules Infrastruktura, spółka zależna Herkulesa, złożyła wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz
równolegle wniosek o ogłoszenie upadłości, podał Herkules.

WIRTUALNA POLSKA

Wirtualna Polska za 95 mln zł kupiła większościowy pakiet akcji Audioteki
Stacja Służew, spółka zależna Wirtualnej Polski Holding, sfinalizowała zakup pakietu akcji spółki Audioteka łącznie za
95,3 mln zł, zwiększając zaangażowanie do ok. 60 proc. jej akcji - poinformowała spółka w komunikacie.

COLUMBUS

Columbus Energy otrzymał 101,5 mln zł pożyczki; spłacił kredyty w wysokości 57 mln zł
Columbus Energy otrzymał finansowanie w wysokości 101,5 mln zł od swojego głównego akcjonariusza, podała spółka.
Z tych pieniędzy spółka spłaciła 57 mln zł kredytów, chce też wykupić przedterminowo obligacje wartości 30 mln zł.

PZU, PKN ORLEN

PZU kupi 14.161.080 akcji PKN Orlen od Skarbu Państwa
PZU kupi 14.161.080 akcji PKN Orlen od Skarbu Państwa - poinformował ubezpieczyciel w czwartkowym komunikacie.

ZUE

Oferta ZUE najkorzystniejsza w przetargu na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym
Oferta ZUE o wartości 785,1 mln zł netto na wykonanie projektu wykonawczego i realizację robót budowlanych na
zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu
dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Południowe okazała się najkorzystniejsza
- poinformowała spółka w komunikacie.

MERCATOR

Mercator szacuje stratę netto w II kw. na 9,8 mln zł; wcześniej zakładał, że wyniesie ona 5 mln zł
Mercator Medical zaktualizował szacunki wyników za II kwartał i obecnie spodziewa się, że strata netto w tym okresie
wyniesie 9,8 mln zł, a nie ok. 5 mln zł, jak zakładał wcześniej - poinformował w komunikacie producent rękawic
medycznych.

MABION

Mabion oczekuje w kolejnych kwartałach '22 wzrostu wyników na wszystkich poziomach wobec I półrocza br.
Mabion oczekuje w kolejnych kwartałach 2022 roku wzrostu wyników finansowych na wszystkich poziomach w
porównaniu do pierwszego półrocza br. - podała spółka w komunikacie prasowym

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI
BRAND24

DM BOŚ obniżył cenę docelową akcji Brand24 do 28,20 zł
Analitycy DM BOŚ w raporcie z 28 września obniżyli cenę docelową akcji Brand24 do 28,2 zł z 30,50 zł wcześniej.

ALLEGRO

Grupa Allegro obniżyła prognozy na 2022r., średniookresowe przewidywania w trakcie rewizji
Allegro obniżyło oczekiwania dotyczące wyników finansowych oraz nakładów inwestycyjnych na cały 2022 r. zarówno
dla całej grupy, jak i dla działalności w Polsce, podała spółka. Ponadto średnioterminowe oczekiwania grupy są obecnie
rewidowane, by odzwierciedlić zmieniające się otoczenie biznesowe w strukturze kosztów i skupić się na zwiększaniu
wydajności.

GRUPA AZOTY

Grupa Azoty miała 715,81 mln zł zysku netto, 1 059,19 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r.
Grupa Azoty odnotowała 715,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki
dominującej w II kw. 2022 r. wobec 143,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MOLECURE

Molecure miało 7,06 mln zł straty netto, 7,41 mln zł straty EBIT w I poł. 2022 r.
Molecure odnotowało 7,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł.
2022 r. wobec 4,95 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie

ZAKŁADY AZOTOWE
PUŁAWY

ZA Puławy miały 396,44 mln zł zysku netto, 389,86 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 396,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto
przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 49,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała
spółka w raporcie.
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GRUPA AZOTY POLICE

ZCh Police miały 189,03 mln zł zysku netto, 262,85 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r.
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 189,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto
przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 37,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała
spółka w raporcie.

CREEPYJAR

Creepy Jar wyda w 2022 roku kolejne rozszerzenie gry Green Hell
Creepy Jar w 2022 roku planuje wydać Building Update, kolejne duże rozszerzenie gry Green Hell na PC, oraz
udostępnić graczom konsolowym Spirits of Amazonia 3 w wersji na PlayStation 4 i Xbox One - poinformowała spółka w
komunikacie prasowym.

GAMFACTOR

Gaming Factory sprzedał ponad 30 tys. kopii gry Electrician Simulator
Gaming Factory sprzedał od dnia premiery 1 września w wersji na PC ponad 30 tys. kopii gry Electrician Simulator. W
efekcie zwróciły się koszty jej produkcji i marketingu po uwzględnieniu prowizji Steam, prowizji współwydawcy, podatków
u źródła i witholdingu produkcji, które wyniosły ok. 800 tys. zł - poinformował Gaming Factory.

WOJAS

PFR częściowo umorzył pożyczkę udzieloną Wojasowi
PFR częściowo umorzył pożyczkę udzieloną Wojasowi z tarczy 2.0 PFR w kwocie 8,02 mln zł - podała spółka w
komunikacie.

GRUPA AZOTY

Capex Grupy Azoty wyniósł 1,34 mld zł w I poł. 2022 r.
Nakłady inwestycyjne Grupy Azoty wyniosły 1,34 mld zł w I półroczu 2022 r., z tego 1,03 mld zł (76,8%) przypadło na
inwestycje związane z rozwojem biznesu, podała spółka.

ESOTIQ

Esotiq & Henderson miał 4,56 mln zł zysku netto, 5,19 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r.
Esotiq & Henderson odnotował 4,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2022 r. wobec 8,16 mln zł zysku rok
wcześniej, podała spółka w raporcie.

ACTION

Action miał 17,76 mln zł zysku netto, 22,8 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r.
Action odnotował 17,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I
poł. 2022 r. wobec 62,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CREOTECH

Creotech miał 2,36 mln zł straty netto, 1,3 mln zł skoryg. zysku EBITDA w I poł. 2022 r.
Creotech odnotował 2,36 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2022 r. wobec 0,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała
spółka w raporcie.

GAMFACTOR

Gaming Factory miało 0,64 mln zł straty netto, 0,56 mln zł straty EBIT w II kw. 2022 r.
Gaming Factory odnotował 0,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej
w II kw. 2022 r. wobec 0,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TOWER

Tower Investment miał 1,08 mln zł zysku netto, 3,23 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r.
Tower Investment odnotował 1,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki
dominującej w I poł. 2022 r. wobec 2,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ENEL-MED

Enel-Med miał 19,2 mln zł straty netto, 12,17 mln zł skoryg. zysku EBITDA w I poł. 2022 r.
Enel-Med odnotował 19,2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł.
2022 r. wobec 0,15 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BRAND24

Brand24 miał 0,92 mln zł zysku netto, 1,41 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r.
Brand24 odnotował 0,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I
poł. 2022 r. wobec 0,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ORLEN

Orlen chce mieć do końca roku 50 stacji na Słowacji
Orlen chce mieć do końca roku 50 stacji na Słowacji, dziś udział spółki w tamtejszym rynku hurtowym wynosi 15 proc. poinformował na Twitterze prezes Orlenu Daniel Obajtek.

GRUPA AZOTY

Grupa Azoty nie spodziewa się utrzymania wyników z I półr. w dalszej części 2022 r.
Grupa Azoty, w związku z ograniczeniem produkcji w obszarze nawozów w ostatnich miesiącach, spodziewa się, że nie
utrzyma wyników z pierwszego półrocza w dalszej części 2022 r. - ocenił wiceprezes Marek Wadowski podczas
czwartkowej wideokonferencji.

TAURON

Tauron rozpoczął montaż paneli na terenie farmy PV w Mysłowicach o docelowej mocy 100 MW
Tauron rozpoczął montaż paneli fotowoltaicznych na terenie farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy 100 MW w
Mysłowicach, będącej największą elektrownią słoneczną w Polsce, podała spółka. Pierwszą energię elektryczną
inwestycja wyprodukuje w 2023 roku.

WEDEL

Wedel oczekuje wzrostu rynku lodów o ok. 10% w ujęciu wartościowym w 2022 r. – wywiad
Wedel przewiduje, że rynek lodów - największa i najszybciej rozwijająca się kategoria na rynku słodyczy - może
wartościowo wzrosnąć w tym roku o ok. 10% r/r, poinformowała serwis ISBiznes.pl Katarzyna Kowalczyk, kierowniczka
grupy marek w firmie Wedel.

GRUPA AZOTY

Grupa Azoty nadal ogranicza produkcję nawozów; wznowi ją, gdy poprawi się otoczenie rynkowe
Grupa Azoty nadal ogranicza produkcję nawozów i ocenia, że aby została ona wznowiona, muszą poprawić się warunki
w otoczeniu rynkowym - poinformował wiceprezes Marek Wadowski podczas czwartkowej wideokonferencji.

ESOTIQ

Esotiq & Henderson:Cel na kolejne kw. br. i 2023 - utrzymanie lub zwiększanie marży brutto
Celem Esotiq & Henderson na kolejne kwartały bieżącego i przyszłego roku jest utrzymanie lub zwiększanie marży
brutto, poinformował prezes Krzysztof Jakubowski.

MONNARI

PFR zdecydował o częściowym umorzeniu pożyczki udzielonej Monnari
Polski Fundusz Rozwoju zdecydował o częściowym umorzeniu pożyczki preferencyjnej udzielonej Monnari Trade w
kwocie 11,1 mln zł ze skutkiem na 29 września - podała spółka w komunikacie.
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CREEPY JAR

Creepy Jar jest zadowolone ze sprzedaży Green Hell; spodziewa się "zadowalającego" III kwartału
Creepy Jar jest zadowolone ze sprzedaży gry Green Hell i spodziewa się, że cały III kwartał 2022 roku będzie
"zadowalający" pod względem sprzedaży - wynika z czwartkowych wypowiedzi przedstawicieli spółki. W związku z
sytuacją na kursie USD/PLN zarząd rozważa zawarcie transakcji zabezpieczających, ale z uwagi na wysoką zmienność
nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie.

PGNIG

PGNiG OD otrzymało kolejną transzę rekompensaty z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny
Spółka PGNiG Obrót Detaliczny 29 września 2022 r. otrzymała transzę w łącznej wysokości 906,7 mln zł z tytułu
rekompensaty z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny - podał PGNiG w komunikacie.

PKO BP

PKO BP wdrożył Google Pay dla urządzeń z Androidem dla klientów indywidualnych i MŚP
PKO Bank Polski udostępnił płatności Google Pay dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP) na urządzeniach z systemem Adroid, podał bank. Dotychczas z usługi Google Pay mogli korzystać klienci
korporacyjni i samorządowi.

ORLEN

PKN Orlen otworzył dwie kolejne stacje paliw na Słowacji
PKN Orlen otworzył dwie kolejne stacje paliw na Słowacji; do końca roku w sieci Orlenu znajdzie się do 50 obiektów poinformowała spółka w czwartek. Dodała, że dzięki przejęciu kolejnych 41 stacji od koncernu MOL, Orlen wejdzie do
grona 3 największych sieci na Słowacji.

FERRUM

Ferrum podpisało z Gaz-Systemem czteroletnią umowę ramową na dostawę rur stalowych
Ferrum podpisało z Gaz-Systemem czteroletnią umowę ramową na dostawę rur stalowych. Łączne wynagrodzenie
przeznaczone na realizację przez Gaz-Systemem umów częściowych w ramach umowy ramowej nie przekroczy kwoty
ok. 1,8 mld zł netto - poinformowała spółka w komunikacie.

ACTION

Action widzi na horyzoncie 'niepewne czasy', ocenia że ma silne fundamenty aby je przejść
Action widzi na horyzoncie "niepewne czasy" i ocenia, że ma silne fundamenty, aby przejść przez ten okres,
poinformował prezes Piotr Bieliński.

SANTANDER

EBOiR udzieli Santander Consumer Bankowi kredytu w wysokości 350 mln zł
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju udzieli bankowi Santander Consumer Bank kredytu w wysokości 350 mln zł na
inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej oraz gospodarowania zasobami w budynkach mieszkalnych
w Polsce - poinformował EBOiR w komunikacie.

MOLECURE

Molecure: Zaktualizowana strategia badań zakłada m.in. przyspieszenie rozwoju OATD-01 i -02
Aktualizacja strategii rozwoju programów badawczych Molecure zakłada m.in. przyspieszenie i zabezpieczenie
skutecznego przeprowadzenia testów klinicznych cząsteczek OATD-01 i OATD-02, co przyczyni się do wzrostu wartości
tych projektów i zwiększy prawdopodobieństwo zawarcia korzystnych umów partneringowych, poinformował prezes
Marcin Szumowski.

MOLECURE

Molecure ma zabezpieczone finansowanie na 20 miesięcy; nie planuje na razie emisji akcji
Molecure ma zabezpieczone środki na realizację projektów na najbliższe 20 miesięcy i w najbliższym czasie nie planuje
emisji akcji. Zarząd prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania venture debt, ale ocenia, że nie jest to preferowana forma
finansowania spółki - wynika z wypowiedzi przedstawicieli zarządu podczas czwartkowej wideokonferencji. Molecure
planuje, że jeszcze w 2022 r. nastąpi pierwsze podanie OATD-02 u pacjentów onkologicznych.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET
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Wydarzenia gospodarcze
WALUTY

Sesja Amerykańska: W trakcie sesji w USA eurodolar podbijał wyżej w kierunku 0,98 USD. Ruch ten wynikał z sygnałów
z EBC dot. dalszych podwyżek i trudno sugerować aby miała tu miejsce zmiana nastrojów rynkowych.
Sesja Azjatycka: Podczas handlu w Azji eurodolar przetestował 0,9838 USD. Indeksy w dalszym ciągu znajdują się pod
presją z Nikkei tracącym ponad 2%.
Konrad Ryczko

Źródło: BOSSAFX

ZAGRANICA
STREFA EURO

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro obniżył się we wrześniu do 93,7 pkt.
Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wyniósł we wrześniu 93,7 pkt. wobec 97,3 pkt. w poprzednim miesiącu, po
korekcie z 97,6 pkt. - podała Komisja Europejska w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 95,0
pkt.

NIEMCY

Niemiecka gospodarka prawdopodobnie skurczy się w 2023 r. o 0,4 proc. – prognozy
Niemiecka gospodarka prawdopodobnie skurczy się w 2023 r. o 0,4 proc. z powodu negatywnego wpływu kryzysu
energetycznego - wynika z prognoz głównych niemieckich instytutów, które obniżyły swoją prognozę PKB z szacowanych
w kwietniu +3,1 proc.

NIEMCY

Inflacja wg HICP w Niemczech we wrześniu wyniosła 10,9 proc. rdr
Inflacja wg HICP w Niemczech we wrześniu wyniosła 10,9 proc. rdr wobec 8,8 proc. miesiąc wcześniej - podało
niemieckie biuro statystyczne we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano +10,2 proc.

WĘGRY

Narodowy Bank Węgier (MNB) podwyższył 1-tygodniową depozytową stopę procentową o 125 pb
Narodowy Bank Węgier (MNB) podwyższył 1-tygodniową depozytową stopę procentową o 125 pb - poinformował bank
w komunikacie.

Źródło: PAP, ISB, IAR

POLSKA
NASTROJE

Wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski we wrześniu spadł do 88,2 pkt. – KE
Wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce (Economic Sentiment Indicator - ESI) we wrześniu spadł do 88,2 pkt. z 90,6
pkt. w sierpniu - wynika z danych Komisji Europejskiej. Jak podaje KE, wskaźnik koniunktury w polskim przemyśle we
wrześniu wyniósł minus 22,1 pkt. wobec minus 20,5 pkt. w sierpniu. Wskaźnik usług wyniósł minus 10,1 pkt. wobec
minus 8,2 pkt.

INFLACJA

Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych w Polsce we wrześniu wzrósł do 47,2 pkt. – KE
Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych konsumentów w Polsce we wrześniu wzrósł do 47,2 pkt. z 45,6 pkt. w sierpniu - wynika
z danych Komisji Europejskiej. Ankietowani są pytani o to, jak ich zdaniem, będą się kształtować ceny w ciągu
najbliższych 12 miesięcy.

INFLACJA

W '23 r. inflacja w Polsce wyniesie 9,1-13,9 proc., wzrost PKB znajdzie się w przedziale 0,4-2,7 proc. - ankieta
NBP
Ankietowane przez NBP ośrodki analityczne spodziewają się, że średnioroczna inflacja CPI w Polsce w 2023 r. znajdzie
się w przedziale 9,1-13,9 proc. - wynika z najnowszej ankiety NBP. Ekonomiści oczekują w 2023 r. wzrostu PKB Polski
o 0,4-2,7 proc.

RYNEK PRACY

Wskaźnik Rynku Pracy we wrześniu wzrósł o 0,2 pkt do 67,5 pkt. – BIEC
Wskaźnik Rynku Pracy informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, we wrześniu wzrósł
w Polsce o 0,2 pkt. do 67,5 pkt.- podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. BIEC pisze, że gospodarka wyraźnie
spowalnia i coraz silniejsze są obawy o ewentualne zmiany na rynku pracy.

PODATKI

50 proc. podatek dotyczyłby marż za 2022 rok wyższych od średniej dla marż za 2018, 2019 i 2021 - Śliwka, MAP
50 proc. podatek tzw. windfall tax dotyczyłby marż za 2022 rok wyższych od średniej dla marż za 2018, 2019 i 2021 powiedział w Sejmie wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. "Propozycja jest na etapie uzyskiwania wpisu
do wykazu prac rządu. Chcemy ją szeroko konsultować. Według wstępnych propozycji, daninę zapłacą duże
przedsiębiorstwa, międzynarodowe korporacje, spółki Skarbu Państwa. W przypadku grupy kapitałowej dotyczyłby
skonsolidowanego wyniku całej grupy" - powiedział.

MATERIAŁY BUDOWLANE

Wzrost cen materiałów budowlanych w Polsce w '23 szacowany na ok. 8 proc. – CBRE
W 2023 r. na kluczowych rynkach w Europie ceny materiałów budowlanych wzrosną średnio o 4-8 proc., a w Polsce
wzrost cen powinien ustabilizować się na poziomie około 8 proc.- wynika z szacunków CBRE. Firma doradcza ocenia,
że wyhamowanie wzrostu cen może sprawić, że wznowione zostaną wstrzymane inwestycje.

WZROST GOSPODARCZY

Region warszawski stołeczny wypracował 17,8 proc. PKB w 2020 roku w Polsce – GUS
Region warszawski stołeczny wypracował 17,8 proc. PKB w 2020 roku w Polsce - podał GUS. Kolejny był region Śląski,
który wypracował 11,7 proc. PKB. następnie Wielkopolski - 10,0 proc. Najmniejszy udział w wytworzeniu PKB miał region
Opolski z 2 proc. udziałem. 2,1 proc. miał region Lubuski, a 2,2 proc. region Podlaski. GUS podał, że przeciętny poziom
produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca dla Polski w 2020 roku wyniósł 60.984 zł. W porównaniu z
2019 rokiem w cenach bieżących był wyższy o 2,1 proc.

WALORYZACJA

Przyszłoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie oparta o wskaźnik 13,8 proc.- Szwed, MRiPS
Przyszłoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie oparta o wskaźnik 13,8 proc., a koszt wyniesie ok 40 mld zł powiedział w sejmie wiceszef MRiPS Stanisław Szwed. "Zakładamy waloryzację emerytur i rent na poziomie 13,8 proc.,
a koszt tego to ok. 40 mld zł" - powiedział. Szwed powiedział, że resort rodziny jest gotowy wypłacić w przyszłym roku
tzw. 14 emeryturę.
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APTEKI

Wartość sprzedaży w aptekach w Polsce wzrosła w VIII o 14,4 proc. rdr - PEX PharmaSequence
Wartość sprzedaży w aptekach w Polsce wzrosła w sierpniu o 14,4 proc. rdr do 3.623,7 mln zł - poinformowała w raporcie
firma badawcza PEX PharmaSequence. Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż wzrosła o 2,2 proc. Obrót statystycznej
apteki w sierpniu wyniósł 279,5 tys. zł i był to wzrost o 16,9 proc. względem analogicznego okresu 2021 r.

Źródło: PAP, ISB, IAR

Kalendarium najbliższych wydarzeń
Raport okresowy przedstawi: 11BIT, 3RGAMES, AIGAMES, AMPLI, ARTERIA, ASMGROUP, ATMGRUPA, BAHOLDING,
BBIDEV, BIOMAXIMA, BRAS, CZTOREBKA, DELKO, DGA, DIGITANET, ENAP, ENTER, FASTFIN, FEERUM, FERRUM,
FON, GAMEOPS, GETBACK, GETINOBLE, GREENX, GREENX, HERKULES, HOLLYWOOD, I2DEV, IDMSA, IFCAPITAL,
IFSA, IMMOBILE, IZOLACJA, JWWINVEST, KGL, LESS, LIBET, LSISOFT, MAXCOM, MDIENERGIA, MEDIACAP,
MEDIANPOL, MERCATOR, MONNARI, MPLVERBUM, MUZA, NEXITY, NOVAVISGR, NTCAPITAL, NTTSYSTEM,
OPENFIN, ORZBIALY, PBG, PBSFINANSE, PLAYWAY, PRAGMAINK, PROTEKTOR, QUANTUM, RAFAKO, RAINBOW,
RESBUD, SANOK, SANWIL, SFINKS, SIMFABRIC, SIMPLE, SOLAR, TALEX, TARCZYNSKI, TBULL, TRAKCJA, TRITON,
TXM, UNIMA, VISTAL, WIKANA, ZAMET
DZIŚ
WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK






















































11BIT- GPW-Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
3RGAMES- GPW-Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
AIGAMES- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
AMPLI- GPW-Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
ARTERIA- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
ASMGROUP- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
ATMGRUPA- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
BAHOLDING- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
BBIDEV- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
BENEFIT- GPW-NWZA ws. połączenia spółki ze spółkami Fit Fabric sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.
BIOMAXIMA- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
BRAS- NC-Publikacja raportu za 2021 rok.
CZTOREBKA- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
DELKO- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
DGA- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
DIGITANET- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
ENAP- GPW-Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
ENTER- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
ESOTIQ- GPW-Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
FASTFIN- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
FEERUM- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
FERRUM- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
FON- GPW-Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.
GAMEOPS- GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.
GAMEOPS- GPW-Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
GETBACK- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
GETINOBLE- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
GREENX- GPW-Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.
GREENX- GPW-Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.
GRUPAREC- NC-Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
GRUPRACUJ- GPW-Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
HERKULES- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
HOLLYWOOD- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
I2DEV- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
IDMSA- GPW-Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
IFCAPITAL- GPW-Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.
IFSA- GPW-Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.
IMMOBILE- GPW-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
IMS- GPW-Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.195.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
IZOLACJA- GPW-Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
JWWINVEST- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
KGL- GPW-Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
KREDYTIN- GPW-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. i kończący się 31 marca 2022 r.
LESS- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
LIBET- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
LSISOFT- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
MAKARONPL- GPW-Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
MAXCOM- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
MDIENERGIA- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
MEDIACAP- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
MEDIANPOL- NC-Publikacja raportu za 2021 rok.
MERCATOR- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
MERCOR- GPW-ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.
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MONNARI- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
MPLVERBUM- NC-Publikacja raportu za rok 2021/2022.
MUZA- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
NEXITY- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
NOVAVISGR- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
NTCAPITAL- GPW-Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
NTTSYSTEM- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
OPENFIN- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
ORZBIALY- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
PBG- GPW-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
PBSFINANSE- GPW-Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
PLAYWAY- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
POLARISIT- NC-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 r.
PRAGMAINK- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
PROTEKTOR- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
QUANTUM- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
QUERCUS- GPW-NWZA ws. umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
RAFAKO- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
RAINBOW- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
RESBUD- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
SANOK- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
SANWIL- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
SFINKS- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
SIMFABRIC- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
SIMPLE- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
SOLAR- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
TALEX- GPW-Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
TARCZYNSKI- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
TBULL- GPW-Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
TRAKCJA- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
TRITON- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
TXM- GPW-Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
UNIMA- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
VISTAL- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
WIKANA- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
ZAMET- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
POLSKA
Polska- (10:00) Inflacja CPI - wst.. (Oczek. 1% m/m 16,5% r/r Poprz.0,8% m/m 16,1% r/r) za wrzesień
Polska- (14:00) Saldo rachunku bieżącego - kwartalne (Oczek. b.d. Poprz.-8883 mln EUR) za II kw.
ZAGRANICA
Francja- (08:45) Inflacja PPI (Oczek. b.d. Poprz.1,6% m/m 27,2% r/r) za sierpień
Francja- (08:45) Wydatki konsumentów (Oczek. -0,1% m/m Poprz.-0,8% m/m) za sierpień
Francja- (08:45) Inflacja CPI - wst.. (Oczek. -0,1% m/m 5,9% r/r Poprz.0,5% m/m 5,9% r/r) za wrzesień
Francja- (08:45) Inflacja HICP - wst.. (Oczek. -0,1% m/m 6,7% r/r Poprz.0,5% m/m 6,6% r/r) za wrzesień
Szwajcaria- (09:00) Indeks instytutu KOF (Oczek. 85 Poprz.86,5) za wrzesień
Turcja- (09:00) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. b.d. Poprz.-10,69 mld USD) za sierpień
Hiszpania- (09:00) Sprzedaż detaliczna (Oczek. b.d. Poprz.-0,5% r/r) za sierpień
Czechy- (09:00) PKB s.a. - fin.. (Oczek. 0,5% k/k 3,7% r/r Poprz.0,9% k/k 4,9% r/r) za II kw.
Węgry- (09:00) Inflacja PPI (Oczek. b.d. Poprz.5,7% m/m 37,9% r/r) za sierpień
Niemcy- (09:55) Stopa bezrobocia s.a. (Oczek. 5,5% Poprz.5,5%) za wrzesień
Włochy- (10:00) Stopa bezrobocia (Oczek. 7,9% Poprz.7,9%) za sierpień
Wlk. Brytania- (10:30) Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny (Oczek. 62,1 tys. Poprz.63,77 tys. ) za sierpień
Wlk. Brytania- (10:30) Podaż pieniądza M4 (Oczek. 0,5% m/m Poprz.0,5% m/m) za sierpień
Strefa Euro- (11:00) Stopa bezrobocia (Oczek. 6,6% Poprz.6,6%) za sierpień
Strefa Euro- (11:00) Inflacja HICP - dane szacunkowe (Oczek. 9,7% r/r Poprz.9,1% r/r) za wrzesień
Włochy- (11:00) Inflacja CPI - wst.. (Oczek. 0,1% m/m 8,7% r/r Poprz.0,8% m/m 8,4% r/r) za wrzesień
USA- (14:30) Wydatki Amerykanów (Oczek. 0,2% m/m Poprz.0,1% m/m) za sierpień
USA- (14:30) PCE core (Oczek. 0,5% m/m 4,7% r/r Poprz.0,1% m/m 4,6% r/r) za sierpień
USA- (14:30) PCE (Oczek. b.d. Poprz.-0,1% m/m 6,3% r/r) za sierpień
USA- (14:30) Dochody Amerykanów (Oczek. 0,3% m/m Poprz.0,2% m/m) za sierpień
USA- (15:00) Wystąpienie szefowej Fed z Cleveland (Loretta Mester)
USA- (15:00) Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard)
USA- (15:45) Indeks Chicago PMI (Oczek. 51,9 Poprz.52,2) za wrzesień
USA- (16:00) Indeks Uniwersytetu Michigan - fin.. (Oczek. 59,5 Poprz.58,2) za wrzesień
USA- (16:00) Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - fin.. (Oczek. 4,6 Poprz.4,8) za wrzesień
USA- (16:00) Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - fin.. (Oczek. 2,8 Poprz.2,9) za wrzesień
USA- (17:00) Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman)
USA- (18:30) Wystąpienie szefa Fed z Richmond (Tom Barkin)
USA- (19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Oczek. b.d. Poprz.602) za tydzień
USA- (22:15) Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)

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 (Regula min), 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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