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Najważniejsze informacje  

 
 STREFA EURO - Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 10,0 proc. we wrześniu 

rdr 

 POLSKA - Inflacja we wrześniu wyniosła rdr 17,2 proc., a mdm 1,6 proc. – GUS 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Indeks PMI dla 
przemysłu 

40,1 40,9 wrzesień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:30 Szwajcaria Inflacja CPI 

0,2% 

m/m  

3,5% r/r 

0,3% m/m  

3,5% r/r 

wrzesień 

09:15 Hiszpania 
Indeks PMI dla 

przemysłu 
49,2 49,9 wrzesień 

09:30 Czechy 
Indeks PMI dla 

przemysłu 
46 46,8 wrzesień 

09:30 Szwajcaria 
Indeks PMI dla 

przemysłu 
54,5 56,4 wrzesień 

09:45 Włochy 
Indeks PMI dla 

przemysłu 
47,5 48 wrzesień 

09:50 Francja 
Indeks PMI dla 

przemysłu - fin.. 
47,8 50,6 wrzesień 

09:55 Niemcy 
Indeks PMI dla 

przemysłu - fin.. 
48,3 49,1 wrzesień 

10:00 
Strefa 

Euro 

Indeks PMI dla 

przemysłu - fin.. 
48,5 49,6 wrzesień 

10:00 Norwegia 
Indeks PMI dla 

przemysłu 
b.d. 52,3 wrzesień 

10:30 
Wlk. 

Brytania 

Indeks PMI dla 

przemysłu - fin.. 
48,5 47,3 wrzesień 

15:30 Kanada 
Indeks PMI dla 

przemysłu 
49,2 48,7 wrzesień 

poniedziałek, 3 października 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 377,91 -0,16% 

WIG30 1 689,15 0,00% 

mWIG40 3 552,54 1,40% 

sWIG80 15 895,18 0,66% 

WIG 45 970,64 0,23% 

NCIndex 294,90 0,51% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2220 1393 -0.50% 50.9k 63 161 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 161 43.51% 375 341 36,88% 

SPADEK 161 43.51% 639 272 62,82% 

BEZ ZM. 48 12.98% 2 979 0,29% 

RAZEM 370 100.00% 1 017 593 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

ZUE 3.69 (+15.31%) 246 816 

EKOEXPORT 1.990 (+13.71%) 948 637 

GRUPRACUJ 38.00 (+11.60%) 2 895 199 

CREOTECH 121.00 (+10.20%) 235 852 

SANOK 12.96 (+9.09%) 193 635 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

 YOLO 0.510 (-26.93%) 2 020 265 

 COALENERG 1.994 (-13.12%) 2 461 574 

 NOVITA 90.00 (-11.76%) 112 359 

 BUMECH 47.08 (-9.46%) 13 533 512 

 VOTUM 33.90 (-8.87%) 2 654 176 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 28 725.51 -1.71% 

NASDAQ 10 575.62 -1.51% 

S&P500 3 585.62 -1.51% 

FTSE 100 6 893.81 0.18% 

CAC 40 5 762.34 1.51% 

DAX XETRA 12 114.36 1.16% 

RTS  1 055.72 -1.54% 

BUX 37 838.30 2.17% 

NIKKEI 225  26 070.28 0.51% 

HANG SENG (godz. 8:21) 16 940.24 -1.64% 

BOVESPA 110 036.79 2.20% 

MERVAL 139 115.09 0.80% 

CECE EUR  1,058 66 +0.83% 

NTX EUR  839 94 +0.93% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 0.9797 -0.03% 

EUR/PLN 4.8535 -0.06% 

USD/PLN 4.9542 0.00% 

USD/JPY 144.8600 0.09% 

GBP/USD 1.1140 -0.24% 

EUR/CHF 0.9657 -0.05% 

CHF/PLN 5.0257 -0.01% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1672.750 0.15% 

MIEDŹ (LME) 7 647.00 -0,18% 

ROPA BRENT 87.280 2.30% 

ROPA WTI 81.590 2.37% 
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15:45 USA 
Indeks PMI dla 

przemysłu  - fin.. 
51,8 51,5 wrzesień 

16:00 USA 
Indeks ISM dla 

przemysłu 
52,2 52,8 wrzesień 

16:00 USA Indeks zatrudnienia b.d. 54,2 wrzesień 

16:00 USA Indeks cen płaconych 51,9 52,5 wrzesień 

16:00 USA 
Indeks nowych 

zamówień 
b.d. 51,3 wrzesień 

16:00 USA 
Wydatki na inwestycje 

budowlane 

-0,3% 

m/m 
-0,4% m/m sierpień 

21:10 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Nowego Jorku 

(John Williams) 

- - - 

23:00 
Nowa 

Zelandia 

Indeks zaufania 

biznesu 
b.d. -65 III kw. 

23:30 Australia 
Indeks PMI dla 

przemysłu 
b.d. 49,3 wrzesień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 3  
 

 
Informacje dnia 

 

PZU / ORLEN PZU kupiło 14.161.080 akcji PKN Orlen od Skarbu Państwa 

PZU kupiło od Skarbu Państwa 14.161.080 akcji PKN Orlen, stanowiących 2,26 proc. kapitału zakładowego oraz ogólnej 
liczby głosów na WZ, za łączną kwotę 756,2 mln zł - poinformował ubezpieczyciel w piątkowym komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

11 BIT STUDIOS Zysk netto 11 bit studios w II kw. wyniósł 11,3 mln zł; zgodnie z szacunkami 

Producent gier 11 bit studios wypracował w drugim kwartale 2022 roku 11,3 mln zł zysku netto, wobec 9,75 mln zł zysku 
rok wcześniej - wynika z raportu półrocznego spółki. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami. 

GETIN NOBLE / SYGNITY Sygnity zastąpi Getin Noble Bank w sWIG80 

W związku z wykluczeniem Getin Noble Banku z indeksów giełdowych, nowym uczestnikiem indeksów sWIG80, 
sWIG80TR oraz WIG140 zostanie spółka Sygnity - poinformowała GPW Benchmark w komunikacie 

ENTER AIR Enter Air miał w I półr. 99,7 mln zł straty netto; sezon letni operacyjnie lepszy od lat przed pandemią 

Enter Air miał w pierwszym półroczu 2022 roku 99,7 mln zł straty netto, wobec 96,8 mln zł straty przed rokiem. Przychody 
grupy wzrosły w tym okresie o 165,8 proc. rdr do 817,8 mln zł - podał Enter Air w raporcie. Sezon letni, zgodnie z 
oczekiwaniami spółki, był operacyjnie lepszy od rekordowych lat przed pandemią. 

TARCZYŃSKI Tarczyński miał 48,61 mln zł zysku netto, 76,47 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r. 

Tarczyński odnotował 48,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w I poł. 2022 r. wobec 45,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

ORLEN / PKO BP PKN Orlen i PKO BP zawarły transakcję swapu przychodu całkowitego 

PKN Orlen zawarł z PKO BP transakcję swapu przychodu całkowitego (Total Return Swap), w odniesieniu do której 
instrumentem bazowym będzie 14.161.080 akcji spółki. Akcje te zostały nabyte przez PKO BP od Skarbu Państwa - 
podały spółki w komunikatach. 

BOŚ BOŚ utworzy rezerwę w wys. 25 mln zł na dodatkową składkę na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 

Bank Ochrony Środowiska utworzy rezerwę w wysokości 25 mln zł na dodatkową składkę na Fundusz Wsparcia 
Kredytobiorców, której płatność przypada na IV kwartał 2022 r. - poinformował bank w komunikacie. Utworzona rezerwa 
obciąży wynik III kwartału 2022 r. (PAP Biznes) 

MERCATOR Mercator miał w II kw. 9,8 mln zł straty netto; zgodnie z szacunkami 

Mercator Medical w drugim kwartale miał 9,8 mln zł straty netto oraz 14,3 mln zł straty EBITDA - poinformował w raporcie 
producent rękawic medycznych. Wyniki są zgodne ze zaktualizowanymi szacunkami. 

BIOMAXIMA BioMaxima zwiększyła zysk netto o 400 proc. 

Spółka BioMaxima zwiększyła przychody netto w I półroczu br. o 283 proc. r/r, a zysk netto o 400 proc. - poinformowała 
w piątek Grupa Kapitałowa BioMaxima. Podano, że wpływ na rekordowe wyniki miała m.in. umowa na dostawę testów 
do diagnostyki SARS-Cov-2 z jednostką finansów publicznych. 

LW BOGDANKA / GRUPA 
AZOTY 

LW Bogdanka szacuje, że dostarczy "Puławom" mniej węgla 

LW Bogdanka szacuje, że w scenariuszu pesymistycznym nie będzie miała możliwości dostarczyć Grupie Azoty Zakłady 
Azotowe "Puławy" wolumenu ok. 160 tys. ton węgla w okresie do końca 2023 roku - podały Puławy w komunikacie. 
Spółka rozpoczęła proces przetargowy na dostawy węgla energetycznego od innych dostawców. 

FEERUM Portfel zamówień Feerum w branży maszyn i urządzeń przemysłu rolno-spożywczego wynosi 47,3 mln zł 

Aktualny poziom zakontraktowanych zamówień na produkty grupy Feerum w zakresie branży maszyn i urządzeń 
przemysłu rolno-spożywczego na okres 2022/2023 wynosi ok. 47,3 mln zł, natomiast potencjalny portfel klientów w tym 
obszarze obejmuje 317,1 mln zł - podała spółka w raporcie półrocznym. 

ARCHICOM W wyniku wezwania nabytych zostało ok. 1,4 mln akcji Archicomu 

W wyniku wezwania do sprzedaży akcji Archicomu nabytych zostało 1.403.448 akcji spółki, co odpowiada ok. 4,4 proc. 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu - podał Archicom w komunikacie. 

KREDYT INKASO Kredyt Inkaso przeprowadzi proces przeglądu opcji strategicznych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso przegłosowało uchwałę w sprawie zwrócenia się z wnioskiem do zarządu 
spółki o rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych - podała spółka w komunikacie prasowym. 

ENEA Enea może otrzymać z Bogdanki w 2023 roku o 0,331 mln ton węgla mniej 

Elektrownie z grupy Enea mogą otrzymać w 2023 roku w scenariuszu pesymistycznym z Bogdanki o 0,331 mln ton węgla 
mniej - poinformowała Enea w komunikacie. 

GETIN NOBLE KE zatwierdziła środki podjęte przy przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank 

Komisja Europejska zatwierdziła szereg środków wsparcia podjętych przy przymusowej restrukturyzacji i likwidacji Getin 
Noble Bank - poinformowała KE w komunikacie prasowym. 
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MEDICALGORITHMICS Biofund Capital Management obejmie 49,99 proc. akcji Medicalgorithmics 

Biofund Capital Management LLC podpisał umowę dotyczącą objęcia 49,99 proc. głosów na WZ Medicalgorithmics za 
wkład pieniężny w kwocie 13,8 mln zł oraz niepieniężny w postaci 100 proc. akcji w Kardiolytics Inc. - poinformował 
Medicalgorithmics w komunikacie. Transakcja ma łączną wartość 220,3 mln zł. 

PCF PCF Group formalnie rozwiązał umowę z Take-Two o współpracy przy Project Dagger 

PCF Group i Take-Two Interactive Software podpisały porozumienie o rozwiązaniu umowy produkcyjno-wydawniczej 
dotyczącej produkcji tytułu Project Dagger - poinformował polski producent gier w komunikacie. Zgodnie z umową PCF 
Group jest zobowiązany po wydaniu gry zwrócić Take-Two kwotę 20 mln USD. 

TEN SQUARE GAMES Przychody z gier Ten Square Games we wrześniu wyniosły ok. 6 mln USD - Sensor Tower 

Przychody z gier Ten Square Games we wrześniu wyniosły około 6 mln USD, tyle ile w sierpniu - szacuje portal Sensor 
Tower. Według szacunków, przychody gry "Fishing Clash" sięgnęły ok. 3 mln USD wobec 5 mln USD szacowanych 
miesiąc wcześniej. 

HUUUGE Przychody z gier Huuuge Games we wrześniu wyniosły ok. 15 mln USD - Sensor Tower 

Przychody z gier Huuuge Games we wrześniu wyniosły ok. 15 mln USD, wobec szacowanych miesiąc wcześniej 17 mln 
USD - szacuje portal Sensor Tower. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

GETIN NOBLE KNF nałożył 20 mln zł kary finansowej na Leszka Czarneckiego i 2,4 mln zł kary na LC Corp 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała decyzję nakładającą na LC Corp B.V. karę pieniężną w wysokości 2,4 mln 
zł za niedochowanie zobowiązania inwestorskiego, złożonego w związku z zawiadomieniem o zamiarze objęcia przez 
Leszka Czarneckiego i LC Corp akcji Get Bank (obecnie Getin Noble Bank) w liczbie powodującej przekroczenie 50% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Get Bank oraz 50% jego kapitału zakładowego, podała KNF. 
Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 2,48 mln zł. Ponadto Komisja wydała decyzję nakładającą na 
Leszka Czarneckiego karę pieniężną w wysokości 20 mln zł (maksymalnie 21,31 mln zł). 

PKP Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł po sierpniu do 35,84 proc. – UTK 

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł po sierpniu do 35,84 proc. całego rynku wobec 36,70 
proc. w analogicznym okresie 2021 roku - podał Urząd Transportu Kolejowego. 

SANOK Sanok Rubber miał 36,52 mln zł zysku netto, 37,09 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r. 

Sanok Rubber odnotował 36,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w II kw. 2022 r. wobec 13,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

MABION Mabion miał 5,12 mln zł zysku netto, 5,6 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2022 r. 

Mabion odnotował 5,12 mln zł skonsolidowanego jednostkowego zysku netto w II kw. 2022 r. wobec 2,5 mln zł straty rok 
wcześniej, podała spółka w raporcie. 

GETIN NOBLE UKNF: W restrukturyzacji Getin Noble Banku istotne zaangażowanie 8 największych banków 

Z perspektywy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) szczególne istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i 
stabilności polskiego sektora bankowego jest zaangażowanie w proces przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku 
(GNB) największych banków krajowych tworzących System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK), podał Urząd. 

GETIN NOBLE BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku 

BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku, którego działalność zostanie przeniesiona do 
wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych - 
poinformował BFG w piątkowym komunikacie. Na proces ten przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia. 

WIRTUALNA WP zakupiła pakiet akcji Audioteki za 95,3 mln zł, zwiększając udziały do 59,5% 

Wirtualna Polska - poprzez swoją spółkę zależną Stacja Służew - nabyła większościowy pakiet akcji Audioteki w ramach 
transakcji, która obejmuje również nabycie warrantów subskrypcyjnych, poinformowała spółka. W wyniku transakcji 
posiada ona łącznie 59,5% kapitału zakładowego Audioteki. Wartość transakcji sięga 95,3 mln zł. 

MERCATOR Mercator Medical miał wstępnie 9,8 mln zł straty netto w II kw. 2022 r. po korekcie 

Mercator Medical miał 9,8 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. br. wobec 113,8 mln zł zysku netto w II kw. 2021 
r., podała spółka, prezentując wstępne dane, które musiały ulec korekcie w związku z akceptacją konieczności 
utworzenia dodatkowych odpisów na zapasy i należności związane z działalnością na Ukrainie oraz dodatkowo 
częściowego rozwiązania aktywa z tytułu podatku odroczonego. 

DEKPOL Dekpol miał 26,4 mln zł zysku netto, 43,37 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r 

Dekpol odnotował 26,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I 
poł. 2022 r. wobec 26,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie 

ZUE Oferta ZUE wybrana jako najkorzystniejsza na roboty budowlane na E 30 i E 65 na Śląsku 

Oferta ZUE na roboty budowlane na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Południowe, warta 785,1 mln zł netto, została 
uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym PKP PLK dotyczącym robót budowlanych na E 30 i E 65 na 
Śląsku, podała spółka. 

PEKABEX Pekabex miał 14,95 mln zł zysku netto, 22,18 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r. 

Pekabex odnotował 14,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
II kw. 2022 r. wobec 7,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 
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COMPREMUM Compremum miał 13,91 mln zł zysku netto, 20,98 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r 

Compremum odnotowało 13,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I poł. 2022 r. wobec 15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

MEDICALGORITHMICS Medicalgorithmics miał 48,5 mln zł straty netto, 50,65 mln zł straty EBITDA w I poł. 2022 

Medicalgorithmics odnotował 48,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej 
w I poł. 2022 r. wobec 2,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

WOJAS Wojas miał 6,27 mln zł zysku netto, 10,76 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r. 

Wojas odnotował 6,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 
2022 r. wobec 19,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

PEKABEX Backlog Pekabeksu wynosił na koniec czerwca 1,12 mld zł 

Portfel zamówień grupy Pekabex wynosił na koniec czerwca 1,12 mld zł, co oznacza wzrost o 8 proc. rdr - podała spółka 
w komunikacie prasowym. 

MAXCOM Maxcom miał 2,35 mln zł straty netto, 1,4 mln zł straty EBIT w I poł. 2022 r. 

Maxcom odnotował 2,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 
2022 r. wobec 0,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

GI GROUP Gi Group miało 35,88 mln zł straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2022 r. 

Gi Group odnotowało 35,88 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2022 r. wobec 6,89 
mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

SANOK Sanok Rubber spodziewa się 'dużo gorszego' II półrocza 2022 roku 

Sanok Rubber zakłada, że wyniki II półrocza 2022 r. będą znacznie słabsze niż w I półroczu, poinformował prezes Piotr 
Szamburski. 

BNP PARIBAS Prezes BNP Paribas BP: SOBK wesprze proces restrukturyzacji GNB tylko finansowo 

Banki wchodzące w skład Systemu Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK) nie będą brały aktywnego udziału w 
restrukturyzacji Getin Noble Banku, zapewnią tylko wsparcie finansowe, poinformował prezes BNP Paribas Bank Polska 
Przemysław Gdański. 

GRUPA AZOTY Grupa Azoty: Stan zaawansowania rzeczowego Polimerów Police wynosi ponad 96% 

Stan realizacji rzeczowej "Polimerów Police" - największej inwestycji Grupy Azoty - wynosił we wrześniu ponad 96%, w 
porównaniu do 90% na koniec kwietnia 2022 r., poinformował ISBnews wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski. 

IZOSTAL Izostal zawarł z Gaz-Systemem umowę ramową na dostawę rur o wartości do 1,8 mld zł 

Izostal podpisał z Gaz-Systemem umowę ramową o wartości do 1,8 mld zł na dostawę rur stalowych dla zadań 
inwestycyjnych realizowanych przez Gaz System, podała spółka. Umowę zawarto na 4 lata. 

GETIN NOBLE GPW wykluczyła z obrotu akcje Getin Noble Banku 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zdecydował o zawieszaniu i wykluczeniu z obrotu akcji Getin Noble Banku, 
podała giełda. To konsekwencja rozpoczęcia przymusowej restrukturyzacji banku przez Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny. 

MABION Mabion oczekuje w II poł. 2022 r. lepszych wyników niż w I półroczu 

Mabion oczekuje w II półroczu br. wyższych wyników finansowych na wszystkich poziomach w porównaniu do I połowy 
roku, przy założeniu braku zdarzeń jednorazowych, poinformował prezes Krzysztof Kaczmarczyk. 

PGE /PGNIG PGE i PGNiG mają umowy ramowe i indywidualne na dostawy gazu ziemnego o wartości 23 mld zł 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisały umowy ramowe i 
kontrakty indywidualne na dostawy gazu ziemnego o wartości 23 mld zł. Podstawą kalkulacji formuły cenowej w 
zawartych kontraktach indywidualnych są rynkowe wartości indeksów cen gazu, podały spółki. 

UNIMOT Unimot zakupił kolejne cysterny kolejowe o poj. 4 tys. m3 za 7,77 mln euro 

Unimot zawarł umowę, na mocy której nabędzie nowe cysterny kolejowe o łącznej pojemności ponad 4 tys. m3 
przeznaczonych do przewozu benzyn lub oleju napędowego, podała spółka. Wartość umowy to 7,77 mln euro (37,84 
mln zł). 

PGNIG PGNiG ma 10-letnią rezerwację mocy regazyfikacyjnych w terminalu LNG w Kłajpedzie 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) uzyskało przydział mocy regazyfikacyjnych w terminalu LNG w 
Kłajpedzie, podała spółka. Zapewni to spółce możliwość sprowadzenia poprzez ten terminal ponad 0,5 mld m3 gazu 
ziemnego rocznie. Okres rezerwacji wynosi 10 lat - od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2032 roku. 

JSW Rada nadzorcza JSW za zasileniem funduszu stabilizacyjnego kwotą do 1,5 mld zł 

Rada nadzorcza JSW pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki i zgodziła się na zasilenie JSW Stabilizacyjnego 
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego środkami do kwoty 1,5 mld zł - podała JSW. Zasilenie funduszu planowane jest 
w październiku. 

SYNEKTIK Synektik złożył jedyną ofertę w przetargu WIM na zakup robota da Vinci; wartość oferty to 27,15 mln zł 

Synektik złożył jedyną ofertę w przetargu Wojskowego Instytutu Medycznego na zakup robota do chirurgii 
małoinwazyjnej da Vinci. Wartość złożonej oferty wynosi 27,15 mln zł netto - podała spółka w komunikacie. 

MABION Mabion nie planuje emisji akcji, ale może potrzebować finansowania dłużnego 

Mabion nie planuje emisji akcji, ale prowadzi rozmowy na temat ewentualnego finansowania dłużnego, poinformował 
prezes Krzysztof Kaczmarczyk. Jednocześnie spółka podtrzymuje zamiar pozyskania inwestora branżowego. 
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ZUE ZUE ma umowę na utrzymanie torowisk w Krakowie o wartości 120,6 mln zł netto 

ZUE podpisało umowę o wartości 120,6 mln zł netto z Zarządem Dróg Miasta Krakowa na realizację zadania 
"Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej miasta Krakowa w latach 2022-2025", podała spółka. 

BUDIMEX Oferta Budimeksu o wartości 367,5 mln zł najkorzystniejsza w przetargu na budowę szpitala w Krakowie 

Oferta Budimeksu o wartości 367,5 mln zł netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę szpitala 
w Krakowie wraz z dostawą sprzętu - podała spółka w komunikacie. 

CREOTECH Creotech ma 4-letnią umowę ramową z KE na pierwszy duży komputer kwantowy dla UE 

Creotech Instruments podpisał 4-letnią umowę ramową z Komisją Europejską na budowę pierwszego dużego komputera 
kwantowego dla Unii Europejskiej, podała spółka. Celem projektu jest budowa 100-kubitowego komputera kwantowego 
do 2025 roku oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 roku. 

EKIPA HOLDING Ekipa Holding stawia na FMCG i Laniakea Pictures, rozwija część influencerską 

Najważniejsze obszary działalności dla Ekipa Holding - spółki z portfela JR Holding - to aktualnie rozwój oferty FMCG 
oraz Laniakea Pictures, poinformował współzałożyciel i prezes Ekipa Holding Krzysztof Misiałkiewicz. Laniakea ma 6 
projektów fabularnych, z których jeden jest na ukończeniu, a największy projekt ma być gotowy w 2024. Grupa prowadzi 
również szereg rozmów o współpracy z influencerami, w tym zagranicznymi. 

MIRBUD Konsorcjum z Mirbudem podpisało z GDDKiA umowę o wartości 657,9 mln zł brutto 

Konsorcjum Mirbudu i Kobylarni podpisało ze Skarbem Państwa - GDDKiA - umowę na zaprojektowanie i wykonanie 
odcinka drogi S6. Wartość umowy wynosi 657,9 mln zł brutto - podał Mirbud w komunikacie. 

PCF GROUP PCF Group nie wyklucza, że projekty mogą przejść do fazy produkcyjnej jeszcze w tym roku 

PCF Group przewiduje, że aktualne projekty w fazie preprodykcyjnej będą bardzo blisko lub nawet mogą przejść do fazy 
produkcyjnej do końca tego roku, poinformował prezes Sebastian Wojciechowski. 

ZUE ZUE ma umowę na przebudowę trasy tramwajowej w Poznaniu za 72,2 mln zł 

ZUE zawarło z Poznańskie Inwestycje Miejskie umowę na realizację inwestycji w Poznaniu: wykonanie robót 
budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha (Odcinek I)" za 58,7 mln zł 
netto (72,2 mln zł brutto), podało ZUE. 

MERCOR ZWZ Mercor podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 9.864,877 zł 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 9.864,877 zł dywidendy - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

STALPROFIL Stalprofil zawarł z firmą Romgos Gwiazdowscy aneks do umowy na budowę odcinka gazociągu 

Stalprofil zawarł z firmą Romgos Gwiazdowscy aneks zmieniający zakres robót budowlano - montażowych 
realizowanych w ramach budowy odcinka gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn-Wronów - podała spółka 
w komunikacie. Wynagrodzenie, w efekcie zawartego aneksu, ulegnie zmniejszeniu o kwotę 10,5 mln zł netto do kwoty 
35,8 mln zł. 

BIO PLANET Bio Planet ma umowy z firmą Smak Natury; spodziewa się wzrostu przychodów w '23 o ok. 18 mln zł 

Bio Planet, po dokonaniu częściowego przeglądu opcji strategicznych, zawarł umowy z firmą Smak Natury. Spółka 
pozyska około 40 nowych dostawców oraz około 300 nowych odbiorców i zwiększy swoją ofertę towarową o około 1 tys. 
produktów - podał Bio Planet w komunikacie. W wyniku zawartych umów spółka spodziewa się wzrostu przychodów w 
2023 roku co najmniej o 18 mln zł. 

PLAYWAY PlayWay miał 36,45 mln zł zysku netto, 50,2 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r. 

PlayWay odnotował 36,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
II kw. 2022 r. wobec 25,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem 
wyniósł odpowiednio: 45,79 mln zł wobec 31,06 mln zł zysku rok wcześniej. 

RAFAKO Rafako miało 9,16 mln zł straty netto, 14,24 mln zł straty EBIT w II kw. 2022 r. 

Rafako odnotowało 9,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 
2022 r. wobec 89,58 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

MONNARI Monnari Trade miało 46,56 mln zł zysku netto, 12,28 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r. 

Monnari Trade odnotowało 46,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w II kw. 2022 r. wobec 9,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

TRAKCJA Trakcja miała 225,73 mln zł straty netto, 226,47 mln zł straty EBIT w I poł. 2022 r. 

Grupa Trakcja odnotowała 225,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej 
w I poł. 2022 r. wobec 37,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

BBI DEVELOPMENT BBI Development miało 5,44 mln zł straty netto, 2,39 mln zł straty EBIT w I poł. 2022 r. 

BBI Development odnotowało 5,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I poł. 2022 r. wobec 3,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

GK IMMOBILE GK Immobile miała 11,05 mln zł zysku netto ogółem, 20,3 mln zł zysku EBIT w II kw. 2022 r. 

Grupa Kapitałowa Immobile odnotowała 8,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom 
jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 1,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany 
zysk ogółem wyniósł odpowiednio: 11,05 mln zł wobec 2,42 mln zł zysku rok wcześniej. 

FERRUM Ferrum miało 8,09 mln zł zysku netto, 19,59 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r. 

Ferrum odnotowało 8,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I 
poł. 2022 r. wobec 9,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 
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MERCATOR Mercator Medical miał 4,19 mln zł straty netto, 9,11 mln zł straty EBIT w I poł. 2022 r. 

Mercator Medical odnotował 4,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej 
w I poł. 2022 r. wobec 402,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

BOŚ BANK BOŚ zdecydował o 25 mln zł rezerwy na składkę na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 

Zarząd Banku Ochrony Środowiska zdecydował o utworzeniu rezerwy w wysokości 25 mln zł na dodatkową składkę na 
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, której płatność przypada na IV kwartał 2022, podał bank. Utworzona rezerwa 
obciąży wynik III kwartału 2022 r., podano także. 

LW BOGDANKA LW Bogdanka może nie dostarczyć spółkom Enei do ok. 0,33 mln ton węgla w 2023 r. 

Lubelski Węgiel Bogdanka przewiduje, że dostarczy spółkom Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Enea 
Ciepło max. ok. 331 tys. ton węgla mniej niż wynika z kontraktu do końca 2023 r., podała Enea. 

MEDICALGORITHMICS Biofund z USA ma umowę objęcia 49,99% akcji w podwyższonym kapitale Medicalgorithmics 

Medicalgorithmics zawarł Biofund Capital Management LLC z siedzibą w Miami (USA) umowę, której przedmiotem jest 
objęcie 4.976.384 akcji spółki w podwyższonym kapitale zakładowym tj. 49,99% głosów na walnym zgromadzeniu przez 
Biofund za wkład pieniężny w kwocie 13,8 mln zł oraz niepieniężny w postaci 100% akcji w Kardiolytics Inc. z siedzibą 
w Oklahoma (USA), podała spółka. Cena emisyjna wynosić będzie 44,27 zł za akcję. Biofund ma zadebiutować na GPW 
do końca 2026 r. 

HERKULES Herkules miał 29,81 mln zł straty netto, 14,72 mln zł straty EBITDA w I poł. 2022 r. 

Herkules odnotował 29,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 
2022 r. wobec 1,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Zmiany w akcjonariacie 
 
 

PEKAO BlackRock ma powyżej 5 proc. akcji Banku Pekao 

Fundusze zarządzane przez BlackRock zwiększyły zaangażowanie w akcjonariacie Banku Pekao do powyżej 5 proc., z 
uwzględnieniem kontraktów na różnice kursowe (CFD) - poinformowało Pekao w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: Podczas sesji w Azji notowania eurodolara na chwilę powróciły ponad 0,98, jednak później spadły 

poniżej tego poziomu. Wykres USD/JPY porusza się płasko nawet mimo zapowiedzi ministra finansów Japonii na temat 
zamiarów podtrzymania wartości jena (niemniej, dzisiaj pojawiły się także słabsze od oczekiwań dane makro w Japonii). 
Na szerokim rynku trwa nastawienie risk-off, a dolar delikatnie rośnie. 

Dorota Sierakowska 

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

STREFA EURO Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 10,0 proc. we wrześniu rdr 

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 10,0 proc. we wrześniu w ujęciu rdr, po wzroście o 9,1 proc. miesiąc 
wcześniej - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu. Na rynku szacowano 
wzrost o 9,7 proc. 

STREFA EURO Stopa bezrobocia w strefie euro w sierpniu wyniosła 6,6 proc. 

Stopa bezrobocia w strefie euro w sierpniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,6 proc. wobec 6,6 
proc. w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. Analitycy 
spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 6,6 proc. 

NIEMCY Stopa bezrobocia w Niemczech we wrześniu wyniosła 5,5 proc. 

Stopa bezrobocia w Niemczech we wrześniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 5,5 proc. - 
poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie. Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 5,5 proc. wobec 
5,5 proc. miesiąc wcześniej. 

WLK. BRYTANIA Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w II kw. 2022 r. o 0,2 proc. kdk 

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

USA Wydatki amerykańskich konsumentów w sierpniu wzrosły o 0,4 proc. mdm 

Wydatki amerykańskich konsumentów w sierpniu wzrosły o 0,4 proc. mdm, po spadku o 0,2 proc. miesiąc temu (po 
rewizji z +0,1 proc.) - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. Oczekiwano wzrostu o 0,2 proc. mdm. 

USA Deflator PCE w USA w sierpniu wyniósł 6,2 proc. rdr 

Deflator PCE w USA w sierpniu wyniósł 6,2 proc. rdr, wobec 6,4 proc. rdr miesiąc wcześniej (po korekcie z 6,3 proc.), i 
wobec konsensusu na poziomie 6 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. 

USA Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago spadł we wrześniu do 45,7 pkt. 

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago spadł we wrześniu do 45,7 pkt. z 52,2 pkt. w 
poprzednim miesiącu - podał MNI, dostawca danych. 

USA Indeks sentymentu Uniwersytetu Michigan we wrześniu wzrósł do 58,6 pkt. 

Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, we wrześniu 
wzrósł do 58,6 pkt. z 58,2 pkt. miesiąc wcześniej - podano w końcowym wyliczeniu. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

RATING Agencja S&P potwierdziła rating Polski na poziomie "A-" z perspektywą stabilną 

Agencja S&P Global Ratings potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" - poinformowała 
agencja w komunikacie. Perspektywa ratingu pozostała stabilna. "Wojna rosyjsko-ukraińska i związany z nią szok 
stagflacyjny mocno uderzył w polską gospodarkę. Obniżyliśmy naszą prognozę wzrostu PKB Polski w 2023 r. do 1,2 
proc. i spodziewamy się, że inflacja pozostanie powyżej 10 proc. Biorąc pod uwagę dużą presję na wydatki obronne i 
socjalne, deficyt fiskalny sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2023 r. szacujemy obecnie na prawie 6 proc. 
PKB" - napisano w raporcie. 

INFLACJA Inflacja we wrześniu wyniosła rdr 17,2 proc., a mdm 1,6 proc. – GUS 

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 r. wzrosły rdr o 17,2 proc., a w porównaniu z poprzednim 
miesiącem ceny wzrosły o 1,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy 
oczekiwali wzrostu cen we wrześniu o 16,6 proc. rdr i wzrostu o 1,0 proc. mdm. 

BEZROBOCIE Stopa bezrobocia w sierpniu w Polsce wyniosła 2,6 proc. – Eurostat 

Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w sierpniu, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 2,6 proc., 
tak jak w lipcu - podał Eurostat. Liczba bezrobotnych w sierpniu wyniosła 440 tys., wobec 446 tys. w lipcu. 

WYNAGRODZENIA Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w I pół. w gosp. narodowej wzrosło o 10,8 proc. rdr – GUS 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w I półroczu w gospodarce narodowej wzrosło o 10,8 proc. rdr do 6.196,99 
zł - GUS. GUS podał też, że liczba pracujących w Polsce według stanu na 30 czerwca 2022 r. wyniosła 9.761,0 tys. 
osób. W stosunku do ostatniego dnia czerwca 2021 r. było to więcej o 1,6 proc. W pierwszym półroczu 2022 r. przeciętne 
zatrudnienie w Polsce wyniosło 9.288,4 tys. etatów. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, było to więcej 
o 1,9 proc. 

RACHUNEK BIEŻĄCY Deficyt na rachunku bieżącym po II kw. '22 r. wyniósł 4.726 mln euro – NBP 

Deficyt na rachunku bieżącym po II kwartale 2022 r. wyniósł 4.726 mln euro wobec deficytu 7.402 mln euro w I kw., po 
korekcie - podał Narodowy Bank Polski. 

ZADŁUŻENIE Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wzrosło w II kw. '22 r. do 334.636 mln euro – NBP 

Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wzrosło w II kw. 2022 r. do 334.636 mln euro z 326.733 mln euro w I kw. - podał 
Narodowy Bank Polski. Zadłużenie sektora rządowego wzrosło do 86.208 mln euro z 84.482 mln euro. Zadłużenie 
pozostałych sektorów wzrosło do 77.766 mln euro z 74.800 mln euro. 
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ZADŁUŻENIE Udział długu w walutach w '26 spadnie do 19,7 proc. z 23,3 proc. w '21 – MF 

Udział długu w walutach w 2026 roku spadnie do 19,7 proc. z 23,3 proc. w 2021 roku - napisał resort finansów w strategii 
zarządzania długiem w latach 2023-2026. "Udział długu w walutach obcych będzie ograniczany i w horyzoncie strategii 
spadnie do ok. 19,7 proc. w 2026 r." - napisano. W 2022 roku udział ten ma wynieść 22,1 proc., w 2023 - 21,1 proc., w 
2024 - 20 proc., a w 2025 roku - 19,8 proc. 

ŚRODKI BUDŻETOWE Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec września wynosi ok. 126 mld zł - Skuza, MF 

Na koniec września 2022 r. rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła 
ok. 126 mld zł - poinformował w komunikacie wiceminister finansów Sebastian Skuza. Na koniec sierpnia na rachunkach 
budżetowych zgromadzono równowartość ok. 139,3 mld zł. 

ROLNICTWO Zbiory zbóż w '22 ok. 36,0 mln t, ok. 4 proc. więcej od zbiorów w '21 – GUS 

GUS szacuje zbiory zbóż w 2022 r. na około 36,0 mln t, tj. o około 4 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych - podał 
GUS w komunikacie. GUS szacuje produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi na 27,1 mln t, tj. o ok. 0,4 
proc. więcej od uzyskanej w 2021 r.; - zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 3,7 mln t, tj. o ok. 15 proc. więcej od 
zbiorów ubiegłorocznych; - zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 6,1 
mln t, tj. o ok. 15 proc. mniej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym. 

OBLIGACJE Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji w sierpniu spadła o 2,5 proc. mdm – MF 

W sierpniu wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych spadła o 2,5 proc. mdm do poziomu 1.104,0 mld 
zł - podało Ministerstwo Finansów. Obrót obligacjami koncentrował się na nieregulowanym rynku międzybankowym (98,6 
proc.), podczas gdy udział platformy elektronicznej TBS Poland w łącznej wartości obrotów wyniósł 1,3 proc., a udział 
GPW stanowił 0,03 proc. 

OBLIGACJE W sierpniu udział inwestorów zagranicznych w polskich obligacjach wzrósł o 2,1 mld zł mdm do 144,6 mld zł – 
MF 

W sierpniu udział inwestorów zagranicznych w polskich obligacjach wzrósł o 2,1 mld zł mdm i wyniósł 144,6 mld zł - 
poinformował w komunikacie resort finansów. "W sierpniu zadłużenie w krajowych SPW wzrosło o 12,1 mld zł do poziomu 
857,0 mld zł. Złożył się na to wzrost zadłużenia wobec trzech głównych grup inwestorów: banków (w tym NBP) o 1,7 mld 
zł (do 440,9 mld zł), krajowych inwestorów pozabankowych o 8,2 mld zł (do 271,5 mld zł) i nierezydentów o 2,1 mld zł 
(do 144,6 mld zł)" - napisano. 

KONIUNKTURA GIEŁDOWA Odsetek "byków" na GPW spadł o 0,3 pkt. proc. i wyniósł 31,2 proc. – INI 

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się 
w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 0,3 pkt. proc. i wyniósł 31,2 proc. Odsetek respondentów 
oczekujących trendu spadkowego wzrósł z kolei o 8,1 pkt. proc. do 50 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ARTERIA- GPW-NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN oraz członków Komitetu Audytu. 

 BETACOM- GPW-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję. 

 BIOCELTIX- GPW-Wprowadzenie do obrotu na GPW 140.536 akcji zwykłych na okaziciela serii I. 

 EKOPARK- NC-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021. 

 MILKPOL- NC-NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia prawa poboru oraz 
zmiany statutu. 

 PKNORLEN- GPW-Wypłata dywidendy 3,50 zł na akcję. 

 SANWIL- GPW-NWZA ws. połączenia SANWIL HOLDING S.A. ze spółką Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

 SYGNIS- NC-NWZA ws. odwołania członków RN, ustalenia liczby osób wchodzących w skład RN nowej kadencji, powołania członków RN na nową 
kadencję, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu. 

 TRAKCJA- GPW-Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,70 zł za sztukę w I fazie wezwania ogłoszonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu i 
PKP Polskie Linie Kolejowe. 

 UNIBEP- GPW-Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,20 zł na akcję. 

 VERCOM- GPW-NWZA ws. transgranicznego połączenia Vercom S.A. z UAB, Mlr Grupe. 

 ZPUE- GPW-Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 269,08 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez ZPUE S.A., Koronea sp. z o.o. i Michała 
Wypychewicza. 

POLSKA 

 Polska- (09:00) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 40,1 Poprz.40,9) za wrzesień 

ZAGRANICA 

 Szwecja- (08:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.50,6) za wrzesień 

 Szwajcaria- (08:30) Inflacja CPI (Oczek. 0,2% m/m 3,5% r/r Poprz.0,3% m/m 3,5% r/r) za wrzesień 

 Węgry- (09:00) Bilans handlu zagranicznego - fin.. (Oczek. -1150 mln EUR Poprz.-408 mln EUR) za lipiec 

 Węgry- (09:00) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.57,8) za wrzesień 

 Turcja- (09:00) Inflacja CPI (Oczek. 84,6% r/r Poprz.80,2% r/r) za wrzesień 

 Turcja- (09:00) Inflacja PPI (Oczek. b.d. Poprz.143,75% r/r) za wrzesień 

 Hiszpania- (09:15) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 49,2 Poprz.49,9) za wrzesień 

 Czechy- (09:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 46 Poprz.46,8) za wrzesień 

 Szwajcaria- (09:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 54,5 Poprz.56,4) za wrzesień 

 Włochy- (09:45) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 47,5 Poprz.48) za wrzesień 

 Francja- (09:50) Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 47,8 Poprz.50,6) za wrzesień 

 Niemcy- (09:55) Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 48,3 Poprz.49,1) za wrzesień 

 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 48,5 Poprz.49,6) za wrzesień 

 Norwegia- (10:00) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.52,3) za wrzesień 

 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla przemysłu - fin.. (Oczek. 48,5 Poprz.47,3) za wrzesień 

 Kanada- (15:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. 49,2 Poprz.48,7) za wrzesień 

 USA- (15:45) Indeks PMI dla przemysłu  - fin.. (Oczek. 51,8 Poprz.51,5) za wrzesień 

 USA- (16:00) Indeks ISM dla przemysłu (Oczek. 52,2 Poprz.52,8) za wrzesień 

 USA- (16:00) Indeks zatrudnienia (Oczek. b.d. Poprz.54,2) za wrzesień 

 USA- (16:00) Indeks cen płaconych (Oczek. 51,9 Poprz.52,5) za wrzesień 

 USA- (16:00) Indeks nowych zamówień (Oczek. b.d. Poprz.51,3) za wrzesień 

 USA- (16:00) Wydatki na inwestycje budowlane (Oczek. -0,3% m/m Poprz.-0,4% m/m) za sierpień 

 USA- (21:10) Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)  

 Nowa Zelandia- (23:00) Indeks zaufania biznesu (Oczek. b.d. Poprz.-65) za III kw. 

 Australia- (23:30) Indeks PMI dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.49,3) za wrzesień 

 

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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