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POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 799,58 -1,98% 

WIG30 2 211,30 -2,06% 

mWIG40 4 573,09 -1,37% 

sWIG80 19 921,04 -1,36% 

WIG 59 570,00 -1,77% 

NCIndex 339,77 -0,51% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2320 1 802 -2,17% 38 971 37 369 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 88  23,28% 175 582 20,63% 

SPADEK 237  62,70% 665 710 78,23% 

BEZ ZM. 53  14,02% 9 677 1,14% 

RAZEM 378 100,00% 850 970 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

RAFAKO 1,546  6,04% 2 186 155 

BENEFIT 1055  3,94% 6 644 525 

EUCO 1,670  3,73% 274 969 

SCPFL 321,5  3,38% 1 396 273 

MIRACULUM 1,310  3,15% 211 670 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

PUNKPIRAT 0,590  -16,90% 441 681 

TSGAMES 116,2  -10,20% 13 026 969 

CAPTORTX 159,5  -6,73% 187 383 

SANTANDER 16,800  -6,67% 290 211 

SFINKS 1,120  -6,28% 683 996 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 31 909,64 -1,07% 

NASDAQ 11 138,89 -1,76% 

S&P500 3 861,59 -1,45% 

FTSE 100 7 748,35 -1,67% 

CAC 40 7 220,67 -1,30% 

DAX XETRA 15 427,97 -1,31% 

RTS  942,75 -0,86% 

BUX 43 077,69 +0,61% 

NIKKEI 225  27 832,96 -1,11% 

HANG SENG (godz. 8:21) 19 659,06 +1,76% 

BOVESPA 103 618,20 -1,38% 

MERVAL 236 419,44 -4,50% 

CECE EUR  1,423 24 -0,42% 

NTX EUR  1,080 88 -0,27% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,0724 +0,82% 

EUR/PLN 4,6739 -0,11% 

USD/PLN 4,3582 -0,92% 

USD/JPY 134,582 -0,21% 

GBP/USD 1,2099 +0,61% 

EUR/CHF 0,9827 +0,27% 

CHF/PLN 4,7557 -0,38% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1875,950 +0,19% 

MIEDŹ (LME) 8771,00 -0,63% 

ROPA BRENT 82,890 +0,21% 

ROPA WTI 76,780 +0,17% 
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Informacje dnia 

 

USA Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła w lutym o 311 tys. 

POLSKA Inflacja CPI w Polsce w '23 wyniesie 11,9 proc., w '25 obniży się do 3,5 proc. - projekcja NBP 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PKN ORLEN Grupa Orlen zainwestuje w wydobycie 70 mld zł, z czego 70 proc. w Norwegii. 

Grupa Orlen zainwestuje w segment wydobycia 70 mld zł do 2030 roku, z czego 70 proc. zostanie przeznaczone na 
rozwój w Norwegii i w Polsce- poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. 

HUUUGE Huuuge miał zdeponowane w Silicon Valley Bank ok. 24,2 mln USD 

Huuuge miał zdeponowane w Silicon Valley Bank, amerykańskim banku zamkniętym przez nadzór, ok. 24 mln USD, 
czyli ok. 10 proc. wszystkich środków pieniężnych oraz ich ekwiwalentów - podała spółka w komunikacie. 

GRUPA AZOTY Grupa Azoty zmniejszyła w lutym produkcję nawozów azotowych o 34 proc. 

Grupa Azoty zmniejszyła w lutym 2023 roku produkcję nawozów azotowych o 34 proc., do 196 tys. ton - poinformowała 
spółka w komunikacie. Produkcja nawozów wieloskładnikowych spadła do 37 tys. ton z 90 tys. ton rok wcześniej. 

TAURON Grupa Tauron szacuje, że miała w IV kwartale 1,17 mld zł EBITDA, powyżej konsensusu 

Grupa Tauron szacuje, że miała w IV kwartale 2022 roku 1,17 mld zł EBITDA - podała spółka w komunikacie. 
Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA wyniesie blisko 1 mld zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN Prezes PKN Orlen: Wybudujemy 1-2 SMR-y do 2030 r., kilkanaście - do 2035 r. – wywiad 

PKN Orlen zakłada, że 1-2 modułowe reaktory atomowe (SMR) w Grupie Orlen zostaną wybudowane do 2030 roku, a 
w ciągu kolejnych pięciu lat powinno powstać kilkanaście kolejnych, z perspektywą na następne po 2040 roku, 
poinformował ISBnews prezes Daniel Obajtek. 

PKN ORLEN PKN Orlen: spółki technologiczne koncernu osiągają stabilne przychody 

PKN Orlen stawia na dynamiczny rozwój spółek technologicznych, dzięki przemyślanym inwestycjom na przestrzeni 
ostatnich pięciu lat, Orlen Projekt i Orlen Serwis osiągają obecnie stabilne przychody, zwiększają skalę działalności - 
podał w komunikacie PKN Orlen. 

PKN ORLEN Grupa Orlen uruchomiła w Pradze pierwszy punkt tankowania wodoru w Czechach 

Orlen Unipetrol uruchomił stację tankowania wodorem dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, na 
stacji Orlen Benzina w Pradze - Barrandov, podał PKN Orlen. Jeszcze w tym roku koncern zapowiada uruchomienie 
stacji wodorowych w Poznaniu i Katowicach, a kolejne w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, 
Krakowie, Pile i Warszawie mają zostać oddane do użytku do połowy 2025 r. 

PKO BP PKO BP planuje kolejne emisje pod wymóg MREL 

PKO BP planuje kolejne emisje pod wymóg MREL - poinformował wiceprezes Marcin Eckert. "Nasza emisja ze 
stycznia była pierwszą, by wypełnić zobowiązania wobec regulatora. Planujemy dalsze emisje, które docelowo 
pozwolą wypełnić w 100 proc. te wymagania. Wyemitowaliśmy czterdzieści kilka procent tego, co powinniśmy w ciągu 
2023 rok i kolejnych lat" - powiedział Eckert podczas konferencji prasowej. 

PKO BP PKO BP spodziewa się spadku dynamiki akcji kredytowej dla przedsiębiorstw 

PKO Bank Polski spodziewa się, że dynamika akcji kredytowej dla przedsiębiorstw osłabnie w 2023 roku, 
poinformował wiceprezes banku Piotr Mazur. "Obserwowaliśmy istotny wzrost portfela kredytów dla przedsiębiorstw w 
2022 roku. Myślę, że w 2023 roku takich wzrostów już nie będzie" - powiedział Mazur podczas konferencji prasowej. 

PKO BP PKO BP widzi sygnały, które mogą wskazywać na pogorszenie jakości portfela detalicznego 

PKO BP spodziewa się, że w obecnej sytuacji makroekonomicznej bank będzie zawiązywał wyższe rezerwy 
kredytowe, bank widzi pierwsze sygnały, które mogą wskazywać na pogorszenie się w przyszłości portfela kredytów 
detalicznych - poinformował wiceprezes PKO BP Piotr Mazur. 

PKO BP PKO BP obserwuje rosnące zainteresowanie ugodami, trendu nie zmieniła opinia rzecznika TSUE 

PKO BP obserwował w styczniu i lutym rosnące zainteresowanie zawieraniem ugód w sprawie kredytów hipotecznych 
w CHF, trend ten się nie zmienił po publikacji opinii Rzecznika Generalnego TSUE - poinformował wiceprezes PKO BP 
Piotr Mazur. 

PKO BP PKO BP w modelu rezerw na ryzyko prawne zakłada 30 proc. prawdopodobieństwo odzyskania kosztu kapitału 

PKO BP przy oszacowaniu kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w CHF uwzględnia prawdopodobieństwo 
odzyskania kosztu kapitału na poziomie 30 proc.. Eliminacja tego założenia, przy zachowaniu pozostałych parametrów 
modelu, powodowałaby wzrost kosztu ryzyka prawnego o 1,2 mld zł - podał w piątek bank w raporcie. 

KRUK Kruk zarekomenduje wypłatę dywidendy za 2022 r., wysokość chce pogodzić z inwestycjami 

Zarząd Kruka zarekomenduje wypłatę dywidendy za 2022 r., przy czym będzie się starał, by jej wysokość nie 
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ograniczyła możliwości wzrostu spółki, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. 

KRUK Kruk widzi dobre spłaty portfeli na początku '23; nic nie wskazuje na pogorszenie sentymentu 

Styczeń i luty to bardzo dobre miesiące pod względem spłat z portfeli i nie widać pogorszenia sentymentu w tym 
zakresie - ocenili przedstawiciele zarządu Kruka podczas piątkowej wideokonferencji. 

KRUK Kruk celuje w zwiększenie zysku netto r/r w 2023 r. 

Kruk ma cel, by w tym roku wypracować wyższy zysk netto niż w 2022 r., poinformował członek zarządu Michał 
Zasępa. 

KRUK Poziom inwestycji Kruka w '23 może wynieść ponad 2 mld zł 

Kruk spodziewa się, że w 2023 roku inwestycje mogą być nieco niższe niż ubiegłoroczne, ale wyniosą ponad 2 mld zł - 
poinformował członek zarządu spółki, Michał Zasępa. 

KRUK Kruk w najbliższych latach może wejść na jeden, być może dwa, duże nowe rynki 

Kruk w najbliższych latach planuje ekspansję międzynarodową, ale selektywną i może wejść na jeden, być może dwa, 
duże nowe rynki - poinformował prezes Piotr Krupa podczas piątkowej wideokonferencji. 

GRUPA AZOTY Spółki z Grupy Azoty otrzymają 234,2 mln zł wsparcia w związku z sytuacją na rynku energii 

Łączna kwota przyznanego wsparcia spółkom z grupy kapitałowej Grupa Azoty, w związku z sytuacją na rynku energii 
w latach 2022-2024, wynosi 234,2 mln zł - poinformowała Grupa Azoty w komunikacie. 

OT LOGISTICS OT Logistics przejęło ponad 2,3 mln akcji Luka Rijeka 

OT Logistics, największy operator portowy w Polsce, stał się właścicielem ponad 2,3 mln akcji chorwackiej firmy Luka 
Rijeka, posiadanych przez Rubicon Partners Ventures ASI - poinformowało w piątkowym komunikacie OT Logistics. 
Strony umowy przedwstępnej będą podejmować czynności, które mają doprowadzić do sprzedaży i przeniesienia akcji 
Luka Rijeka. 

STALPRODUKT Spółka Stalproduktu dostanie 100,5 mln zł wsparcia dla firm energochłonnych 

Huta Cynku Miasteczko Śląskie (HCM) spółka zależna Stalproduktu otrzyma 100,5 mln zł dofinansowania w ramach 
rządowej pomocy dla przedsiębiorców energochłonnych - podał Stalprodukt w komunikacie. 

UNIBEP Unibep ma warunkową umowę na realizację inwestycji Nova Talarowa za 47 mln zł 

Unibep podpisał z Bouygues Immobilier Polska wartą 47 mln zł netto umowę na generalne wykonawstwo kompleksu 
budowlanego o charakterze mieszkalno-usługowym pn. Nova Talarowa, podała spółka. 

UNIBEP Unibep: Unidevelopment rozpoznał 136 lokali w wyniku za styczeń-luty, sprzedał 65 

Grupa Unidevelopment rozpoznała w wyniku za pierwsze dwa miesiące 2023 r. 136 lokali, z czego 1 lokal w ramach 
wspólnego przedsięwzięcia deweloperskiego z podmiotami zewnętrznymi, podał Unibep. Sprzedaż Grupy 
Unidevelopment w tym okresie wyniosła 65 lokali, z czego 42 lokale w ramach wspólnych przedsięwzięć 
deweloperskich z podmiotami zewnętrznymi. 

UNIBEP Unibep: Unidevelopment planuje na połowę marca ofertę publiczną obligacji 

Unidevelopment planuje na połowę marca br. rozpoczęcie procesu oferowania obligacji w trybie oferty publicznej, przy 
czym w tym procesie nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego, podał Unibep. 

WASKO Oferta Wasko na 17,47 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu na usługi pogwarancyjne 

Oferta Wasko została wybrana przez Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu jako 
najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na wykonanie zamówienia "Świadczenie usług serwisu 
pogwarancyjnego dla macierzy firmy Hitachi", podała spółka. Wartość oferty to 17,47 mln zł brutto. Termin realizacji 
zamówienia - 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

ACTION Grupa Action miała szacunkowo 18,98 mln zł zysku netto w IV kw. 2022 r. 

Action odnotował 18,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2022 r., przy 674,59 mln zł przychodów, podała 
spółka, prezentując wstępne, szacunkowe dane. W całym 2022 r. skonsolidowany zysk netto wyniósł 48,95 mln zł przy 
2 366,96 mln zł przychodów. Jednostkowy zysk netto w ub.r. wyniósł 49,47 mln zł. Ostateczne wyniki finansowe 
zostaną przekazane w rocznym raporcie okresowym dotyczącym 2022 r., który zostanie opublikowany 24 kwietnia 
2023 r. 

ACTION Action szacuje, że w '22 przychody grupy wyniosły 2,3 mld zł, a zysk netto spadł do 48,9 mln zł 

Grupa Action szacuje przychody ze sprzedaży w 2022 r. na 2,3 mld zł, a zysk netto na 48,9 mln zł - podała spółka w 
komunikacie. Rok wcześniej, w 2021 r., przychody wyniosły 2,3 mld zł, a zysk netto 100,9 mln zł. Zysk ze sprzedaży 
grupy szacowany jest w 2022 r. na 207,5 mln zł. 

ŻYWIEC Grupa Żywiec nie otrzymała oferty zakupu Browaru Leżajsk od J. Palikota 

Po tym, jak Janusz Palikot ogłosił wczoraj, że składa ofertę odkupu browaru w Leżajsku od Grupy Żywiec, spółka 
poinformowała, że taka oferta do niej jeszcze nie wpłynęła. "Nie dostaliśmy żadnej oferty" - powiedziała ISBiznes.pl 
dyrektor ds. korporacyjnych Grupy Żywiec Magdalena Brzezińska. 

BIG CHEESE STUDIO Big Cheese Studio rozpocznie sprzedaż w Chinach, kampanie marketingowe nowych gier –wywiad 

Big Cheese Studio w najbliższym czasie rozpocznie sprzedaż gry Cooking Simulator na rynku chińskim i zapowiada 
także nadchodzący start kampanii marketingowych "Cooking Simulator 2", "Pizza Empire" i trzeciego - 
niezapowiedzianego jeszcze tytułu, poinformował ISBtech CFO spółki Jakub Rafał. 

SIMFABRIC SimFabric ma umowę z Epic Games na współpracę przy wydaniu 10 gier i jednej na wyłączność 

SimFabric podpisał umowę z Epic Games na współpracę przy wydaniu dziesięciu gier z portfolio spółki na PC w 
sklepie Epic Games - podała spółka w komunikacie. Powstać ma też gra stworzona w oparciu o silnik Unreal Engine 5, 
która będzie wydana wyłącznie w sklepie Epic Games Store. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja Azjatycka: W trakcie sesji w Azji eurodolar rośnie do 1,07361 USD. Wyraźnie lepsze nastroje widoczne są 

również na futures na rynki bazowe. Wydarzeniem weekendu jest decyzja o gwarancji depozytów (ze strony Fed i 
Treasury w USA) dla SVB. 

Konrad Ryczko 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

WLK. BRYTANIA Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii spadła o 0,3 proc. mdm w styczniu 

Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii spadła o 0,3 proc. mdm w styczniu, podczas gdy poprzednio było +0,3 
proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny. Analitycy spodziewali się mdm 0,0. 

WLK. BRYTANIA Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii w styczniu wzrósł o 0,3 proc. mdm 

Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii w styczniu wzrósł o 0,3 proc. mdm - podano w wyliczeniu urzędu 
statystycznego. Analitycy szacowali, że PKB wzrósł o 0,1 proc., po zniżce miesiąc wcześniej o 0,5 proc. 

JAPONIA Bank Japonii (BoJ) utrzymał ujemne stopy procentowe 

Bank Japonii (BoJ) utrzymał ujemne stopy procentowe - poinformował bank w komunikacie po zakończeniu 
posiedzenia. 

USA Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w USA wzrosła w lutym o 311 tys. 

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w lutym o 311 tys. wobec 
oczekiwanej zwyżki o 225 tys. i wzrostu o 504 tys. miesiąc wcześniej, po korekcie z 517 tys. - podał amerykański 
Departament Pracy. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

INFLACJA Inflacja CPI w Polsce w '23 wyniesie 11,9 proc., w '25 obniży się do 3,5 proc. - projekcja NBP 

Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada, że inflacja CPI w 2023 r. wyniesie 11,9 proc., w 2024 r. znajdzie się na 
poziomie 5,7 proc., a w 2025 r. wyniesie 3,5 proc. - wynika z marcowej projekcji NBP. Centralna ścieżka projekcji NBP 
zakłada inflację bazową w 2023 r. na poziomie 10,3 proc., w 2024 r. na poziomie 6,0 proc., a w 2025 r. na poziomie 3,7 
proc. Według centralnej ścieżki projekcji, dynamika PKB Polski w 2023 r. znajdzie się na poziomie 0,9 proc., w 2024 r. 
wyniesie 2,1 proc., a w 2025 r. wyniesie 3,1 proc. 

INFLACJA Bilans ryzyka dla ścieżki CPI w projekcji NBP bliski symetrycznego, dla PKB skierowany w dół 

Bilans ryzyka dla ścieżki CPI w horyzoncie projekcji jest zbliżony do symetrycznego, a dla PKB skierowany w dół - 
wynika z najnowszego raportu o inflacji NBP. "Przyszła sytuacja gospodarcza oraz ścieżka inflacji CPI w Polsce jest 
wciąż w największym stopniu uzależniona od makroekonomicznych skutków agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie. 
Dodatkowym istotnym czynnikiem ryzyka z otoczenia polskiej gospodarki są efekty zacieśniania polityki pieniężnej 
przez EBC i Fed dla koniunktury gospodarczej w strefie euro i Stanach Zjednoczonych" - napisano. 

RPP W lutym RPP oceniała, że od połowy '23 większość inflacji będzie wynikać z inflacji bazowej – protokół 

Na posiedzeniu RPP w lutym członkowie Rady oceniali, że od połowy 2023 r. większość inflacji będzie wynikać z 
inflacji bazowej - podano w opisie dyskusji z posiedzenia RPP. "Członkowie ci podkreślali, że choć inflacja bazowa 
będzie się obniżać z opóźnieniem, to w znacznej mierze wynika to z utrzymujących się efektów wcześniejszych 
szoków, w tym kosztowych. Członkowie Rady zaznaczali, że od połowy 2023 r. większość inflacji będzie wynikać z 
inflacji bazowej" - dodano. 

STOPY PROCENTOWE Stopy na poziomie 7 proc. nie wystarczą do obniżenia CPI do celu z utrzymaniem wiarygodności - Tyrowicz, 
RPP 

Stopy na poziomie 7 proc. nie wystarczą do obniżenia CPI do celu w horyzoncie zapewniającym utrzymanie 
wiarygodności polityki pieniężnej - wskazała członkini RPP Joanna Tyrowicz. "Ja nie uważam, że 7 proc. wystarczy do 
sprowadzenia inflacji do celu w horyzoncie zapewniającym utrzymanie wiarygodności polityki pieniężnej" - powiedziała 
Tyrowicz na spotkaniu studenckiego koła naukowego finansów i makroekonomii warszawskiej SGH. 

STOPY PROCENTOWE Myślenie o obniżkach stóp proc. na jesieni sprzeczne z marcową projekcją - Litwiniuk, RPP 

Myślenie o obniżkach stóp procentowych na jesieni byłoby sprzeczne z wynikami marcowej projekcji inflacji - ocenia 
członek RPP Przemysław Litwiniuk w wypowiedzi w Radiu TOK FM..  

WYNAGRODZENIA Dynamika wynagrodzeń w 2024-25 pozostanie relatywnie wysoka - projekcja NBP 

W 2023 r. dynamika wynagrodzeń pozostanie dwucyfrowa, w latach 2024-25 obniży się, ale nadal będzie relatywnie 
wysoka - wynika z najnowszego raportu o inflacji NBP. "W warunkach podwyższonego tempa wzrostu cen oraz 
odczuwalnych w wielu branżach niedoborów kadrowych, dynamika nominalnych wynagrodzeń w gospodarce 
narodowej utrzyma się w bieżącym roku na dwucyfrowym poziomie. Taką ocenę potwierdzają badania ankietowe NBP, 
zgodnie z którymi w I kw. br. znaczący odsetek przedsiębiorstw planuje podniesienie płac, przy wysokiej planowanej 
średniej wysokości podwyżki" - napisano. 

INWESTYCJE Inwestycje prywatne ruszą stopniowo od '24, a publiczne od '25 - projekcja NBP 

Od 2024 r. oczekiwana jest stopniowa odbudowa prywatnego popytu inwestycyjnego. Z kolei inwestycje publiczne w 
2024 r. wyraźnie obniżą się, a ich ponowny wzrost nastąpi w 2025 r. w wyniku rosnącej absorpcji funduszy unijnych - 
wynika z najnowszego raportu o inflacji NBP. 

RYNEK PRACY W bieżącym cyklu rynek pracy dostosuje się przez płace realne, a nie wzrost bezrobocia - Kotłowski, DABE 
NBP 

W bieżącym cyklu spowolnienia rynek pracy dostosuje się do serii negatywnych wstrząsów bardziej przez spadek 
realnych wynagrodzeń, a nie mocny wzrost bezrobocia - ocenia wicedyrektor Departamentu Analiz i Badań NBP Jacek 
Kotłowski. 
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TFI Saldo wpłat i wypłat z funduszy inwestycyjnych w lutym wyniosło +0,6 mld zł - Analizy pl 

Saldo wpłat i wypłat z detalicznych funduszy inwestycyjnych w lutym 2023 roku wyniosło +0,6 mld zł - wynika z 
szacunków portalu Analizy pl. Dodatkowe 0,2 mld zł pozyskały fundusze PPK. Dla porównania, w styczniu saldo wpłat i 
wypłat sięgnęło +0,5 mld zł. 

KONIUNKTURA GIEŁDOWA Odsetek "byków" na GPW spadł o 0,8 pkt. proc. do 61,6 proc., spadków oczekuje 17,9 proc. – INI 

Odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 0,8 pkt. proc. 
i wyniósł 61,6 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego spadł o 3,6 pkt. proc. do 17,9 proc. - 
wynika z cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 
 
 
 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: DDISTANCE, GAMESBOX, PLATIGE, SPARKVC 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 BIOCELTIX- GPW-NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem prawa poboru 
oraz zmiany statutu. 

 DDISTANCE- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 ENEA- GPW-NWZA ws. zmian w składzie RN. 

 GAMESBOX- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 PLANTWEAR- NC-NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze 
emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F i G, pozbawienia prawa poboru, ustanowienia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i RN, emisji 
warrantów subskrypcyjnych serii B oraz zmiany statutu. 

 PLATIGE- NC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 SPARKVC- NC-Publikacja raportu za 2022 rok. 

POLSKA 

- 

ZAGRANICA 

 Turcja- (08:00) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. -10,2 mld USD Poprz.-5,91 mld USD 

 Niemcy- Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Joachim Nagel)  

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.interia.pl/
http://www.yahoo.com/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.europa.eu.int/
http://www.briefing.com/
http://www.destatis.de/
http://www.nbp.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.rzeczpospolita.pl/
http://www.mf.gov.pl/
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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOS SA) wyłącznie w celach 
informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych  do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji 
inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek 
porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. 
U. 2017, poz. 1768 z póź. zm., dalej: Ustawa), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. 
Niniejsze opracowanie jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej 
dyrektywy”. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym raporcie na własne ryzyko i odpowiedzialność. DM BOŚ SA dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte 
informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie 
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na 
potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po 
stronie DM BOŚ SA. W przypadku klientów DM BOŚ SA, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, 
analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych 
(Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. DM BOŚ SA jest firmą inwestycyjną 
w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 
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