
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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Najważniejsze informacje  

 
 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: 7LEVELS, AMICA, ATLANTAPL, AZTEC, 

BIOTON, BUDIMEX, CFSA, CORMAY, EDINVEST, EMCINSMED, EUROTEL, 

INSTALKRK, INTERBUD, IZOSTAL, MCI, MLSYSTEM, NTTSYSTEM, ORGANIC, 

PURE, SOLAR. 

 USA – Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 198 

tys. 

 NIEMCY - Inflacja wg HICP w Niemczech w marcu wyniosła 7,8 proc. Rdr 

 POLSKA - Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych w Polsce w marcu spadł do 29,6 pkt. - KE 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska Inflacja CPI - wst.. 15,9% r/r 
1,2% m/m  
18,4% r/r marzec 

14:00 Polska 
Saldo rachunku 
bieżącego - kwartalne b.d. -5777 mln EUR IV kw. 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:30 Węgry 
Bilans handlu 
zagranicznego - fin.. 

-165 mln 
EUR -168 mln EUR styczeń 

08:30 Szwajcaria 
Sprzedaż detaliczna 
w.d.a. -1% r/r -2,2% r/r luty 

08:30 Węgry Inflacja PPI b.d. 
0,8% m/m  
35% r/r luty 

08:30 Szwajcaria 
Sprzedaż detaliczna 
s.a. b.d. 0,6% m/m luty 

08:45 Francja Inflacja CPI - wst.. 
0,9% m/m  
5,6% r/r 

1% m/m  
6,3% r/r marzec 

08:45 Francja Inflacja HICP - wst.. 

0,8% 
m/m  
6,5% r/r 

1,1% m/m  
7,3% r/r marzec 

08:45 Francja Inflacja PPI b.d. 
2,7% m/m  
17,9% r/r luty 

08:45 Francja 
Wydatki 
konsumentów 0,0% m/m 1,5% m/m luty 

09:00 Turcja 
Bilans handlu 
zagranicznego b.d. -14,24 mld USD luty 

09:00 Czechy PKB s.a. - fin.. 
-0,4% k/k  
0,2% r/r 

-0,2% k/k  
1,5% r/r IV kw. 

09:55 Niemcy Stopa bezrobocia s.a. 5,5% 5,5% marzec 

11:00 Strefa Euro Stopa bezrobocia 6,7% 6,7% luty 

11:00 Strefa Euro 
Inflacja HICP - dane 
szacunkowe b.d. b.d. marzec 

11:00 Włochy Inflacja CPI - wst.. 8,2% r/r 
0,2% m/m  
9,1% r/r marzec 

11:00 Strefa Euro Inflacja HICP - wst.. 7,2% r/r 
0,8% m/m  
8,5% r/r marzec 

11:00 Strefa Euro 
Inflacja bazowa HICP 
- wst.. 5,7% r/r 

0,8% m/m  
5,6% r/r marzec 

piątek, 31 marca 2023,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 763,29 3,15% 

WIG30 2 174,54 3,29% 

MWIG40 4 501,68 2,11% 

SWIG80 20 135,09 0,07% 

WIG 58 665,21 2,61% 

NCINDEX 326 0,57% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20M2320 1784 3,18 34 270 41 130 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 205 53,81% 1 125 159 84,52% 

SPADEK 125 32,81% 204 943 15,40% 

BEZ ZM. 51 13,38% 1 057 0,08% 

RAZEM 381 100,00% 1 331 159 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

BUMECH 37,40 21,59% 12 370 558 

ATREM 7,28 18,18% 4 161 031 

ALLEGRO 29,755 13,98% 279 243 461 

XTPL 120,00 12,68% 492 572 

TARCZYNSKI 50,50 12,22% 105 406 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

DATAWALK 57,99 -13,45% 1 742 450 

CORMAY 0,735 -8,13% 294 761 

SELVITA 78,00 -6,59% 5 854 655 

IMMOBILE 2,58 -6,18% 1 168 895 

ZREMB 4,05 -6,03% 4 372 873 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 32 859,03 0,43% 

NASDAQ 12 013,47 0,73% 

S&P500 4 050,83 0,57% 

FTSE 100 7 620,43 0,74% 

CAC 40 7 263,37 1,06% 

DAX XETRA 15 522,40 1,26% 

RTS  1 006,43 0,19% 

BUX 41 603,82 -1,72% 

NIKKEI 225  28 040,77 0,93% 

HANG SENG (godz. 8:21) 20 459,61 0,74% 

BOVESPA 103713,45 1,89% 

MERVAL 251639,07 1,02% 

CECE EUR  1 423,24 -0,42% 

NTX EUR  1 080,88 -0,27% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,08969 -0,09% 

EUR/PLN 4,67501 -0,03% 

USD/PLN 4,29045 0,07% 

USD/JPY 132,946 0,20% 

GBP/USD 1,23922 0,01% 

EUR/CHF 0,99601 -0,02% 

CHF/PLN 4,69403 -0,01% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 997,35 0,08% 

MIEDŹ (LME) 9 850,00 0,60% 

ROPA BRENT 78,38 -0,27% 

ROPA WTI 74,25 -0,17% 
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14:30 Kanada Miesięczny PKB 0,3% m/m -0,1% m/m styczeń 

14:30 USA Wydatki Amerykanów 0,3% m/m 1,8% m/m luty 

14:30 USA PCE core 
0,4% m/m  
4,7% r/r 

0,6% m/m  
4,7% r/r luty 

14:30 USA PCE b.d. 
0,6% m/m  
5,4% r/r luty 

14:30 USA 
Dochody 
Amerykanów 0,2% m/m 0,6% m/m luty 

15:45 USA Indeks Chicago PMI 43,5 43,6 marzec 

16:00 USA 
Indeks Uniwersytetu 
Michigan - fin.. 63,3 67,0 marzec 

16:00 USA 

Oczekiwania 
inflacyjne 
krótkoterminowe - 
fin.. 3,8 4,1 marzec 

16:00 USA 

Oczekiwania 
inflacyjne 
długoterminowe - fin.. 2,8 2,9 marzec 

17:00 Strefa Euro 

Wystąpienie 
publiczne prezeski 
ECB (Christine 
Lagarde) b.d. b.d. b.d. 

19:00 USA 

Liczba wież 
wiertniczych dla 
rynku ropy b.d. 593,0 tydzień 

21:05 USA 

Wystąpienie szefa 
Fed z Nowego Jorku 
(John Williams) b.d. b.d. b.d. 

22:45 USA 

Wystąpienie 
publiczne członka 
zarządu Fed (Lisa 
Cook) b.d. b.d. b.d. 

11:00 Strefa Euro 
Inflacja HICP - dane 
szacunkowe b.d. b.d. marzec 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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Informacje dnia 
 

PKN ORLEN Daniel Obajtek powołany na prezesa zarządu PKN Orlen na kolejną kadencję 

Rada nadzorcza PKN Orlen powołał Daniela Obajtka na prezesa zarządu na kolejną kadencję - poinformowała spółka 
w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

CD PROJEKT CD Projekt miał 347,09 mln zł zysku netto, 377,35 mln zł zysku EBIT w 2022 r. 

CD Projekt odnotował 347,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w 2022 r. wobec 208,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 377,35 mln zł wobec 232,9 
mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 952,58 mln zł w 2022 r. wobec 888,17 
mln zł rok wcześniej. 

CD PROJEKT Zysk netto CD Projektu w IV kw. wyniósł 134,6 mln zł, blisko konsensusu 

Zysk netto CD Projektu w czwartym kwartale 2022 roku wyniósł 134,6 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. 
Zysk netto jest o 5 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes. 

CD PROJEKT CD Projekt: Polaris jest w pełnej fazie developmentu, aktualnie nie ma ryzyka odpisów 

CD Projekt planuje wkrótce przedstawić plan dalszych aktywności po dodatku "Cyberpunk 2077 - Phantom Liberty", 
poinformował prezes Adam Kiciński. Polaris jest w fazie pełnego developmentu, zarząd nie widzi aktualnie ryzyka 
odpisów zarówno dla tego projektu, jak i Canis Maioris. 

MBANK Akcjonariusze mBanku zdecydowali o pozostawieniu 1,4 mld zł niepodzielonego zysku 

Akcjonariusze mBanku podjęli podczas walnego zgromadzenia uchwałę w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat 
ubiegłych: uzyskany w latach ubiegłych niepodzielony zysk w kwocie 1 401,76 mln zł pozostawia się niepodzielonym, 
podał bank. 

GETIN HOLDING Getin Holding chce wypłacić 0,58 zł dywidendy na akcję 

Getin Holding chce wypłacić 0,58 zł dywidendy na akcję, co daje łączną kwotę dywidendy w wysokości 110,1 mln zł - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

SKARBIEC Skarbiec Holding miał 7,1 mln zł straty netto w I połowie roku obrotowego 2022/23 

Skarbiec Holding, właściciel Skarbiec TFI, w pierwszym półroczu roku obrotowego 2022/23 miał 27,9 mln zł 
skonsolidowanych przychodów wobec 63,2 mln zł przychodów rok wcześniej. Spółka wykazała 7,1 mln zł straty netto 
wobec 13,6 mln zł zysku netto przed rokiem - poinformował Skarbiec Holding w komunikacie. 

DEVELIA Develia miała 181,3 mln zł zysku netto w czwartym kwartale 2022 r., powyżej konsensusu 

Zysk netto Develii w czwartym kwartale wyniósł 181,3 mln zł, w porównaniu do 69,2 mln zł zysku rok wcześniej - wynika 
z raportu kwartalnego. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 132,9 mln zł, a prognozy znajdowały się w 
przedziale 107,6-146,8 mln zł. 

DEVELIA Develia miała 231,83 mln zł zysku netto, 291,39 mln zł zysku EBITDA w 2022 r. 

Develia odnotowała 231,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w 2022 r. wobec 153,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. 

ERBUD Zysk netto Erbudu w IV kw. ’22 r. wyniósł 4,56 mln zł; przychody 1.060,1 mln zł 

Zysk netto grupy Erbud wyniósł w czwartym kwartale 2022 roku 4,65 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 18,7 mln 
zł - wynika z raportu rocznego spółki i obliczeń własnych PAP. 

FERRO Ferro miało w 2022 roku 66,5 mln zł zysku netto, zgodnie z oczekiwaniami 

Ferro miało w 2022 roku 66,5 mln zł zysku netto wobec 110 mln zł zysku przed rokiem - poinformował producent i 
dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz źródeł ciepła w komunikacie. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy 
spodziewali się, że zysk netto w zeszłym roku wyniesie 63-66 mln zł. 

MEDINICE Medinice miało 4,93 mln zł straty netto, 5 mln zł straty EBIT w 2022 r. 

Medinice odnotowało 4,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 
r. wobec 2,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Strata operacyjna wyniosła 5 mln zł wobec 3,29 mln zł straty 
rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,25 mln zł w 2022 r. wobec 0,29 mln zł rok wcześniej. 

ONDE Zysk netto grupy Onde w IV kw. ’22 wyniósł 5 mln zł, przychody 237,4 mln zł 

Grupa Onde miała w czwartym kwartale 2022 r. 237,4 mln zł przychodów. EBIT ukształtował się na poziomie 11,4 mln 
zł, a zysk netto wyniósł 5 mln zł, co stanowi 70 proc. wyniku rocznego - podała spółka w komunikacie prasowym. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

SANTANDER BP Santander BP: Wpływ rewizji szacunków ryzyka prawnego kredytów CHF na grupę to 287 mln zł 

Wpływ decyzji podjętych dziś przez Santander Bank Polska i jego spółkę zależną Santander Consumer Bank (SCB), o 
zmianie szacunku z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na 
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skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem I kwartału 2023 r. wynosi 287 mln zł, w tym Santander BP - 241 mln zł oraz 

SCB - 46 mln zł, podał Santander BP.  

SANTANDER BP Santander Leasing: Wartość finansowania aut osobowych wzrosła 43,17% r/r od pocz. br. 

Santander Leasing udzielił finansowania na samochody osobowe w wysokości prawie 560 mln zł od początku roku do 
połowy marca, co oznacza wzrost o 43,17% r/r, podała spółka. 

ALLEGRO Allegro planuje wiosną uruchomić w Czechach platformę handlową 3P 

Allegro planuje wiosną 2023 roku uruchomić w Czechach platformę handlową 3P - wynika z wypowiedzi prezesa Allegro 
Roya Perticucciego podczas czwartkowej telekonferencji dla analityków. 

PZU PZU: Marża w grupowych ubezpieczeniach na życie na poziomie 20% trudna do utrzymania 

Marża Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) w grupowych i indywidualnie kontynuowanych ubezpieczeniach na 
życie na poziomie 20% może być trudna do utrzymania w dłuższym terminie, uważa członek zarządu PZU Tomasz Kulik. 

PZU PZU spodziewa się dalszego wzrostu sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) oczekuje dalszego wzrostu sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych ze względu 
na to, że wielu klientów aktualizuje sumy ubezpieczenia, poinformował członek zarządu PZU Tomasz Kulik. 

PZU PZU podtrzymuje cel pozyskania 3 mld zł składki ze współpracy z Pekao i Aliorem 

PZU podtrzymuje plan strategiczny na lata 2020-2024 pozyskania 3 mld zł skumulowanego przypisu składki ze 
współpracy ubezpieczeniowo-bankowej z Bankiem Pekao i Alior Bankiem.  

PZU Wysoki współczynnik wypłacalności PZU umożliwia kontynuowanie polityki dywidendowej - prezes 

Wysoki współczynnik wypłacalności grupy PZU umożliwia dalszy dynamiczny wzrost biznesu i kontynuowanie polityki 
dywidendowej - poinformowała prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła. 

PZU PZU miało 3,37 mld zł zysku netto, 7,63 mld zł zysku EBIT w 2022 r. 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 3 374 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego 
akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 3 336 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. 

GOBARTO Cedrob chce nabyć 11,16% akcji Gobarto i wycofać spółkę z obrotu na GPW 

Cedrob ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży 3 101 642 akcji Gobarto, stanowiących 11,16% kapitału, a 
następnie zamierza wycofać spółkę z obrotu na GPW, podał podmiot pośredniczący Ipopema Securities. 

POLWAX Obroty Polawaksu z właścicielem Biedronki wyniosą w 2023 r. ok. 114 mln zł 

Szacowana wartość obrotów Polwaksu ze spółką Jeronimo Martins Polska, właścicielem sieci Biedronka, wyniesie w 
2023 roku około 114 mln zł - poinformował Polwax w komunikacie. 

POLWAX Polwax uzgodnił z Jeronimo Martins Polska wstępnie 114 mln zł obrotów w 2023 r. 

Polwax uzgodnił ze spółką Jeronimo Martins Polska warunki dla zawarcia kontraktu na rok 2023 i szacuje, że wartość 
obrotów wyniesie ok. 114 mln zł netto, podała spółka. 

ECHO Echo sprzedało biurowiec w Warszawie za ok. 40,3 mln euro wg ceny zamknięcia 

Projekt Beethovena Projekt Echo 122, spółka zależna Echo Investment, zawarła umowę sprzedaży na rzecz TAL Poland 
nieruchomości w Warszawie, na której został zrealizowany drugi biurowiec wchodzący w skład multi-funkcjonalnego 
kompleksu Moje Miejsce, podało Echo. 

R22 R22 chce skupić się na rozwoju MailerLite i cyber_Folks w 2023 r. 

Grupa R22 nie zastanawia się aktualnie nad przejęciami, za to chce skupić się na rozwoju MailerLite i cyber_Folks w 
tym roku, poinformował prezes Jakub Dwernicki. Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy bez skupu akcji. 

COMARCH Comarch uruchomił wersję beta portalu wszystko.pl, premiera konsumencka - w czerwcu 

Comarch uruchomił wersję beta portalu wszystko.pl, podała spółka. Premiera konsumencka platformy planowana jest w 
czerwcu. 

ATENDE Atende ocenia, że w '23 r. nastąpi wyhamowanie presji płacowej w branży IT 

Atende ocenia, że w 2023 r. nastąpi wyhamowanie presji płacowej w branży IT w wyniku większej dostępności 
specjalistów - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. W 2022 r. zysk EBITDA grupy wyniósł 12,9 
mln zł wobec 9,95 mln zł zysku rok wcześniej. 

SESCOM Akcjonariusze Sescom zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za r.obr. 2021/2022 

Akcjonariusze Sescom postanowili, iż zysk netto spółki za rok obrotowy od 1 października 2021 roku do 30 września 
2022 roku w kwocie 638 309,64 zł przeznacza się na kapitał zapasowy, podała spółka. 

TORPOL/KGHM Oferta konsorcjum Torpolu na prace dla KGHM za 234,7 mln zł netto najkorzystniejsza 

Oferta konsorcjum Torpolu na modernizację infrastruktury kolejowej dla PMT Linie Kolejowe z siedzibą w Owczarach, 
została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym organizowanym przez KGHM Polska Miedź, 
podała spółka. 

MILLENIUM Bank Millennium udostępnił Kredyt Technologiczny dla firm, nabór realizowany przez BGK 

Bank Millennium udostępnił Kredyt Technologiczny dla firm, który umożliwia uzyskanie dofinansowania w postaci 
bezzwrotnej premii technologicznej Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), podał bank. 

ATAL Juroszek Holding nabył akcje Atalu za łącznie ok. 12,27 mln zł 

Juroszek Holding, spółka kontrolowana przez prezesa Atalu Zbigniewa Juroszka, nabyła 300 tys. akcji Atalu za łącznie 
ok. 12,27 mln zł - wynika z komunikatu Atalu. 

BOŚ BOŚ: Łączna wartość dotacji przyznanych w programie 'Mój elektryk' przekroczyła 200 mln zł 

Łączna wartość przyznanych dotacji w ramach tzw. ścieżki leasingowej programu "Mój elektryk" przekroczyła 200 mln 
zł, podał Bank Ochrony Środowiska (BOŚ). 
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PHARMENA Pharmena liczy na utrzymanie wzrostu przychodów w 2023 r. 

Grupa Pharmena, która zanotowała 25% wzrost przychodów w 2022 r., liczy na wzrosty przychodów także w 2023 r., 
podała spółka. 

BUDIMEX Budimex ma aneks do umowy z PKP PLK zwiększający jej wartość do 1,88 mld zł netto 
Budimex podpisał aneks nr 5 do umowy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) na "Poprawę dostępu kolejowego 
do portu morskiego w Gdyni" o wartości 275,44 mln zł netto. Wartość łączna podpisanych aneksów nr 4 i nr 5 to 395,9 
mln zł netto, a wartość ww. umowy wraz z aneksami wynosi 1 883,31 mln netto, podała spółka. 

BUDIMEX RN Budmieksu odwołała Artura Pielecha ze składu zarządu spółki 
Rada nadzorcza Budimeksu odwołała w czwartek z Artura Pielecha ze składu zarządu spółki - podał Budimex w 
komunikacie. 

BUDIMEX Zarząd Budimeksu rekomenduje ZWZ wypłatę dywidendy w wysokości 17,99 zł brutto na akcję 

Zarząd Budimeksu rekomenduje ZWZ wypłatę dywidendy w wysokości 17,99 zł brutto na jedną akcję - podała spółka w 
komunikacie. 

CAVATINA KNF zatwierdziła prospekt dot. programu obligacji Cavatina Holding na maks. 150 mln zł 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) 29 marca 2023 r. zatwierdziła prospekt Cavatina Holding sporządzony w związku 
z ofertą publiczną i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w 
ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 150 mln zł. 

MIRBUD Oferta Mirbudu na budowę szkoły w Szczęsnem za 38,86 mln zł wybrana jako najkorzystniejsza 

Oferta Mirbudu, warta 38,86 mln zł zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym 
"Budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi we wsi Szczęsne, Gmina Grodzisk Mazowiecki - Etap II", 
podała spółka. 

MIRBUD Mirbud szacuje, że w 2022 roku miał 119 mln zł zysku netto 

Mirbud szacuje, że w 2022 roku miał 119 mln zł skonsolidowanego zysku netto, 270 mln zł zysku brutto ze sprzedaży i 
3.319 mln zł przychodów - podała spółka w komunikacie. 

MOBRUK Mo-Bruk miał 92,15 mln zł zysku netto, 117,32 mln zł zysku EBITDA w 2022 r. 

Mo-Bruk odnotował 92,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
2022 r. wobec 114,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. 

MOBRUK Zysk netto Mo-Bruku w IV kw. 2022 r. wyniósł 24,1 mln zł wobec 25,8 mln zł konsensusu 

Zysk netto działającego w branży przetwarzania odpadów Mo-Bruku w czwartym kwartale 2022 r. wyniósł 24,1 mln zł - 
wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego spółki. Konsensus PAP Biznes zakładał 25,8 mln zł 

zysku netto w tym okresie. 
ASBIS Asbis miał 75,87 mln USD zysku netto, 116,75 mln USD zysku EBITDA w 2022 r. 

Asbis odnotował 75,87 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
2022 r. wobec 77,02 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka. 

ANSWEAR Answear zapowiada kolejny program motywacyjny na połowę 2023 r. 

Answear pracuje nad kolejnym programem motywacyjnym i należy spodziewać się go w połowie 2023 r., poinformował 
prezes Krzysztof Bajołek. 

ANSWEAR Answear liczy na utrzymanie wysokiej dynamiki przychodów w 2023 r. 

Answear.com ocenia, że utrzyma wysokie dynamiki przychodów ze sprzedaży z poprzednich okresów także w 2023 r., 
powiedział prezes Krzysztof Bajołek. 

ANSWEAR Answear liczy na sfinalizowanie przejęcia marek od Fashion Trends Group 1 czerwca br. 

Answear.com ocenia, że sfinalizowanie przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) Fashion Trends Group 
(FTG) - marki SneakerStudio oraz PRM - nastąpi 1 czerwca 2023 r., powiedział prezes Krzysztof Bajołek. 

ANSWEAR Answear miało 25,87 mln zł zysku netto, 61,76 mln zł zysku EBITDA w 2022 r. 

Answear odnotowało 25,87 mln zł jednostkowego zysku netto w 2022 r. wobec 22,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała 
spółka. 

KERNEL Namsen Limited wzywa do sprzedaży 52.057.219 akcji Kernela po 18,50 zł za akcję 

Namsen Limited wzywa do sprzedaży 52.057.219 akcji Kernela, stanowiących 61,95 proc. kapitału zakładowego, po 
18,50 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski. 

SELVITA Selvita przewiduje capex w wysokości 96 mln zł w 2023 r. 

Selvita przewiduje 96 mln zł nakładów inwestycyjnych w br., poinformował CFO Dariusz Kurdas. 

SELVITA Selvita chce zwiększyć ekspozycję na spółki big pharma, liczy na efekty już w 2023 r. 

Selvita chce zwiększyć udział spółek z grupy big pharma w swoim backlogu i liczy na wyższe przychody od takich 
partnerów już w tym roku, poinformowali członkowie zarządu.  

SELVITA Selvita planuje intensyfikację działań sprzedażowych; oczekuje odbudowy backlogu w II półr. 

Selvita planuje intensyfikację działań sprzedażowych i oczekuje odbudowy backlogu w drugim półroczu - poinformowali 
przedstawiciele zarządu podczas czwartkowej wideokonferencji. 

SELVITA Selvita miała w IV kw. 23,5 mln zł EBITDA i 12 mln zysku netto 

Zysk netto Selvity wyniósł w czwartym kwartale 2022 roku 12 mln zł, a EBITDA 23,5 mln zł. EBITDA bez wpływu 
programu motywacyjnego wyniosła 26,5 mln zł - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 9,1 mln zł 
zysku netto, 22,2 mln zł EBITDA i 27,4 mln zł EBITDA skorygowanej. 

SELVITA Backlog Selvity na 2023 r. wynosi 203 mln zł, o 7% więcej niż rok wcześniej 
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Backlog Selvity na 2023 r. sięga 203 mln zł na dzień 28.03.2023 i jest o 7% wyższy od wartości raportowanej rok 
wcześniej (na dzień 24.03.2022), podała spółka. 

SELVITA Selvita miała 30,31 mln zł zysku netto, 81,6 mln zł zysku EBITDA w 2022 r. 

Selvita odnotowała 30,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
2022 r. wobec 14,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. 

SELVITA Selvita szacuje wzrost zysku EBIT na 8-10% r/r, zysku EBITDA - na 19-21% w I kw. 2023 r. 

Selvita szacuje, że zyskowność na działalności operacyjnej wzrośnie w I kw. br. o 8-10% r/r, a zyskowność EBITDA - w 
przedziale 19-21% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. 

MOLECURE Molecure miało 15,26 mln zł straty netto, 16,99 mln zł straty EBIT w 2022 r. 

 Molecure odnotowało 15,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 
2022 r. wobec 13,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. 

TAURON Tauron: Jesteśmy na dobrej drodze do porozumienia z Rafako ws. Jaworzna 

Tauron ocenia, że jest na "dobrej drodze" do zawarcia porozumienia z Rafako w sprawie sposobu zakończenia kontraktu 
na budowę bloku 910 MW w Jaworznie, poinformował prezes Paweł Szczeszek. 

TAURON Tauron ocenia, że cele Zielonego Zwrotu są niezagrożone i mogą zostać osiągnięte wcześniej 

auron ocenia, że cele wzrostu mocy zainstalowanych w OZE są niezagrożone i mogą nawet zostać osiągnięte wcześniej, 
poinformował prezes Paweł Szczeszek. 

TAURON Tauron spodziewa się osiągnięcia zysku EBITDA segmentu wytwarzanie w 2023 r. 

Tauron spodziewa się, że raportowana EBITDA segmentu wytwarzanie nie tylko wzrośnie r/r w br., ale będzie dodatnia, 
poinformował wiceprezes ds. finansów Krzysztof Surma. 

TAURON Tauron zakłada CAPEX w '23 na poziomie 4-4,6 mld zł 

Tauron zakłada, że nakłady inwestycyjne grupy w 2023 roku mogą wynieść 4-4,6 mld zł - poinformował wiceprezes 
Krzysztof Surma. 

TAURON Tauron spodziewa się wzrostu raportowanej EBITDA r/r w 2023 r. 

Tauron Polska Energia spodziewa się, że raportowana skonsolidowana EBITDA wzrośnie r/r w 2023 r., wynika z 
prezentacji. 

TAURON Tauron miał 134 mln zł straty netto, 4 016 mln zł zysku EBITDA w 2022 r. 

Tauron Polska Energia odnotował 134 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki 
dominującej w 2022 r. wobec 338 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie handlu w USA eurodolar podbił do 1,09260 USD aby następnie zanotować lokalną korektę w kierunku 1,08913 

USD. Amerykańskie indeksy nieznacznie rosły. Podczas obrotu w Azji sytuacja pozostaje niezmienna – eurodolar 
oscyluje nad 1,0 9 USD. Parkiety (m.in. Nikkei) notują zauważalne wzrosty. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 198 tys.  

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 198 tys. 
- poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych 
wyniesie 196 tys. wobec 191 tys. poprzednio. 

USA Produkt Krajowy Brutto USA w czwartym kwartale 2022 r. wzrósł o 2,6 proc. kdk 

Produkt Krajowy Brutto USA w czwartym kwartale 2022 r. wzrósł o 2,6 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał 
do kwartału - podał Departament Handlu USA w trzecim, ostatnim wyliczeniu. Oczekiwano +2,7 proc. wobec +2,7 proc. 
w II wyliczeniu. 

EUROLAND Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wyniósł w marcu 99,3 pkt.  

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wyniósł w marcu 99,3 pkt. wobec 99,6 pkt. w poprzednim miesiącu, po 
korekcie z 99,7 pkt. - podała Komisja Europejska w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 100 pkt. 

NIEMCY Inflacja wg HICP w Niemczech w marcu wyniosła 7,8 proc. rdr  

Inflacja wg HICP w Niemczech w marcu wyniosła 7,8 proc. rdr wobec 9,3 proc. miesiąc wcześniej - podało niemieckie 
biuro statystyczne we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano +7,5 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

WSKAŹNIKI Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych w Polsce w marcu spadł do 29,6 pkt. - KE 

Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych konsumentów w Polsce w marcu spadł do 29,6 pkt. z 30,5 pkt. w lutym - wynika z 
danych Komisji Europejskiej. 

WSKAŹNIKI Wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski w marcu '23 wyniósł 90,3 pkt. - KE 

Wskaźnik nastrojów w polskiej gospodarce (Economic Sentiment Indicator - ESI) w marcu 2023 r. wyniósł 90,3 pkt. 
wobec 90,0 w lutym 2023 r. - wynika z danych Komisji Europejskiej. Jak podaje KE, wskaźnik koniunktury w polskim 
przemyśle w marcu wyniósł minus 17,8 pkt. wobec minus 18,7 pkt. w lutym. Wskaźnik usług wyniósł minus 10,6 pkt. 
wobec minus 12,2 pkt. 

BUDŻET JST zanotowały deficyt w '22 w wysokości 8,179 mld zł - MF 

Jednostki samorządu terytorialnego w 2022 r. zanotowały deficyt w wysokości 8,179 mld zł - poinformował resort 
finansów. Wcześniej MF szacował deficyt na prawie 7 mld zł. 

BANKI Indeks Pengab spadł w marcu o 2,8 pkt. do 14,2 pkt., spadła aktywność klientów na rynku kredytów 

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł w marcu w porównaniu do lutego o 2,8 pkt. do 14,2 pkt. - poinformowały 
Związek Banków Polskich oraz Minds & Roses. Znacząco spadł indeks aktywności klientów na rynku kredytów, zarówno 
gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: 7LEVELS, AMICA, ATLANTAPL, AZTEC, BIOTON, BUDIMEX, CFSA, CORMAY, 
EDINVEST, EMCINSMED, EUROTEL, INSTALKRK, INTERBUD, IZOSTAL, MCI, MLSYSTEM, NTTSYSTEM, ORGANIC, 
PURE, SOLAR. 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 7LEVELS-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 AMICA-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 ATLANTAPL-Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023. 

 AZTEC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 BIOTON-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 BUDIMEX-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 CFSA-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 CORMAY-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 DBENERGY-Rozpoczęcie zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów instytucjonalnych. 

 EDINVEST-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 EMCINSMED-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 EUROTEL-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 INSTALKRK-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 INTERBUD-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 INTROL-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję. 

 IZOSTAL-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 KERNEL-Początek zapisów na sprzedaż akcji po 18,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Namsen Limited. 

 MCI-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 MLSYSTEM-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 NTTSYSTEM-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 ORGANIC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 PURE-Publikacja raportu za 2022 rok. 

 QUART-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 SCPFL-Wypłata dywidendy 85,57 zł na akcję. 

 SOLAR-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 SUWARY-Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 32,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Plast-Box S.A. 

 SUWARY-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2022 roku. 

 UNICREDIT-WZA 

 WIRTUALNA-Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.132 akcji serii D, 2.554 akcje serii F. 

POLSKA 

 Polska-(10:00) Inflacja CPI - wst. (Oczek. 15,9% r/r Poprz.1,2% m/m 18,4% r/r) za marzec 

 Polska-(14:00) Saldo rachunku bieżącego - kwartalne (Poprz.-5777 mln EUR) za IV kw. 

ZAGRANICA 

 Węgry-(08:30) Bilans handlu zagranicznego - fin. (Oczek. -165 mln EUR Poprz.-168 mln EUR) za styczeń 

 Szwajcaria-(08:30) Sprzedaż detaliczna w.d.a. (Oczek. -1% r/r Poprz.-2,2% r/r) za luty 

 Węgry-(08:30) Inflacja PPI (Oczek. b.d. Poprz.0,8% m/m 35% r/r) za luty 

 Szwajcaria-(08:30) Sprzedaż detaliczna s.a. (Poprz.0,6% m/m) za luty 

 Francja-(08:45) Inflacja CPI - wst. (Oczek. 0,9% m/m 5,6% r/r Poprz.1% m/m 6,3% r/r) za marzec 

 Francja-(08:45) Inflacja HICP - wst. (Oczek. 0,8% m/m 6,5% r/r Poprz.1,1% m/m 7,3% r/r) za marzec 

 Francja-(08:45) Inflacja PPI (Poprz.2,7% m/m 17,9% r/r) za luty 

 Francja-(08:45) Wydatki konsumentów (Oczek. 0,0% m/m Poprz.1,5% m/m) za luty 

 Turcja-(09:00) Bilans handlu zagranicznego (Poprz.-14,24 mld USD) za luty 

 Czechy-(09:00) PKB s.a. - fin. (Oczek. -0,4% k/k 0,2% r/r Poprz.-0,2% k/k 1,5% r/r) za IV kw. 

 Niemcy-(09:55) Stopa bezrobocia s.a. (Oczek. 5,5% Poprz.5,5%) za marzec 

 Strefa Euro-(11:00) Stopa bezrobocia (Oczek. 6,7% Poprz.6,7%) za luty 

 Strefa Euro-(11:00) Inflacja HICP - dane szacunkowe za marzec 

 Włochy-(11:00) Inflacja CPI - wst. (Oczek. 8,2% r/r Poprz.0,2% m/m 9,1% r/r) za marzec 

 Strefa Euro-(11:00) Inflacja HICP - wst. (Oczek. 7,2% r/r Poprz.0,8% m/m 8,5% r/r) za marzec 

 Strefa Euro-(11:00) Inflacja bazowa HICP - wst. (Oczek. 5,7% r/r Poprz.0,8% m/m 5,6% r/r) za marzec 

 Kanada-(14:30) Miesięczny PKB (Oczek. 0,3% m/m Poprz.-0,1% m/m) za styczeń 

 USA-(14:30) Wydatki Amerykanów (Oczek. 0,3% m/m Poprz.1,8% m/m) za luty 

 USA-(14:30) PCE core (Oczek. 0,4% m/m 4,7% r/r Poprz.0,6% m/m 4,7% r/r) za luty 

 USA-(14:30) PCE (Oczek. b.d. Poprz.0,6% m/m 5,4% r/r) za luty 

 USA-(14:30) Dochody Amerykanów (Oczek. 0,2% m/m Poprz.0,6% m/m) za luty 

 USA-(15:45) Indeks Chicago PMI (Oczek. 43,5 Poprz.43,6) za marzec 

 USA-(16:00) Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. (Oczek. 63,3 Poprz.67,0) za marzec 

 USA-(16:00) Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - fin. (Oczek. 3,8 Poprz.4,1) za marzec 

 USA-(16:00) Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - fin. (Oczek. 2,8 Poprz.2,9) za marzec 

 Strefa Euro-(17:00) Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde) 

 USA-(19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Poprz.593,0) za tydzień 

 USA-(21:05) Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams) 

 USA-(22:45) Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lisa Cook) 

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. 
 
 
 
 
 
 

mailto:m.pokrywka@bossa.pl

