
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie 
stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej  prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych 
informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. 

 

Wydział Obsługi Klienta 

BIULETYN PORANNY 
Najważniejsze informacje  

 
 PGE - PGE Obrót dostarczy energię m.in. do Warszawy i Łodzi 

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: AUTOSPA. 

 USA- Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w 

USA wyniosła 712 tys. 

 EUROLAND- Sprzedaż detaliczna w eurolandzie w X wzrosła o 1,5 proc. mdm, a rdr 

+4,3 proc. 

 POLSKA- Agencja S&P zakłada kompromis Polski z UE, obniża prognozę PKB Polski 

w '21 do 3,8 proc. 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

14:00 Polska 
Protokół z 
posiedzenia RPP 

b.d. b.d. listopad 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

10:00 Włochy 
Sprzedaż detaliczna 
s.a. 

0.2% 
m/m 

-0.8% m/m październik 

14:30 USA Płaca godzinowa 
0.1% m/m 

4.3% r/r 

0.1% m/m 

4.5% r/r 
listopad 

14:30 USA 
Zmiana zatrudnienia 
w sektorze 
pozarolniczym 

469 tys. 638 tys. listopad 

14:30 USA 
Zmiana zatrudnienia 
w sektorze 
prywatnym 

589 tys. 906 tys. listopad 

14:30 USA Stopa bezrobocia 6.8% 6.9% listopad 

14:30 USA Import b.d. 
240.2 mld 

USD 
październik 

14:30 USA Eksport b.d. 
176.4 mld 

USD 
październik 

14:30 USA 
Bilans handlu 
zagranicznego 

-64.8 mld 
USD 

-63.9 mld 
USD 

październik 

14:30 Kanada 
Bilans handlu 
zagranicznego 

-3.0 mld 
CAD 

-3.25 mld 
CAD 

październik 

14:30 Kanada Stopa bezrobocia 8.9% 8.9% listopad 

14:30 Kanada Zmiana zatrudnienia 20.0 tys. 83.6 tys. listopad 

15:00 USA 
Wystąpienie szefa 
Fed z Chicago 
(Charles Evans) 

b.d. b.d. b.d. 

16:00 USA 
Zamówienia w 
przemyśle 

0.8% m/m 1.1% m/m październik 

16:00 USA 

Wystąpienie 
publiczne członka 
zarządu Fed 
(Michelle Bowman) 

b.d. b.d. b.d. 

17:00 USA 
Wystąpienie szefa 
Fed z Minneapolis 
(Neel Kashkari) 

b.d. b.d. b.d. 

19:00 USA 
Ilość wież 
wiertniczych dla 
rynku ropy 

b.d. 241 tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

piątek, 4 grudnia 2020,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 890,11 -0,41% 

WIG30 2 170,02 -0,14% 

mWIG40 3 753,80 1,24% 

sWIG80 15 109,86 0,33% 

WIG 53 967,82 -0,03% 

NCIndex 500,52 -0,71% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol, LOP 

FW20Z2020 1 884 -1,00% 17 611 39 053 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys,) 

WZROST 165  42,75% 404 194 36,50% 

SPADEK 147  38,08% 691 019 62,40% 

BEZ ZM, 74  19,17% 12 253 1,11% 

RAZEM 386 100,00% 1 107 466 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

SWISSMED 6,94  15,67% 1 568 393 

IMPERA 1,91  10,40% 464 255 

WORKSERV 1,274  7,78% 1 297 852 

ABPL 33,5  7,37% 181 729 

INGBSK 164,8  6,19% 1 748 178 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

BAHOLDING 0,734  -9,61% 242 914 

BIOMEDLUB 11,90  -7,03% 17 279 574 

FERRUM 3,20  -6,43% 152 292 

DATAWALK 187,0  -5,08% 899 955 

ATREM 2,09  -5,00% 122 899 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 29 969,52 0,29% 

NASDAQ 12 377,18 0,23% 

S&P500 3 666,72 -0,06% 

FTSE 100 6 490,27 0,42% 

CAC 40 5 574,36 -0,15% 

DAX XETRA 13 252,86 -0,45% 

RTS  1 339,41 0,30% 

BUX 38 705,12 -1,24% 

NIKKEI 225  26 751,24 -0,22% 

HANG SENG 26 782,00 0,20% 

BOVESPA 112 291,59 0,37% 

MERVAL 55 152,30 -0,21% 

CECE EUR  1 392,62 -0,20% 

NTX EUR  982,83 0,00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2156 0,11% 

EUR/PLN 4,4663 0,05% 

USD/PLN 3,6741 -0,05% 

USD/JPY 103,8460 0,01% 

GBP/USD 1,3469 0,16% 

EUR/CHF 1,0822 0,04% 

CHF/PLN 4,1270 0,01% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1846,950 0,20% 

MIEDŹ (LME) 7 758,25 1,28% 

ROPA BRENT 49,520 1,43% 

ROPA WTI 46,270 1,23% 
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Informacje dnia 

 

PGE PGE Obrót dostarczy energię m.in. do Warszawy i Łodzi 

PGE Obrót z Rzeszowa, zajmująca się w Grupie PGE sprzedażą energii do odbiorców końcowych, dostarczy w 
przyszłym roku energię m.in. do Warszawy, Częstochowy i Łodzi. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PHN PHN wyemituje obligacje o wartości max. 325 mln zł 

Polski Holding Nieruchomości wyemituje obligacje serii B o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 325 mln zł - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

GETBACK KNF nałożyła na Getback karę w wysokości 100 tys. zł 

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Getback karę w wysokości 100 tys. zł za powołanie niezgodnego z ustawą 
składu komitetu audytu i niezachowanie parytetu niezależnych członków tego komitetu - podał Getback w 
komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN PKN Orlen chce mieć docelowo ponad 50 stacji tankowania wodoru 

PKN Orlen zakłada, że docelowo będzie dysponował siecią ponad 50 punktów tankowania wodoru, poinformował 
dyrektor wdrażania paliw alternatywnych w koncernie Grzegorz Jóźwiak. 

KGHM KGHM uruchomił elektrownię fotowoltaiczną o mocy 3,15 MW 

KGHM Polska Miedź uruchomił pierwszą elektrownię fotowoltaiczną - o mocy 3,15 MW. Energia elektryczna będzie 
dostarczana bezpośrednio na potrzeby odlewni w spółce zależnej KGHM Zanam. 

KGHM KGHM: Zwiększony popyt na miedź poprawia parametry cenowe 

KGHM Polska Miedź obserwuje zwiększony popyt na miedź na świecie i lepsze parametry cenowe, poinformował 
ISBnews prezes Marcin Chludziński. 

TAURON Tauron podejmuje działania na rzecz połączenia kopalń Janina i Sobieski 

Tauron Wydobycie - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - podejmuje działania na rzecz utworzenia kopalni 
zespolonej z zakładów górniczych Janina i Sobieski, poinformował prezes Tomasz Cudny. 

ORANGE Grupa Orange nie ma planów wycofania Orange Polska z giełdy 

Grupa Orange, która poinformowała ostatniej nocy o planach buybacku i delistingu Orange Belgium, nie ma planów 
wycofania Orange Polska z giełdy - poinformował PAP Biznes rzecznik Grupy Tom Wright. 

CIECH Grupa Ciech uruchomiła produkcję maseczek ochronnych klasy FFP2 

Spółka Ciech Pianki - spółka z Grupy Ciech - rozpoczęła produkcję maseczek ochronnych, zgodnych ze standardem 
europejskim EN 149:2001, których skuteczność filtracyjna osiąga klasę FFP2 (≥94%), podał Ciech. 

PCC EXOL Dariusz Ciesielski zastąpi Rafała Zdona na stanowisku prezesa PCC Exol od 1 I 

Rada nadzorcza powołała Dariusza Ciesielskiego na prezesa zarządu od 1 stycznia 2021 r., a dotychczasowego 
prezesa Rafała Zdona - na wiceprezesa, podała spółka. 

GTC GTC wyemitowało zielone obligacje o łącznej wartości 39,6 mld HUF 

Spółka zależna Globe Trade Centre wyemitowała 792 uprzywilejowane, niezabezpieczone zielone obligacje o 
całkowitej wartości emisji 39,6 miliarda HUF - podało GTC w komunikacie. Środki z emisji zostaną przeznaczone na 
refinansowanie kredytów na nieruchomości oraz sfinansowanie przebudowy, budowy i nabycia aktywów posiadających 
certyfikaty LEED/BREEAM. 

RONSON Ronson ma przedwstępną umowę kupna nieruchomości w Poznaniu za 26 mln zł netto 

Spółka zależna Ronson Development zawarła przedwstępne umowy zakupu działki w Poznaniu o powierzchni ok. 17 
tys. m kw. za 26 mln zł netto - podał Ronson w komunikacie. 

VRG Przychody VRG w listopadzie wyniosły ok. 47,4 mln zł, spadek o 52 proc. rdr 

Skonsolidowane przychody VRG w listopadzie 2020 roku wyniosły około 47,4 mln zł, co oznacza spadek o ok. 52 proc. 
w porównaniu do listopada 2019 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody 
VRG wyniosły około 722,3 mln zł i były niższe rdr o około 20,7 proc. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Zmiany w akcjonariacie 
 
 

SERINUS Fundusze Quercus TFI mają poniżej 5 proc. akcji Serinus Energy 

Fundusze zarządzane przez Quercus TFI zmniejszyły zaangażowanie w Serinus Energy do 4,46 proc. w kapitale 
zakładowym i głosach na WZ - podał Serinus w komunikacie. Wcześniej fundusze miały akcje stanowiące 5,01 proc. 
kapitału i ogólnej liczby głosów na WZ spółki. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar dotarł do 1,21736 USD skąd nastąpiła lekka korekta spadkowa. Dolar znajduje się w 

defensywie podczas gdy euro wyznacza 2,5-letnie szczyty. Podczas handlu w Azji obserwujemy konsolidację na 
głównej parze walutowej. Juan testuje 2,5 letnie maksima.. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Indeks PMI w usługach USA w listopadzie wyniósł 58,4 pkt. - Markit 

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, 
wyniósł w listopadzie 58,4 pkt. wobec 56,9 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie 
szacowano 57,7 pkt. 

USA Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 712 tys. 

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 712 
tys. - poinformował Departament Pracy USA. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych 
wyniesie 775 tys. wobec 787 tys. poprzednio, po korekcie z 778 tys. 

EUROLAND Sprzedaż detaliczna w eurolandzie w X wzrosła o 1,5 proc. mdm, a rdr +4,3 proc. 

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w X, w ujęciu miesiąc do miesiąca, wzrosła o 1,5 proc., a miesiąc wcześniej spadła 
o 1,7 proc., po korekcie z -2,0 proc. - poinformował w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej. 
Analitycy spodziewali się mdm wzrostu o 0,7 proc. Sprzedaż detaliczna rok do roku wzrosła w X o 4,3 proc., po 
wzroście o 2,5 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +2,2 proc. Teraz spodziewano się +2,6 proc. 

EUROLAND Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro  wyniósł w XI 41,7 pkt. 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w 
XI 41,7 pkt. wobec 46,9 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w II wyliczeniu. 

NIEMCY Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec wyniósł w XI 46,0 pkt. 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w XI 
46,0 pkt. wobec 49,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. 

FRANCJA Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji wyniósł w XI 38,8 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w XI 
38,8 pkt. wobec 46,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. 

WIELKA BRYTANIA Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, wyniósł w XI 47,6 pkt. 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, wyniósł w XI 47,6 pkt. wobec 51,4 pkt. na 
koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit 
Economics. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PKB Agencja S&P zakłada kompromis Polski z UE, obniża prognozę PKB Polski w '21 do 3,8 proc. 

Agencja S&P Global Ratings zakłada, że Polska i UE wypracują kompromis ws. uzależniania wypłaty funduszy UE od 
przestrzegania zasad praworządności - wynika z raportu agencji z 2 grudnia. S&P obniżyła prognozę wzrostu PKB 
Polski w 2021 r. do 3,8 proc. z 4,5 proc. 

SPRZEDAŻ DETALICZNA Sprzedaż detaliczna w Polsce w październiku wzrosła o 3,8 proc. rdr - Eurostat 

Sprzedaż detaliczna w Polsce w październiku wzrosła o 3,8 proc. rdr, po wzroście o 5,5 proc. rdr we wrześniu - podał 
Eurostat. W ujęciu miesięcznym sprzedaż wzrosła o 0,1 proc. Dane roczne zostały skorygowane o liczbę dni 
roboczych, zaś dane miesięczne są ponadto odsezonowane. 

RYNEK PRACY Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło w III kw. o 182,9 zł do 5294,35 zł - GUS 

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyrównane sezonowo wzrosło w III kw. kdk o 182,9 zł do 5294,35 
zł - podał w czwartek GUS. Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób 
oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących. Z kolei przeciętne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw wyrównanie sezonowo w III kwartale wzrosło o 196,49 zł do 5421,18 zł. 

MOTORYZACJA W 2021 roku sprzedaż nowych aut osobowych w Polsce wzrośnie o 9,9 proc. rdr, dostawczych o 8,6 proc. - 
Samar 

W 2021 roku sprzedaż nowych aut osobowych w Polsce wzrośnie o 9,9 proc. rdr, dostawczych zwiększy się o 8,6 proc 
- podał instytut Samar. Prognoza IBRM Samar dla nowych samochodów osobowych wynosi na 2021 rok 467 tys. 
sztuk, co oznacza wzrost o 9,9 proc. Z kolei prognoza dla nowych samochodów dostawczych na 2021 rok wynosi 63 
tys. sztuk, co oznacza wzrost o 8,6 proc. Prognoza na obecny rok dla aut osobowych wynosi 425 tys. sztuk, zaś 
dostawczych wynosi 58 tys. sztuk. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ASBIS-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 USD na akcję. 

 AUTOSPA-Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku. 

 CDPROJEKT-Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.534.624 akcji zwykłych na okaziciela serii M. 

 EASYCALL-NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia liczby osób wchodzących w skład RN, długości kadencji, zmian statutu oraz podwyższenia 
kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru.. 

 HUBSTYLE-NWZA ws. połączenia Hubstyle S.A. z siedzibą w Warszawie z 3R Studio Mobile sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, podwyższenia 
kapitału zakładowego, zmiany statutu, dalszego istnienia spółki oraz powołania członka RN. 

 IFSA-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 na pokrycie strat z lat ubiegłych. 

 MPLVERBUM-Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję. 

 PBKM-Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.522.705 akcji zwykłych na okaziciela serii M. 

 PCF Group-Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. 

 PHOTON-NWZA 

POLSKA 

 Polska- (14:00) Protokół z posiedzenia RPP za listopad 

ZAGRANICA 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa w.d.a. - wst. (Poprz.-1.0% r/r) za październik 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa s.a. - wst. (Poprz.2.3% m/m) za październik 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa n.s.a. - wst. (Oczek. 1.0% r/r Poprz.2.2% r/r) za październik 

 Słowacja- (09:00) PKB - fin.. (Oczek. -2.4% r/r Poprz.-12.1% r/r) za III kw. 

 Włochy- (10:00) Sprzedaż detaliczna s.a. (Oczek. 0.2% m/m Poprz.-0.8% m/m) za październik 

 USA- (14:30) Płaca godzinowa (Oczek. 0.1% m/m 4.3% r/r Poprz.0.1% m/m 4.5% r/r) za listopad 

 USA- (14:30) Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (Oczek. 469 tys. Poprz.638 tys.) za listopad 

 USA- (14:30) Długość tygodnia pracy (Oczek. 34.8 godz. Poprz.34.8 godz.) za listopad 

 USA- (14:30) Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym (Oczek. 589 tys. Poprz.906 tys.) za listopad 

 USA- (14:30) Stopa bezrobocia (Oczek. 6.8% Poprz.6.9%) za listopad 

 USA- (14:30) Import (Poprz.240.2 mld USD) za październik 

 USA- (14:30) Eksport (Poprz.176.4 mld USD) za październik 

 USA- (14:30) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. -64.8 mld USD Poprz.-63.9 mld USD) za październik 

 Kanada- (14:30) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. -3.0 mld CAD Poprz.-3.25 mld CAD) za październik 

 Kanada- (14:30) Zmiana zatrudnienia na pełny etat (Oczek. b.d. Poprz.69.1 tys.) za listopad 

 Kanada- (14:30) Zmiana zatrudnienia na część etatu (Oczek. b.d. Poprz.14.5 tys.) za listopad 

 Kanada-(14:30) Stopa bezrobocia (Oczek. 8.9% Poprz.8.9%) za listopad 

 Kanada- (14:30) Zmiana zatrudnienia (Oczek. 20.0 tys. Poprz.83.6 tys.) za listopad 

 USA-(15:00) Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans) 

 USA-(16:00) Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. (Oczek. 1.3% m/m Poprz.1.5% m/m) za październik 

 USA-(16:00) Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. (Oczek. 1.3% m/m Poprz.2.1% m/m) za październik 

 USA-(16:00) Zamówienia w przemyśle (Oczek. 0.8% m/m Poprz.1.1% m/m) za październik 

 USA-16:00) Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Michelle Bowman) 

 USA-(17:00) Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari) 

 USA- (19:00) Ilość wież wiertniczych dla rynku ropy (Poprz.241) za tydzień 

 

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