
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. uzup ełniającego 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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BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 CD PROJEKT - Branżowe media pozytywnie oceniają "Cyberpunk 2077" 

 EUROLAND- Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro w XII wyniósł -2,7 

pkt. 

 NIEMCY- W Niemczech w X produkcja przemysłowa wzrosła o 3,2 proc. mdm 

 POLSKA- Stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 6,1 proc. - MRPiT 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:45 Francja 

Bilans handlu 

zagranicznego s.a. 

-5.5 mld 

EUR 

-5.75 mld 

EUR październik 

09:00 Węgry Inflacja CPI 2.9% r/r 
0.2% m/m 

3.0% r/r listopad 

09:00 Czechy 
Bilans handlu 
zagranicznego 

19.1 
mld 

CZK 
34.4 mld 

CZK październik 

09:00 Czechy 
Produkcja 
przemysłowa -2.5% r/r -1.5% r/r październik 

09:00 Czechy Stopa bezrobocia b.d. 3.7% listopad 

11:00 

Strefa 

Euro PKB s.a. - fin.. 

12.6% 
k/k 

-4.4% 

r/r 

-11.8% k/k 

-14.8% r/r III kw. 

11:00 Niemcy 

Indeks instytutu 

ZEW 45.5 39.0 grudzień 

14:30 USA 
Jednostkowe 
koszty pracy - fin.. -8.9% k/k 8.5% k/k III kw. 

14:30 USA Wydajność pracy - fin.. 
4.9% 

k/k 10.6% k/k III kw. 

22:40 USA 

Zmiana zapasów 

ropy wg API 0.6 mln brk 4.15 mln brk tydzień 
Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wtorek, 8 grudnia 2020,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1958,53 +0,56% 

WIG30 2248,80 +0,61% 

mWIG40 3811,92 -0,09% 

sWIG80 15270,23 +0,61% 

WIG 55567,38 +0,47% 

NCIndex 507,70 +0,88% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2020 1 967 0,87% 23 666 37 006 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 179  44,97% 828 766 46,22% 

SPADEK 167  41,96% 950 588 53,01% 

BEZ ZM, 52  13,07% 13 847 0,77% 

RAZEM 398 100,00% 1 793 201 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

SWISSMED 8,22  +21,96% 710 737 

RANKPROGR 1,870  +13,33% 126 082 

WORKSERV 1,580  +12,86% 5 016 913 

RAINBOW 23,60  +12,38% 2 635 940 

KSGAGRO 2,52  +10,53% 217 208 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

SANWIL 2,94  -9,26% 1 331 565 

SERINUS 0,224  -7,44% 542 638 

CORMAY 1,330  -5,67% 529 447 

BIOMEDLUB 10,85  -5,24% 14 053 734 

KRUK 142,3  -4,43% 4 794 344 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 069,79 -0,49% 

NASDAQ 12 519,94 0,45% 

S&P500 3 691,96 -0,19% 

FTSE 100 6 555,39 0,08% 

CAC 40 5 573,38 -0,64% 

DAX XETRA 13 271,00 -0,21% 

RTS  1 368,86 0,85% 

BUX 39 198,31 -0,08% 

NIKKEI 225  26 467,08 -0,30% 

HANG SENG (godz. 8:21) 26 366,45 -0,53% 

BOVESPA 113589,77 -0,14% 

MERVAL 54 730,38 -0,77% 

CECE EUR  1 427,80 +0,11% 

NTX EUR  1 003,41 0,00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2119 0,07% 

EUR/PLN 4,4708 0,01% 

USD/PLN 3,6888 -0,04% 

USD/JPY 104,0490 0,04% 

GBP/USD 1,3364 0,07% 

EUR/CHF 1,0794 0,06% 

CHF/PLN 4,1419 -0,06% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1872,150 0,22% 

MIEDŹ (LME) 7672,00 -0,99% 

ROPA BRENT 48,440 -0,41% 

ROPA WTI 45,500 -0,28% 
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Informacje dnia 
 

CD PROJEKT Branżowe media pozytywnie oceniają "Cyberpunk 2077" 

Największe portale branżowe pozytywnie oceniają nową grę CD Projektu - średnia ocena recenzentów, według portalu 
Metacritic, wynosi 91 pkt na 100, co daje "Cyberpunk 2077" czwartą pozycję wśród najwyżej ocenionych gier na PC w 
tym roku. Redakcje, które przyznały "CP 2077" niższe oceny, wskazały m.in. na nadal obecne w grze liczne błędy.  

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

LOTOS Zofia Paryła prezesem Grupy Lotos 

Rada Nadzorcza Grupy Lotos powołała Zofię Paryłę na stanowisko prezesa zarządu - podała spółka w komunikacie. 
Paryła od 12 listopada pełniła obowiązki prezesa zarządu. Paryła została powołana w skład zarządu spółki 25 lipca 

2019 roku jako wiceprezes zarządu ds. finansowych. 

SKARBIEC Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 5,55 mld zł w XI 

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) według 
stanu na dzień wyceny 30.11.2020 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych 
wyniosła 5 551,1 mln zł, podał Skarbiec Holding. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 174,5 mln zł.  

R22 Vercom z grupy R22 chce zadebiutować na GPW w I półr. 2021 r. 

Vercom, spółka z grupy R22, będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie swoich akcji do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez GPW - podał R22 w komunikacie. Debiut planowany jest na pierwszą połowę 2021 
r. 

WIELTON Wielton zarejestrował w okresie styczeń-listopad 1.883 nowych przyczep i naczep 

Wielton w okresie styczeń-listopad zarejestrował 1.883 nowych przyczep i naczep, czyli o 38,9 proc. mniej rdr, podał 
Polski Związek Przemysłu Motorowego. 

BNP PARIBAS BP BNP Paribas BP ma umowę z BNP Paribas z Francji na 2,3 mld zł pożyczki podporz. 

BNP Paribas Bank Polska zawarł z BNP Paribas S.A. z Francji umowę nieodnawialnej pożyczki podporządkowanej w 
kwocie 2,3 mld zł, podał bank. 

ML SYSTEM Konsorcjum ML System ma umowę z NCBR na dofinansowanie projektu szkła QDrive 

Konsorcjum ML System oraz Pilkington Automotive Poland podpisało umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 
(NCBR) na dofinansowanie projektu pn. "QDrive - innowacyjne szkło aktywne dla branży automotive", podała spółka. 
Całkowita wartość dofinansowania wynosi nie więcej niż 12 185 985,01 zł.  

TARCZYŃSKI Tomasz Tarczyński został powołany na członka zarządu Tarczyńskiego 

Rada nadzorcza Tarczyńskiego powołała Tomasza Tarczyńskiego na członka zarządu, podała spółka.  

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN PKN Orlen przejmuje spółkę Polska Press od Verlagsgruppe 

PKN Orlen przejmuje spółkę Polska Press od niemieckiej Verlagsgruppe Passau Capital Group - jednego z 
największych wydawców w Polsce, podał koncern. Spółka podkreśla, że transakcja ta wpisuje się w strategiczne plany 

PKN Orlen w zakresie wzmacniania sprzedaży detalicznej, w tym pozapaliwowej. Poprzez przejęcie Polska Press, 
koncern uzyska m.in. dostęp do 17,4 mln użytkowników internetu i możliwość pozyskania nowych klientów.  

PKN ORLEN, PZU Agencja mediowa PKN Orlen i PZU pozyskała nowego klienta - FoodCare 

Sigma Bis, agencja mediowa PKN Orlen i PZU, pozyskała nowego klienta, jednego z liderów branży FMCG - 
FoodCare. Sigma Bis jest również w trakcie przygotowywania kolejnych projektów dla innych  partnerów - poinformował 

w poniedziałek koncern. 

ORANGE Grupa Orange Polska przejmuje firmę Craftware i wchodzi w segment CRM  

BlueSoft - spółka zależna od Orange Polska - zawarła umowę, na podstawie której przejmie 100% udziałów w spółce 
Craftware w celu wzmocnienia swojej działalności na rynku klientów biznesowych poprzez ekspozycję na szybko 

rozwijający się rynek rozwiązań CRM, podał Orange Polska. Całkowita wartość przejmowanej firmy - tzw. "enterprise 
value" - zgodnie z umową wyniesie około 110 mln zł. 

ALIOR BANK Aktywa Alior SFIO przekroczyły 1 mld zł w na początku listopada br. 

Aktywa Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Alior SFIO), zarządzanego przez Alior TFI, 

przekroczyły 1 mld zł na początku listopada br., podał Alior Bank. Alior TFI w III kw. osiągnął rekordową sprzedaż netto 
zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych na poziomie 287 mln zł. Spółka na koniec III kw. odnotowała 
wzrost aktywów r/r o 73%. 

DOM DEVELOPMENT Dom Development: Euro Styl wprowadził do oferty 227 lokali w ramach Doki Living 

Euro Styl z Grupy Dom Development uzyskał pozwolenie na budowę i rozpoczął sprzedaż 212 mieszkań i 15 lokali 

usługowych w dwóch budynkach pierwszego etapu projektu Doki Living w Gdańsku, podał Dom Development. 
Deweloper równocześnie wprowadził do oferty 114 loftów serwisowanych, które powstają w Montowni - 
odrestaurowanym, zabytkowym gmachu przystosowanym do funkcji hotelowej z centrum konferencyjnym i food hallem 

w części parterowej. 
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DOM DEVELOPMENT Dom Development rozpoczął przekazywanie 62 lokali w Os. Grabiszyńska 141 

Dom Development rozpoczął wydawanie kluczy na Osiedlu Grabiszyńska 141 we Wrocławiu, które obejmuje 59 

mieszkań i 3 lokale usługowe, podała spółka. 

ARCHICOM Archicom kupił grunt za 32,8 mln zł pod budowę ok. 540 mieszkań 

Spółka zależna Archicomu zawarła umowę kupna nieruchomości gruntowej o powierzchni 65.667 m kw., położonej w 
Iwinach, w powiecie wrocławskim, za 32,8 mln zł netto - podała spółka w komunikacie. Na zakupionej nieruchomości 

planowana jest inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna na około 540 lokali. 

ARCHICOM Archicom kupił za 32,8 mln zł netto działkę koło Wrocławia pod ok. 540 lokali 

Archicom Nieruchomości JN2, spółka zależna Archicomu, zawarła umowę na zakup nieruchomości gruntowej w 
Iwinach (gmina Siechnice, powiat wrocławski) przy ulicy Radomierzyckiej, o powierzchni 65 667 m2 za 32,83 mln zł 
netto, podała spółka. Na przedmiotowej nieruchomości planowana jest realizacja projektu mieszkaniowego w 

zabudowie wielorodzinnej na ok. 540 lokali, dodano. 

BOŚ BANK KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych BOŚ Banku do 0,51 pkt proc. 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania 
funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z 

zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 0,51 pkt proc. 
ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank utrzymywał ten bufor na poziomie 
0,54 pkt proc. 

AUTO PARTNER Przychody Auto Partner wzrosły o 16,13% r/r do 145,27 mln zł w listopadzie 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 145,27 mln zł w listopadzie 2020 r., co oznacza wzrost 
o 16,13% r/r, podała spółka. 

IMC IMC osiągnął poziom 9,33 t/ha wydajności zbiorów kukurydzy 

Grupa IMC w ubiegłym tygodniu zakończyła zbiory kukurydzy, podała spółka. Wynik żniw są zbliżone do 
ubiegłorocznych. Plon z powierzchni 69,2 tys. ha wyniósł 645,5 tys. ton, co daje wydajność na poziomie 9,33 t/ha. 

BRITISH AUTOMOTIVE 
HOLDING 

BAH chce przygotować spółki dilerskie do sprzedaży 

British Automotive Holding (BAH) chce uporządkować sieć dilerską w celu sprzedaży - poinformował podczas 
poniedziałkowej wideokonferencji prokurent spółki Andrzej Nizio. 

BRITISH AUTOMOTIVE 
HOLDING 

BAH: Na dziś celem jest uporządkowanie sieci dilerskiej, by mogła być sprzedana 

Podstawowym scenariuszem, który chciałby zrealizować zarząd British Automotive Holding (BAH) jest uporządkowanie 

działalności dilerskiej w celu stworzenia rentownej sieci nadającej się do zbycia, wynika ze słów przedstawicieli spółki.  

BRITISH AUTOMOTIVE 
HOLDING 

BAH chce po nowym roku rozpocząć działalność dilerstwa samochodów używanych 

British Automotive Holding (BAH) chce po nowym roku rozpocząć działalność wielomarkowego dilerstwa samochodów 
używanych, poinformowali przedstawiciele spółki. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar spadł z 1,21657 USD do 1,21077 USD. Mocniejszy dolar tłumaczony jest podbiciem 

napięć na linii z Chinami oraz powrotem obaw dot. pandemii. Podczas handlu w Azji obserwujemy nieco słabszego 

juana. Eurodolar odbija z okolic 1,21 USD. Złoto handlowane jest na 2 tygodniowych maksimach. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

EUROLAND Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro w XII wyniósł -2,7 pkt.  

Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro w XII wyniósł -2,7 pkt. wobec -10,0 pkt. miesiąc wcześniej - podała 
grupa badawcza Sentix w komunikacie. 

NIEMCY W Niemczech w X produkcja przemysłowa wzrosła o 3,2 proc. mdm 

W Niemczech w X produkcja przemysłowa wzrosła o 3,2 proc. mdm, podczas gdy w poprzednim miesiącu wzrosła o 

2,3 proc., po korekcie z +1,6 proc. - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PKB Agencja Fitch obniża prognozę dynamiki PKB Polski w '21 do 3,3 proc., w '22 podwyższa do 5,1 proc.  

Agencja ratingowa Fitch obniżyła prognozę dynamiki PKB Polski na 2021 rok do 3,3 proc. z 4,5 proc., na 2022 rok 
prognozuje 5,1 proc. vs 3,3 proc. poprzednio - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu agencji. Fitch 

oczekuje, że Polska osiągnie kompromis z UE ws. uzależniania wypłaty środków finansowych od praworządności.  

BEZROBOCIE Stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 6,1 proc. - MRPiT 

Stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 6,1 proc. wobec konsensusu PAP Biznes na poziomie 6,3 proc. i wobec 
październikowego odczytu na poziomie 6,1 proc. - podało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. 

BUDŻET Wydatki majątkowe budżetu państwa po X wyniosły 11,6 mld zł - MF 

Wydatki majątkowe budżetu państwa po październiku wyniosły 11,6 mld zł i obecnie wykorzystanie stanowi 47,5 proc. 

kwoty planowanej na 2020 rok - podał resort finansów. Wydatki i zakupy inwestycyjne państwowych jednostek 
budżetowych po wrześniu wyniosły 8,7 mld zł, co daje 47,9 proc. planowanej kwoty na 2020 rok.  

AKTYWA REZERWOWE Oficjalne aktywa rezerwowe spadły w listopadzie do 120.499,1 mln euro - NBP 

Oficjalne aktywa rezerwowe spadły w listopadzie do 120.499,1 mln euro ze 122.588,6 mln euro w październiku - podał 

Narodowy Bank Polski. 

BANKI Zysk netto sektora bankowego w okresie I-X '20 wyniósł 6,68 mld zł, spadek rdr o 49,1 proc. - NBP 

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-październik 2020 roku wyniósł 6,68 mld zł, co oznacza, że spadł o 
49,1 proc. rdr - poinformował Narodowy Bank Polski. W samym październiku 2020 roku zysk wynosił 760 mln zł, czyli 

spadł 48 proc. rdr. Całkowite przychody operacyjne netto w okresie styczeń-październik 2020 roku wyniosły 56 mld zł, 
co oznacza spadek o 5,9 proc. rdr. Koszty administracyjne były na poziomie 29,08 mld zł, spadając rdr o 0,2 proc. 
Wynik odsetkowy w październiku spadł 3,4 proc. rdr, a wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł 19,4 proc.  

MOTORYZACJA Liczba nowych rejestracji samochodów ciężarowych w XI wzrosła o 39,4 proc. rdr - PZPM 

Liczba nowych rejestracji samochodów ciężarowych w listopadzie wzrosła o 39,4 proc. rdr do 2.755 sztuk - podał 
Polski Związek Przemysłu Motorowego. W okresie styczeń-listopad liczba nowych rejestracji spadła o 31,2 proc. do 
18.365 sztuk. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 4MASS-NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podwyższenia kapitału 
zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru), zmiany statutu oraz 
powołania członków RN na nową kadencję. 

 BLOOBER-NWZA ws. podziału (splitu) akcji, zmiany statutu, zmiany uchwał nr 13 i 14 NWZ z 6 listopada 2019 roku oraz zmian w składzie RN. 

 CDRL-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję. 

 IFIRMA-Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2020 w wysokości 0,04 zł na akc ję. 

 INCANA-NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie 
nabycia akcji własnych, zniesienia uprzywilejowania akcji serii A oraz zmian statutu.  

 MERLINGRP-NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 NWZ z 29 marca 2018 roku, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 19 ZWZ z dnia 24 czerwca 2019 r., 
odwołania członka RN i powołania członka RN. 

 WODKAN-NWZA ws. powołania członka RN XI kadencji oraz zmiany uchwały nr 24 ZWZ z 21 czerwca 2017 roku i wyznaczenia celów zarządczyc h. 

ZAGRANICA 

 Francja- (08:45) Bilans handlu zagranicznego s.a. (Oczek. -5.5 mld EUR Poprz.-5.75 mld EUR) za październik 

 Węgry- (09:00) Inflacja CPI (Oczek. 2.9% r/r Poprz.0.2% m/m 3.0% r/r) za listopad 

 Czechy- (09:00) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. 19.1 mld CZK Poprz.34.4 mld CZK) za październik 

 Czechy- (09:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. -2.5% r/r Poprz.-1.5% r/r) za październik 

 Czechy- (09:00) Stopa bezrobocia (Poprz.3.7%) za listopad 

 Strefa Euro- (11:00) PKB s.a. - fin. (Oczek. 12.6% k/k -4.4% r/r Poprz.-11.8% k/k -14.8% r/r) za III kw. 

 Niemcy- (11:00) Indeks instytutu ZEW (Oczek. 45.5 Poprz.39.0) za grudzień 

 USA- (14:30) Jednostkowe koszty pracy - fin. (Oczek. -8.9% k/k Poprz.8.5% k/k) za III kw. 

 USA- (14:30) Wydajność pracy - fin.. (Oczek. 4.9% k/k Poprz.10.6% k/k) za III kw. 

 USA- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. 0.6 mln brk Poprz.4.15 mln brk) 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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