
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”.  

 

Wydział Obsługi Klienta 
 
 

BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 PKN ORLEN - PKN Orlen zdecydował o emisji obligacji ESG o łącznej wartości 

nominalnej do 1 mld zł 

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: Adobe Systems. 

 EUROLAND- Gospodarka strefy euro w III kw. wzrosła o 12,5 proc. kdk, a rdr w dół o 

4,3 proc. 

 NIEMCY- Indeks ZEW wyniósł 55,0 pkt. w XII wobec 39,0 pkt. miesiąc wcześniej  

 POLSKA- CLI dla Polski w listopadzie wzrósł o 1,90 proc. rdr, a mdm wzrósł o 0,28 

proc. - OECD 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Hiszpania 

Produkcja 

przemysłowa w.d.a. -2.6% r/r -3.4% r/r październik 

09:00 Węgry 

Bilans handlu 

zagranicznego - 

wst.. 

472 mln 

EUR 

1141 mln 

EUR październik 

09:00 Słowacja 

Bilans handlu 

zagranicznego 

724.8 

mln 

EUR 

707.9 mln 

EUR październik 

13:00 USA 

Wnioski o kredyt 

hipoteczny b.d. -0.6% tydzień 

16:00 Kanada 

Decyzja BoC ws. 

stóp procentowych 0.25% 0.25% grudzień 

16:00 USA Zapasy hurtowników 

0.9% 

m/m 0.4% m/m październik 

16:30 USA 

Zmiana zapasów 

ropy 

-1.5 mln 

brk 

-0.68 mln 

brk tydzień 

16:30 USA 

Zmiana zapasów 

benzyny 

2.9 mln 

brk 3.49 mln brk tydzień 

16:30 USA 

Zmiana zapasów 

destylatów 

1.2 

mln 

brk 3.24 mln brk tydzień 

      

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 

środa, 9 grudnia 2020,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1970.27 +0.60% 

WIG30 2267.53 +0.83% 

mWIG40 3857.05 +1.18% 

sWIG80 15365.55 +0.62% 

WIG 56011.89 +0.80% 

NCIndex 509.29 +0.16% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2020 1 971 0,20% 20 714 35 265 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 194  48,38% 947 362 51,05% 

SPADEK 150  37,41% 902 975 48,66% 

BEZ ZM. 57  14,21% 5 444 0,29% 

RAZEM 401 100,00% 1 855 781 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

NANOGROUP 5.80  +34.88% 429 266 

SWISSMED 10.50  +27.74% 1 905 494 

EMCINSMED 16.0  +25.00% 104 906 

POZBUD 2.310  +21.26% 1 120 378 

NANOGROUP-
PDA 4.80  +17.07% 1 244 243 

   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

CDPROJEKT 395.0  -7.08% 742 070 048 

PRAIRIE 0.546  -4.04% 237 549 

VOTUM 12.30  -3.15% 108 710 

PROVIDENT 4.695  -2.69% 131 813 

SERINUS 0.218  -2.68% 217 068 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 173.88 0.35% 

NASDAQ 12 582.77 0.50% 

S&P500 3 702.25 0.28% 

FTSE 100 6 558.82 0.05% 

CAC 40 5 560.67 -0.23% 

DAX XETRA 13 278.49 0.06% 

RTS  1 364.66 0.00% 

BUX 39 655.97 1.17% 

NIKKEI 225  26 799.08 1.25% 

HANG SENG 26 558.26 0.96% 

BOVESPA 113 793.10 0.18% 

MERVAL 54 730.38 0.00% 

CECE EUR  1 439.47 +0.82% 

NTX EUR 1 007.68 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.2138 0.26% 

EUR/PLN 4.44614 -0.05% 

USD/PLN 3.66331 -0.30% 

USD/JPY 104.168 0.01% 

GBP/USD 1.33865 0.19% 

EUR/CHF 1.07731 0.09% 

CHF/PLN 4.12739 -0.13% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  48.69 -0.31% 

MIEDŹ (LME) 7647.5 -0.32% 

ROPA BRENT 48.69 -0.31% 

ROPA WTI 45.48 -0.26% 
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Informacje dnia 
 

PKN ORLEN PKN Orlen zdecydował o emisji obligacji ESG o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł 

Zarząd PKN Orlen zdecydował o emisji niezabezpieczonych obligacji ESG serii C o łącznej wartości nominalnej do 1 
mld zł w ramach programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie. Datą wykupu 

obligacji jest 22 grudnia 2025 r. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

INTER CARS Grupa Inter Cars miała w listopadzie 851 mln zł przychodów, wzrost rdr o 8 proc. 

Skonsolidowane przychody grupy Inter Cars w listopadzie 2020 roku wyniosły 851 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 8 
proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 8,25 mld zł przychodów, czyli 

o 2,3 proc. więcej niż rok wcześniej. 

MERCATOR Akcjonariusze Mercatora chcą sprzedać w ABB do 508.000 jego akcji 

Akcjonariusze spółki Mercator Medical chcą sprzedać w ABB do 508.000 jej akcji, stanowiących 4,79 proc. w kapitale 
zakładowym i uprawniających do 3,45 proc. głosów na WZ - poinformowała spółka w komunikacie. 

AILLERON Ailleron ma z EI umowę sprzedaży udziałów i inwestycji w Software Mind 

Ailleron i jego spółka zależna Software Mind (SM) zawarły z Polish Enterprise Fund VIII zarządzanym przez Enterprise 

Investors (EI) przedwstępną umowę sprzedaży istniejących udziałów oraz umowę dotyczącą objęcia nowych udziałów 
w kapitale zakładowym Software Mind, podała spółka. EI zainwestuje w SM łącznie 111 mln zł.  

PGO TDJ EQUITY II wezwał do sprzedaży 30.157.629 akcji PGO, po 1,25 zł za sztukę 

TDJ EQUITY II wezwał do sprzedaży 30.157.629 akcji PGO, stanowiących około 31,32 proc. ogólnej liczby głosów i 

liczby akcji w kapitale zakładowym tej spółki, po 1,25 zł za sztukę - poinformował pośredniczący w wezwaniu mBank. 

FAMUR TDJ nie rozważa przeprowadzania wezwania na akcje Famuru i Zametu 

TDJ, który poprzez spółkę zależną ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji PGO i chce wycofać spółkę z GPW, aktualnie 
nie rozważa przeprowadzania wezwania na pozostałe spółki z portfela notowane na giełdzie, czyli Famur i Zamet - 

podał TDJ w komunikacie prasowym. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 

 

CD PROJEKT CD Projekt zadowolony z recenzji "Cyberpunk 2077" - prezes 

CD Projekt jest zadowolony z tego, jak media branżowe przyjęły "Cyberpunk 2077" - poinformował prezes Adam 

Kiciński. 

LOTOS Grupa Lotos: Ruszyła instalacja węzła odzysku wodoru powstała kosztem 180 mln zł 

Grupa Lotos uruchomiła instalację węzła odzysku wodoru (WOW), wybudowaną kosztem ok. 180 mln zł. Dostarczy 
ona 70 tys. ton LPG, 43 tys. ton benzyny surowej, 39 tys. ton benzyny lekkiej i prawie 9 tys. ton wodoru rocznie. 

Dodatkowym efektem będzie zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. 

PKN ORLEN Unipetrol zmieni nazwę na Orlen Unipetrol z początkiem 2021 roku 

Unipetrol - czeska spółka zależna PKN Orlen - od 1 stycznia 2021 r. zmieni nazwę na Orlen Unipetrol, podał koncern. 
To ważny element wzmacniania globalnej rozpoznawalności marki Orlen, co umożliwia dalszy rozwój Grupy 

Kapitałowej na rynkach zagranicznych. 

LPP LPP: Wezwanie Semper Simul Foundation zgodne z interesem spółki, cena - godziwa 

Zarząd LPP uważa, że wezwanie, ogłoszone 20 listopada 2020 r. przez Semper Simul Foundation jest zgodne z 
interesem spółki, a cena akcji w wezwaniu (8 406 zł za jedną akcję) - godziwa, podało LPP. 

PGNIG Prezes PGNiG: biometan pozwoli spółce utrzymać pozycję lidera rynku gazu 

Biometan pozwoli spółce utrzymać pozycję lidera rynku gazu i jednocześnie idealnie wpisuje się w strategię 

klimatyczną UE - ocenia prezes PGNiG Paweł Majewski. Grupa zakłada, że w 2030 r. krajowa produkcja metanu z 
surowców organicznych może sięgnąć 4 mld m sześc. rocznie. 

TAURON Tauron zakończył główną fazę programu modernizacji bloków w Elektrowni Łaziska 

Tauron zakończył główną fazę programu modernizacji bloków 200 MW w łaziskiej elektrowni - podał Tauron w 

komunikacie prasowym. Łączna wartość wykonanych prac wyniosła prawie 100 mln zł.  

PCF GROUP PCF Group: Stopa redukcji zapisów w transzy inwestorów indywidualnych to 98,5% 

PCF Group dokonał przydziału 618 750 akcji nowej emisji w transzy inwestorów indywidualnych. Inwestorzy złożyli 
zapisy na prawie 41 mln akcji, co oznacza redukcję na poziomie blisko 98,5% i ostatecznie do inwestorów detalicznych 

trafi ok. 1,5% akcji PCF Group, na które się zapisali, podała spółka. 

ECHO INVESTMENT Echo uruchomiło stację ładowania e-pojazdów w łódzkiej Fuzji 

Echo Investment we współpracy z Grupą Veolia uruchomiło na terenie wielofunkcyjnego kompleksu Fuzja pierwszą w 
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Łodzi stację ładowania pojazdów elektrycznych zasilaną instalacją fotowoltaiczną, podała spółka.  

SELVITA Selvita chce, by wzrost przychodów w najbliższych latach był wyższy niż zakładane w strategii 20 proc.  

Selvita chce, aby średnioroczne tempo wzrostu przychodów było w najbliższych latach wyższe niż zakładany w 

strategii poziom 20 proc. - poinformował we wtorek prezes Bogusław Sieczkowski. 

RYVU THERAPEUTICS Ryvu Therapeutics widzi bardzo duże zainteresowanie SEL120, ale nie rozmawia jeszcze o partneringu  

Ryvu Therapeutics widzi bardzo duże zainteresowanie projektem SEL120, ale nie prowadzi na razie rozmów 
partneringowych w tym zakresie. Rozmowy, które się toczą, dotyczą innych projektów - poinformował we wtorek 
prezes Paweł Przewięźlikowski. Zarząd liczy na podpisanie umowy w 2021 roku.  

ULTIMATE GAMES Ultimate Games został wydawcą konsolowej wersji gry 'Mr. Prepper' 

Ultimate Games został wydawcą konsolowej wersji gry z portfolio grupy PlayWay "Mr. Prepper", podała spółka. Za port 
gry z wersji PC na konsole Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X oraz PlayStation 5 odpowiada Ulitimate 
Games oraz jej spółka zależna ConsoleWay, a producentem gry jest Rejected Games. 

DEVELIA Develia rozpoczęła przekazanie lokali w ramach I etapu Ceglana Park w Katowicach 

Develia rozpoczęła przekazania mieszkań w I etapie osiedla Ceglana Park w Katowicach, podała spółka. W listopadzie 
deweloper rozpoczął budowę II etapu inwestycji, w którym powstanie 178 mieszkań. Kolejne etapy inwestycji, które 
otrzymały pozwolenie na budowę, będą uruchamiane sukcesywnie wraz z postępem sprzedaży.  

CDRL CDRL liczy, że w 2021 r. powróci do pozytywnych wyników z poprzednich lat 

CDRL liczy, że w przyszłym roku powróci do wyników z poprzednich lat i planuje dalszy rozwój e-commerce, 

przebudowując odpowiednio ofertę towarową, poinformował ISBnews wiceprezes Tomasz Przybyła. W przyszłym roku 
spółka chciałaby także wejść ze sklepem monobrandowym na Białoruś, do Rosji i Armenii. 

SYNEKTIK Synektik dostarczy szpitalowi w Gliwicach system do radioterapii Intrabeam 

Synektik podpisał z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytutem 

Badawczym, Oddziałem w Gliwicach umowę sprzedaży systemu do radioterapii śródoperacyjnej Intrabeam.  

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar spadł poniżej 1,21 USD. Ciekawie było również na brytyjskim funcie który 

przestestował okolice 1,3365 USD. Podczas handlu w Azji obserwujemy odbicie głównej pary walutowej do 1,21289 

USD. Obserwujemy ponadto lekkie odbicie juana. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA W USA zanotowano spadek wskaźnika optymizmu wśród drobnych przedsiębiorców 

W USA zanotowano spadek wskaźnika optymizmu wśród drobnych przedsiębiorców. W XI indeks ten wyniósł 101,4 
pkt. wobec 104,0 pkt. miesiąc wcześniej - poinformowała Krajowa Federacja Niezależnej Przedsiębiorczości (NFIB) w 
komunikacie. 

EUROLAND Gospodarka strefy euro w III kw. wzrosła o 12,5 proc. kdk, a rdr w dół o 4,3 proc. 

Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w III kwartale 2020 r. wzrósł o 12,5 proc. kdk - poinformował w komunikacie 
urząd statystyczny Eurostat w końcowym wyliczeniu. Wcześniej szacowano, że PKB kdk wzrósł o 12,6 proc. Rdr PKB 
w strefie euro spadł w III kw. o 4,3 proc. Tu szacowano wcześniej spadek PKB o 4,4 proc. 

NIEMCY Indeks ZEW wyniósł 55,0 pkt. w XII wobec 39,0 pkt. miesiąc wcześniej  

Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych w XII mocno się poprawiło - wynika z danych Instytutu 

ZEW . Raport ZEW pokazał, że indeks mierzący oczekiwania tych grup, co do wzrostu gospodarczego Niemiec, 
wyniósł 55,0 pkt. wobec 39,0 pkt. miesiąc wcześniej. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

WSKAŹNIKI CLI dla Polski w listopadzie wzrósł o 1,90 proc. rdr, a mdm wzrósł o 0,28 proc. - OECD 

Wyprzedzający wskaźnik Composite Leading Indicator (CLI) dla Polski w listopadzie wzrósł o 1,90 proc. rdr, a mdm 
wzrósł o 0,28 proc. i wyniósł 99,56 pkt. - podała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

RYNEK PRACY Zatrudnienie w Polsce w III kw. wzrosło o 1,2 proc. kdk i 0,5 proc. rdr - Eurostat 

Zatrudnienie w Polsce, mierzone liczbą osób zatrudnionych, w III kwartale wzrosło o 1,2 proc. kdk i 0,5 proc. rdr - podał 
we wtorek Eurostat. Zatrudnienie mierzone przepracowanymi godzinami pracy w III kwartale wzrosło o 3,8 proc. kdk i 

0,9 proc. rdr. 

RYNEK PRACY Prognoza netto zatrudnienia w Polsce na I kw. '21 wynosi +5 proc. - Manpower 

Prognoza netto zatrudnienia dla Polski na I kwartał 2021 roku, po uwzględnieniu korekty sezonowej wynosi +5 proc. - 
wynika z badania Manpower. W raporcie zaprezentowano plany rekrutacyjne firm z siedmiu sektorów rynku. W 

najbliższym kwartale spodziewany jest wzrost zatrudnienia w sześciu z siedmiu badanych sektorów. Najbardziej 
optymistyczne plany rekrutacyjne wskazali pracodawcy w Budownictwie, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi 
+18 proc. W Produkcji przemysłowej pracodawcy również oczekują wzrostu liczby pracowników, deklarując prognozę 

równą +11 proc., natomiast dla sektorów Handel detaliczny i hurtowy oraz Finanse/Usługi dla biznesu wskaźniki 
wynoszą odpowiednio +9 proc. i +5 proc. 

RYNEK PRACY W ciągu najbliższych 6 miesięcy 70 proc. firm planuje utrzymanie zatrudnienia - Randstad 

W ciągu najbliższego pół roku 70 proc. firm planuje utrzymać dotychczasowe zatrudnienie - wynika z badania Plany 

Pracodawców przygotowanego przez Instytut Badawczy Randstad. 8 proc. przewiduje zwolnienia, a 17 proc. 
spodziewa się nowych rekrutacji. 

DŁUG Do wykupu w 2020 r. pozostaje dług o wartości 2,0 mld zł - MF 

Według stanu na 30 listopada, do wykupu w 2020 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 2,0 mld zł - podało 
Ministerstwo Finansów w komunikacie. Jak wynika z komunikatu MF, są to obligacje detaliczne o wartości 1,6 mld zł 

oraz obligacje i kredyty na rynkach zagranicznych o wartości 0,4 mld zł. 

BUDŻET Na koniec XI stan środków na rachunkach budżetowych wyniósł 113,2 mld zł - MF 

Na koniec listopada na rachunkach budżetowych było 113,2 mld zł wobec 120,4 mld zł na koniec października - 
poinformowało Ministerstwo Finansów w informacji miesięcznej. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raporty okresowe przedstawią m.in.: Adobe Systems.  

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 CDRL-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję. 

 IFIRMA-Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2020 w wysokości 0,04 zł na akcję. 

 MODERNCOM-NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji imiennych serii L, pozbawienia prawa poboru akcji  
serii L, emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii M, zmian statutu, zmian w składzie RN. 

 PCF Group-Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.  

 POLIMEXMS-NWZA ws. zmiany w składzie RN. 

 ZEPAK-NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie ZE PAK S.A. ze spółką Elektrownia Pątnów II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie 
art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych. 

 Adobe Systems-Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku. 

ZAGRANICA 

 Hiszpania- (09:00) Produkcja przemysłowa w.d.a. (Oczek. -2.6% r/r Poprz.-3.4% r/r) za październik 

 Węgry- (09:00) Bilans handlu zagranicznego - wst. (Oczek. 472 mln EUR Poprz.1141 mln EUR) za październik 

 Słowacja- (09:00) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. 724.8 mln EUR Poprz.707.9 mln EUR) za październik  

 USA- (13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Poprz.-0.6%) za tydzień 

 Kanada- (16:00) Decyzja BoC ws. stóp procentowych (Oczek. 0.25% Poprz.0.25%) za grudzień 

 USA- (16:00) Zapasy hurtowników (Oczek. 0.9% m/m Poprz.0.4% m/m) za październik 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. -1.5 mln brk Poprz.-0.68 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. 2.9 mln brk Poprz.3.49 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów destylatów (Oczek. 1.2 mln brk Poprz.3.24 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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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 zawart e 
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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