
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  

 
 CD PROJEKT - "Cyberpunk 2077" z ponad milionem graczy na Steam 

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: Costco Wholesale. 

 ŚWIAT- Epidemia koronawirusa może zmniejszyć międzynarodowy handel towarami o 

5,6 proc. w 2020 roku 

 USA- W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA 

 POLSKA- Wskaźnik koniunktury w przemyśle w listopadzie wzrósł – IR SGH 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:45 Francja 

Produkcja 

przemysłowa 0.4% m/m 1.4% m/m październik 

09:00 Czechy Inflacja CPI 

0.1% m/m 

2.8% r/r 

0.2% m/m 

2.9% r/r listopad 

09:00 Słowacja 

Produkcja 

przemysłowa 0.0% r/r -0.2% r/r październik 

09:30 Szwecja Inflacja CPI 0.1% r/r 

-0.1% m/m 

0.3% r/r listopad 

09:30 Szwecja 

Inflacja bazowa CPI 

CPIF 0.1% r/r 

0.0% m/m 

0.3% r/r listopad 

13:45 

Strefa 

Euro Stopa depozytowa -0.50% -0.50% grudzień 

13:45 

Strefa 

Euro 

Stopa 

refinansowa 0.0% 0.0% grudzień 

14:30 USA 

Inflacja 

bazowa CPI 

0.1% m/m 

1.6% r/r 

0.0% m/m 

1.6% r/r listopad 

14:30 USA Inflacja CPI 

0.1% m/m 

1.1% r/r 

0.0% m/m 

1.2% r/r listopad 

14:30 

Strefa 

Euro 

Konferencja 

prasowa po 

posiedzeniu 

ECB b.d. b.d. grudzień 

14:30 USA 

Wnioski o 

zasiłek dla 

bezrobotnych 725 tys. 712 tys. tydzień 

16:30 USA 

Tygodniowa 

zmiana 

zapasów gazu -85 mld -1 mld tydzień 

20:00 USA 

Budżet 

federalny -200 mld USD -284.1 mld USD listopad 

22:30 

Nowa 

Zelandia 

Indeks PMI dla 

przemysłu b.d. 51.7 listopad 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 

czwartek, 10 grudnia 2020,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1994.12 +1.21% 

WIG30 2300.62 +1.46% 

mWIG40 3884.13 +0.70% 

sWIG80 15492.70 +0.83% 

WIG 56632.60 +1.11% 

NCIndex 502.63 -1.31% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2020 1 994 1,17% 25 499 35 574 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 205  50.74% 1 911 465 77.88% 

SPADEK 158  39.11% 538 886 21.96% 

BEZ ZM. 41  10.15% 4 016 0.16% 

RAZEM 404 100.00% 2 454 367 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

COALENERG 0.630  +31.25% 124 984 

ENELMED 27.6  +23.21% 151 745 

AILLERON 10.80  +20.81% 1 977 775 

KRUSZWICA 65.6  +17.14% 9 361 976 

COGNOR 1.445  +15.60% 1 628 928 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

MERCATOR 442  -15.97% 192 548 647 

SWISSMED 9.58  -8.76% 2 317 260 

MDIENERGIA 3.02  -8.21% 310 871 

SANWIL 2.92  -7.01% 459 996 

TIM 18.30  -5.67% 1 957 762 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 068.81 -0.35% 

NASDAQ 12 338.95 -1.94% 

S&P500 3 672.82 -0.79% 

FTSE 100 6 564.29 0.08% 

CAC 40 5 546.82 -0.25% 

DAX XETRA 13 340.26 0.47% 

RTS  1 372.47 0.00% 

BUX 40 675.89 2.57% 

NIKKEI 225  26 784.68 -0.12% 

HANG SENG 26 339.71 -0.62% 

BOVESPA 113 001.20 -0.70% 

MERVAL 51 956.89 -5.07% 

CECE EUR  1 468.38 2.01% 

NTX EUR 1 025.26 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.20925 0.10% 

EUR/PLN 4.43034 -0.06% 

USD/PLN 3.66376 -0.16% 

USD/JPY 104.43 0.14% 

GBP/USD 1.33587 -0.02% 

EUR/CHF 1.07514 0.06% 

CHF/PLN 4.1207 -0.12% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  48.94 0.16% 

MIEDŹ (LME) 7723.5 0.99% 

ROPA BRENT 48.94 0.16% 

ROPA WTI 45.65 0.29% 
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Informacje dnia 

 

CD PROJEKT "Cyberpunk 2077" z ponad milionem graczy na Steam 

W grę "Cyberpunk 2077", która zadebiutowała w czwartek po północy, około godz. 4 grało na portalu Steam 
jednocześnie ponad 1 mln osób - daje to nowej produkcji CD Projektu czwartą pozycję na liście wszechczasów. Tytuł 

zbiera jednocześnie sporo negatywnych ocen graczy ze względu na błędy.  

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

ENEA Enea: Rafał Marek Mucha będzie nowym wiceprezesem spółki 

Rada nadzorcza Enei podjęła uchwałę ws. powołania z dniem 21 grudnia br. Rafała Marka Muchy na stanowisko 
członka zarządu spółki ds. finansowych - poinformowała w środowym komunikacie Enea. 

ENERGA Sąd wstrzymał wykonanie uchwały WZ Energi ws. wycofania akcji z obrotu 

Sąd Okręgowy w Gdańsku wstrzymał wykonanie uchwały walnego zgromadzenia Energi dotyczącej wycofania z 

obrotu giełdowego 269,1 mln akcji spółki - podała Energa w komunikacie. Postanowienie ma zabezpieczyć roszczenia 
akcjonariuszy spółki. Energa nie zgadza się z decyzją sądu. 

JSW JSW podpisało z PFR umowę dot. wsparcia w ramach tarczy finansowej w postaci 1 mld zł pożyczki  

Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Jastrzębskie Zakłady Remontowe, jako jeden z poręczycieli, podpisały w środę z 

PFR umowę dotyczącą 1 mld zł pożyczki płynnościowej - podało JSW w komunikacie. Pożyczka udzielona jest w 
ramach programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm. 

EUROCASH Eurocash wyemituje 5-letnie obligacje o wartości 125 mln zł 

Eurocash wyemituje niezabezpieczone 5-letnie obligacje serii B o wartości 125 mln zł - poinformowała spółka w 

komunikacie. Obligacje zostaną wyemitowane w trybie oferty publicznej z wyłączeniem obowiązku sporządzenia 
prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy 
procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększony o stałą marżę w wysokości 2,25 punktu procentowego w skali roku. 

MERCATOR Akcjonariusze Mercator Medical sprzedadzą akcje w ABB po 400 zł 

Cena akcji Mercator Medical w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) została ustalona na 400 zł - podała 
spółka w komunikacie. Łączna liczba akcji sprzedawanych przez akcjonariuszy wyniesie 508 tys. sztuk, w tym: 
Anabaza Ltd. sprzeda 500 tys. akcji, uprawniających do 3,40 proc. w ogólnej liczbie głosów, a Urszula Żyznowska 
sprzeda 8 tys. akcji, uprawniających do 0,05 proc. głosów. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN PKN Orlen wprowadził opłaty na pięciu stacjach ładowania e-pojazdów 

PKN Orlen wprowadził opłaty za ładowanie aut elektrycznych w pięciu pierwszych lokalizacjach, w związku z 
zakończeniem okresu testowego, w którym korzystanie z ładowarek było bezpłatne, podała spółka. Docelowo opłata 
będzie obowiązywała w całej sieci ładowarek PKN Orlen. Nowy cennik nie obejmuje usługi abonamentu, której 

wprowadzenie planowane jest do końca 2021 roku. 

PKO BP PKO BP przystępuje do Europejskiej Inicjatywy Płatniczej 

PKO Bank Polski przystępuje do Europejskiej Inicjatywy Płatniczej, czyli sojuszu banków, który stworzy kartę płatniczą 
oraz cyfrowe płatności natychmiastowe - poinformował bank w komunikacie. 

PGE PGE uruchamia magazyn energii elektrycznej 

Polska Grupa Energetyczna uruchomiła na Podkarpaciu magazyn energii elektrycznej z wykorzystaniem modułów 
Powerpack Tesla - podała PGE w komunikacie prasowym. 

PGE PGE postuluje powołanie krajowego funduszu celowego na inwestycje OZE - prezes 

Polska Grupa Energetyczna postuluje powołanie krajowego funduszu celowego, który by wspierał inwestycje w 
odnawialne źródła energii - poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski. 

PGE PGE utworzy centrum kształceniowe w Bełchatowie w 2021 r. 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje utworzenie centrum kształceniowego w Bełchatowie w przyszłym roku, by 
wspierać nowe kwalifikacje pracowników kompleksu górniczo-energetycznego i mieszkańców regionu, poinformował 
prezes Wojciech Dąbrowski. 

ENERGA Energa zbuduje w Koszalinie 27 stacji ładowania e-pojazdów do początku 2021 r. 

Energa Operator wybuduje w Koszalinie 27 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, które powstają przy współpracy z 
samorządami w ramach obowiązku wynikającego z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, podała 
Energa. 26 stacji zostanie zbudowanych jeszcze w tym roku, ostatnia zaś na początku przyszłego. Każda z nich, o 

mocy 22kW, będzie wyposażona w dwa punkty ładowania. 

BUDIMEX Budimex zawarł umowę na projekt i budowę odcinka S19 za 469,1 mln zł netto 

Budimex zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku umowę na projekt i budowę 
drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem), podała spółka. 
Wartość umowy wynosi 469 108 272 zł netto. 
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MERCATOR MEDICAL Mercator Medical chce przeznaczyć 35 proc. zysku netto na dywidendę lub buyback 

Zarząd Mercator Medical będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie ok. 35 proc. skonsolidowanego 

zysku netto za lata 2020 i 2021 na wypłatę dywidendy lub skup akcji własnych - podała spółka w komunikacie. Prezes 
spółki wskazał, że sprzedaż akcji w ABB ma na celu m.in. zwiększenie free floatu i obecności funduszy w 
akcjonariacie. 

UNIMOT Unimot chce mieć 100 stacji paliw na koniec '21, potwierdza prognozę wyników 

Unimot chce mieć na koniec 2021 roku 100 stacji paliw w sieci Avia - poinformował prezes spółki Adam Sikorski. 
Prezes jest spokojny o realizację tegorocznej prognozy skorygowanej EBITDA i podtrzymuje chęć wypłaty dywidendy 
pod warunkiem osiągnięcia zysku netto na koniec 2020 roku. 

FERRO Ferro złożyło do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Termet 

Ferro złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad Termet, 

podał Urząd. 

VRG VRG zaprasza do składania ofert sprzedaży do 15,5 mln akcji po 2,55 zł za sztukę 

VRG zaprasza do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 15,5 mln akcji spółki, stanowiących 6,61 proc. udziału w 
kapitale zakładowym, po cenie 2,55 zł za sztukę - podała spółka w komunikacie. 

PGO TDJ ogłosił wezwanie na 31,32% akcji PGO po 1,25 zł/szt., wycofa spółkę z GPW 

TDJ Equity II - spółka zależna TDJ - ogłosił ogłosił wezwanie do sprzedaży 30 157 629 akcji PGO, stanowiących około 
31,32% ogólnej liczby głosów i liczby akcji w kapitale zakładowym, po 1,25 zł za akcję, podał wzywający. Zamiarem 
TDJ jest wycofanie PGO z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Zmiany w akcjonariacie 
 

 

MBANK NN OFE ma powyżej 5 proc. głosów na walnym mBanku 

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu mBanku do 5,06 proc. z 4,97 proc. wcześniej - podał bank w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA obserwowaliśmy spadek wycen amerykańskich indeksów, co przyniosło powrót transferów w 

kierunku dolara i sprowadziło EUR/USD do ok. 1,20581 USD. Podczas sesji w Azji eurodolara nieznacznie odbija. 

Dużo uwagi poświęcane jest również funtowi, który stracił po „kolacji ostatniej szansy”. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Zapasy amerykańskich hurtowników w październiku wzrosły o 1,1 proc. mdm 

Zapasy amerykańskich hurtowników w październiku wzrosły o 1,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował w 
końcowym odczycie Departament Handlu. Wstępny odczyt wskazał na wzrost zapasów o 0,9 proc. mdm.  

USA W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA 

W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo zniżkował o 

1,2 proc. w tygodniu zakończonym 4 XII - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). 

NIEMCY Eksport Niemiec w X wzrósł o 0,8 proc. 

Eksport Niemiec w X wzrósł o 0,8 proc., po uwzględnieniu dni roboczych i zmian sezonowych, po wzroście miesiąc 
wcześniej o 2,3 proc. - poinformował Federalny Urząd Statystyczny w komunikacie. 

ŚWIAT Epidemia koronawirusa może zmniejszyć międzynarodowy handel towarami o 5,6 proc. w 2020 roku  

Epidemia koronawirusa może zmniejszyć międzynarodowy handel towarami o 5,6 proc. w 2020 roku - ocenia agenda 

ONZ ds. handlu UNCTAD. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

RATING Moody's spodziewa się dalszego pogorszenia sytuacji w otoczeniu instytucjonalnym w Polsce 

Agencja ratingowa Moody's spodziewa się dalszego pogorszenia sytuacji w otoczeniu instytucjonalnym w Polsce - 
oceniła agencja w raporcie z 8 grudnia. 

HANDEL Odwiedzalność galerii w pierwszym tygodniu od uruchomienia spadła rdr o 25-30 proc. - PRCH 

Wskaźnik odwiedzalności w galeriach handlowych w pierwszym pełnym tygodniu po ich ponownym uruchomieniu 
utrzymuje się na poziomie o 25-30 proc. niższym rdr - poinformowała w komunikacie prasowym Polska Rada Centrów 
Handlowych (PRCH). 

PRZEMYSŁ Wskaźnik koniunktury w przemyśle w listopadzie wzrósł – IR SGH 

Wskaźnik koniunktury w przemyśle w listopadzie wzrósł, ale ocena perspektyw przez przedsiębiorców jest negatywna - 
wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raporty okresowe przedstawią m.in.: Costco Wholesale. 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 AGROMEP-NWZA ws. wyrażenia zgody na transakcję nabycia akcji własnych, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych  spółki 
oraz utworzenia kapitału rezerwowego. 

 GENERGY-NWZA ws. zmian w składzie RN. 

 INFOSCAN-NWZA ws. zmiany uchwały nr 6, 7, 8 i 9 NWZ z 13 sierpnia 2019 r., zmiany uchwały nr 3 i 4 NWZ z 27 stycznia 2020 r. oraz powołania 
członka RN. 

 KERNEL-ZWZA 

 MBFGROUP-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w 2019 roku. 

 MERCOR-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję. 

 PEMANAGER-Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI Management Sp. z o.o., MCI Capital 
Alternatywną Spółkę Inwestycyjną S.A. oraz pana Tomasza Czechowicza. 

 PEP-Początek zapisów na sprzedaż akcji po 47 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BIF IV i Mansa Investments.  

 Costco Wholesale-Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021. 

ZAGRANICA 

 Francja- (08:45) Produkcja przemysłowa (Oczek. 0.4% m/m Poprz.1.4% m/m) za październik 

 Czechy- (09:00) Inflacja CPI (Oczek. 0.1% m/m 2.8% r/r Poprz.0.2% m/m 2.9% r/r) za listopad 

 Słowacja- (09:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. 0.0% r/r Poprz.-0.2% r/r) za październik 

 Szwecja- (09:30) Inflacja CPI (Oczek. 0.1% r/r Poprz.-0.1% m/m 0.3% r/r) za listopad 

 Szwecja- (09:30) Inflacja bazowa CPI CPIF (Oczek. 0.1% r/r Poprz.0.0% m/m 0.3% r/r) za listopad 

 Strefa Euro- (13:45) Stopa depozytowa (Oczek. -0.50% Poprz.-0.50%) za grudzień 

 Strefa Euro- (13:45) Stopa refinansowa (Oczek. 0.0% Poprz.0.0%) za grudzień 

 USA- (14:30) Inflacja bazowa CPI (Oczek. 0.1% m/m 1.6% r/r Poprz.0.0% m/m 1.6% r/r) za listopad 

 USA- (14:30) Inflacja CPI (Oczek. 0.1% m/m 1.1% r/r Poprz.0.0% m/m 1.2% r/r) za listopad 

 Strefa Euro- (14:30) Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB za grudzień 

 USA- (14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 725 tys. Poprz.712 tys.) za tydzień  

 USA- (16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Oczek. -85 mld Poprz.-1 mld) za tydzień 

 USA- (20:00) Budżet federalny (Oczek. -200 mld USD Poprz.-284.1 mld USD) za listopad 

 Nowa Zelandia-(22:30) Indeks PMI dla przemysłu (Poprz.51.7) za listopad 

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 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. 

 
 
 

 
 
 

mailto:m.pokrywka@bossa.pl
mailto:m.rakowski@bossa.pl

