
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  

 
 PKN ORLEN - Sytuacja po wycieku ropy do Bałtyku w Butyndze opanowana - Orlen 

Lietuva  

 RAPORTY - Raporty okresowe przedstawią m.in.: GRODNO, HARPER, ONICO. 

 USA- Indeks cen domów S&P/Case-Shiller wzrósł w październiku o 7,9 proc. rdr 

 POLSKA- Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wzrósł w grudniu o 2,1 pkt. do 161,1 

pkt. 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Wskaźnik Rynku 
Pracy wg BIEC 

b.d. 71.2 grudzień 

14:00 Polska 
Saldo rachunku 
bieżącego - kwartalne 

b.d. 
6576 mln 

EUR 
III kw. 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Hiszpania 
Inflacja HICP - dane 

szacunkowe -0.7% r/r -0,8% r/r grudzień 

09:00 Szwajcaria 
Indeks instytutu 

KOF 100.5 103.5 grudzień 

14:30 USA 
Saldo obrotów 

towarowych 

-81.5 mld 

USD 

-80,42 mld 

USD listopad 

15:45 USA Indeks Chicago PMI 57.0 58.2 grudzień 

16:00 USA 
Indeks podpisanych 

umów kupna domów 0.0% m/m -1.1% m/m listopad 

16:30 USA 
Zmiana zapasów ropy 

-2.1 mln 

brk 

-0.56 mln 

brk tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 

benzyny 

1.8 mln 

brk 

-1.12 mln 

brk tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 

destylatów 

1.1 mln 

brk 

-2.32 mln 

brk tydzień 

19:00 USA 

Liczba wież 

wiertniczych dla rynku 

ropy 

b.d. 264 tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 

środa, 30 grudnia 2020,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 016,01 0,58% 

WIG30 2 349,58 0,65% 

mWIG40 4 000,64 1,61% 

sWIG80 15 968,78 2,38% 

WIG 57 701,40 0,93% 

NCIndex 498,55 5,01% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol, LOP 

FW20H2120 2 015 0,15% 13 597 35 151 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys,) 

WZROST 295  74,12% 797 401 75,71% 

SPADEK 60  15,08% 243 945 23,16% 

BEZ ZM, 43  10,80% 11 952 1,13% 

RAZEM 398 100,00% 1 053 298 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

POLIMEXMS 2,990  27,78% 9 448 096 

INC 7,30  17,74% 1 797 767 

BOWIM 3,40  17,24% 212 865 

CFI 0,246  16,04% 108 416 

TRAKCJA 2,100  15,26% 2 201 117 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

MASTERPHA 3,56  -7,53% 133 143 

LSISOFT 11,20  -6,67% 335 222 

ENELMED 16,0  -5,88% 444 700 

WORKSERV 1,220  -5,43% 1 107 030 

OPONEO,PL 42,0  -4,55% 583 157 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 335,67 -0,22% 

NASDAQ 12 850,22 -0,38% 

S&P500 3 727,04 -0,22% 

FTSE 100 6 602,65 1,55% 

CAC 40 5 611,79 0,42% 

DAX XETRA 13 761,38 -0,21% 

RTS  1 398,48 0,52% 

BUX 41 733,11 0,49% 

NIKKEI 225  27 444,17 -0,45% 

HANG SENG 27 011,75 1,67% 

BOVESPA 119 409,15 0,24% 

MERVAL 51 320,14 1,66% 

CECE EUR  1 451,66 -0,40% 

NTX EUR  1 033,46 0,00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2279 0,22% 

EUR/PLN 4,5361 -0,06% 

USD/PLN 3,6938 -0,28% 

USD/JPY 103,3400 -0,21% 

GBP/USD 1,3533 0,27% 

EUR/CHF 1,0834 0,02% 

CHF/PLN 4,1868 -0,09% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1886,200 0,20% 

MIEDŹ (LME) 7 893,50 0,90% 

ROPA BRENT 51,410 0,27% 

ROPA WTI 48,220 0,25% 
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Informacje dnia 

 

PKN ORLEN Sytuacja po wycieku ropy do Bałtyku w Butyndze opanowana - Orlen Lietuva 

Sytuacja po wycieku ropy do Bałtyku z terminala naftowego w Butyndze na Litwie została opanowana - poinformował 
we wtorek Orlen Lietuva. Spółka, powołując się na lokalne władze ocenia, że wyciekło 480 litrów ropy. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

POLENERGIA/TAURON Spółki zależne Polenergii wniosły o modyfikację pozwu przeciwko Tauronowi; roszczenia wzrosły 

Spółki zależne Polenergii, Amon i Talia, wniosły do sądu okręgowego w Katowicach o zmianę powództwa przeciwko 
Tauron Polska Energia obejmującą roszczenia odszkodowawcze powstałe po dniu 31 grudnia 2017 r. - podała 
Polenergia w komunikacie. Dochodzone roszczenia z tytułu odszkodowania wraz z odsetkami wzrosły - w przypadku 
Amon o kwotę 30,65 mln zł, a w przypadku Talii o kwotę 21,83 mln zł. 

IDEA BANK Idea Bank: Zamiana akcji Idea Money na NF TFI zakończona; korzyść: ok.131 mln zł 

Bank, w efekcie przeprowadzenia transakcji w krótkim terminie oczekuje znaczącej poprawy pozycji kapitałowej 
poprzez utratę kontroli nad IM, a tym samym eliminację ujemnych kapitałów IM ze skonsolidowanego sprawozdania 
grupy kapitałowej. Według szacunków banku, transakcja powinna przynieść wymierną korzyść na poziomie ok. 131 
mln zł oraz ma "krytycznie ważny wpływ na odbudowę wskaźników kapitałowych". 

DECORA NN Parasol FIO ma poniżej 5 proc. akcji spółki Decora 

NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty zmniejszył zaangażowanie w akcjonariat Decory i posiada 525.360 akcji 
spółki, stanowiących 4,99 proc. udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ - podała spółka w 
komunikacie. Przed zmianą, fundusz posiadał 527.540 akcji Decory, co stanowiło 5,01 proc. udziału w kapitale 
zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ spółki. 

ATENDE Atende przeniosło własność udziałów Atende Software na Custodia Capital Flix 

Atende podało, że zawarło z Custodia Capital Flix umowę sprzedaży 100% udziałów Atende Software za kwotę 52,5 
mln zł. jak wówczas informowano, prawo własności udziałów przejdzie na kupującego wraz z zapłatą ceny sprzedaży, 
co ma nastąpić w dniu zawarcia umowy lub dnia następującego po dniu jej zawarcia. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

LOTOS Grupa Lotos wytworzyła biokomponenty LPG i oleju napędowego 

Rafineria Grupy Lotos wytworzyła pierwsze w swojej historii biokomponenty: biopropan, czyli biokomponent LPG oraz 
biowęglowodory ciekłe, czyli biokomponenty oleju napędowego, podała spółka. 

TAURON Tauron ma umowę o współpracy ws. offshore z firmą należącą do EDP Renovaveis i Engie 

Tauron podpisał porozumienie o współpracy z OW Offshore, spółką należącą do koncernów EDP Renovaveis i Engie. 
Umowa ma prowadzić do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim - poinformował Tauron w 
komunikacie. 

GRUPA AZOTY Grupa Azoty wypowiedziała PGG umowy sprzedaży węgla; trwają negocjacje ws. dalszej współpracy 

Grupa Azoty przekazała PGG oświadczenie o wypowiedzeniu dwustronnych umów sprzedaży węgla. Powodem 
wypowiedzenia umów jest ograniczenie odbiorów węgla od 2022 r. - podała Grupa Azoty w komunikacie. Trwają 
negocjacje w celu osiągnięcia porozumienia w kwestiach dotyczących przyszłych, wzajemnych relacji handlowych. 

XTB X-Trade ma zgodę KNF na zaliczenie części zysku za I poł. br. do kapitału Tier I 

X-Trade Brokers Dom Maklerski otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zaliczenie do kapitału 
podstawowego Tier I części zysku netto za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. w wysokości 78 mln zł, podała 
spółka. 

TORPOL Torpol ma umowę na modernizację sortowni koksu w WZK Victoria za 44 mln zł netto 

Torpol podpisał umowę o wartości 44,27 mln zł netto na modernizację sortowni grubej koksu w Wałbrzyskich 
Zakładach Koksowniczych Victoria, podał Torpol. 

OPONEO Oponeo kupiło spółkę Rotopino za 35 mln zł 

Oponeo .pl, w wyniku zawartej ze spółką TIM umowy przenoszącej własność akcji, stała się właścicielem 100 proc. 
akcji Rotopino .pl - podały spółki w komunikatach. Kwota transakcji wyniosła 35 mln zł. 

PMPG Ilona Weiss została powołana na prezesa zarządu PMPG Polskie Media 

Rada nadzorcza PMPG Polskie Media powołała do zarządu, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2021 roku, Ilonę Weiss 
oraz Jolantę Kloc, podała spółka. Ilonie Weiss powierzono pełnienie funkcji prezesa zarządu, a Jolancie Kloc - 
wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za pion finansowy. 

DATAWALK DataWalk ma zamówienie na sprzedaż licencji w Meksyku 

DataWalk Inc. - spółka zależna DataWalk - otrzymała zamówienie z Procurador Fiscal de la Federacion w Meksyku na 
sprzedaż licencji wieczystej w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy analitycznej DataWalk, podała 
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spółka. 

ATENDE Atende sprzedaje Atende Software za 52,5 mln zł na rzecz Custodia Capital Flix 

Atende zawarło z Custodia Capital Flix umowę sprzedaży 100% udziałów Atende Software za kwotę 52,5 mln zł, 
podało Atende. "Emitent zbył na rzecz kupującego 100% udziałów w Atende Software, tj. 10 000 udziałów w Atende 
Software, każdy udział o wartości nominalnej 50 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 500 000 zł za łączną kwotę w 
wysokości 52 500 000 zł" - czytamy w komunikacie. 

ATENDE Atende chce przeznaczyć na dywidendę część środków ze sprzedaży Atende Software 

Atende planuje przeznaczyć na dywidendę część środków ze sprzedaży spółki zależnej Atende Software. Pozostała 
kwota ma trafić na przejęcia i inwestycje, głównie w rozwiązania IT dla energetyki, telekomunikacji i finansów - 
poinformował PAP Biznes dyrektor ds. relacji inwestorskich Atende Dariusz Niedziółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Zmiany w akcjonariacie 
 
 

PZU NN PTE ma ponad 5 proc. akcji PZU 

Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne zwiększyły 
zaangażowanie w PZU do 5,06 proc. - podało PZU w komunikacie. Fundusze mają 43.655.448 akcji PZU. Wcześniej 
miały 43.157.448 akcji, stanowiących 4,998 proc. w kapitale zakładowym i głosach na WZ. 

MFO Aviva TFI ma poniżej 5 proc. głosów na walnym MFO 

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zmniejszyło zaangażowanie w akcjonariacie MFO i 
posiada 366.392 akcje spółki, stanowiące 4,8 proc. głosów na walnym zgromadzeniu - podało MFO w komunikacie. 
Przed zmianą, fundusze posiadały 391.392 sztuk akcji spółki, stanowiących 5,13 proc. głosów. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar konsolidował nad 1,22352 USD. Dolar pozostaje w głębokiej defensywie i wątpliwe 

jest mocniejsze odbicie przed końcem roku. Podczas handlu w Azji główna para walutowa podbiła do 1,2294 USD. 
Słaby USD wspiera wyceny walut azjatyckich i surowców. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Indeks cen domów S&P/Case-Shiller wzrósł w październiku o 7,9 proc. rdr 

Indeks cen domów S&P/Case-Shiller, obrazujący ceny nieruchomości w 20 największych miastach Stanów 
Zjednoczonych, wzrósł w październiku o 7,9 proc. rdr. 

USA Głosowanie nad pakietem stymulacyjnym w USA 

Przywódca republikańskiej większości w Senacie USA Mitch McConnell zablokował we wtorek starania, by 
jednogłośnie zatwierdzić ustawę Izby Reprezentantów o wsparciu w czasie pandemii kwotą 2 tys. USD Amerykanów o 
niskich zarobkach.O podwyższenie kwoty z ustalonych wcześniej 600 do 2 tys. USD dla każdej osoby, która zarabia 
poniżej 75 tys. USD rocznie, zabiegał przywódca demokratycznej mniejszości w wyższej izbie Kongresu Chuck 
Schumer. Wcześniej opowiedział się za taką kwotą prezydent Donald Trump. W poniedziałek ustawę w tej sprawie 
uchwaliła kontrolowana przez Demokratów Izba Reprezentantów. 

HISZPANIA W rezultacie pandemii koronawirusa PKB Hiszpanii spadł w 2020 roku o ponad 10 procent  

W rezultacie pandemii koronawirusa PKB Hiszpanii spadł w 2020 roku o ponad 10 procent - poinformował we wtorek w 
Madrycie premier Pedro Sanchez. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

KONIUNKTURA Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wzrósł w grudniu o 2,1 pkt. do 161,1 pkt. - BIEC 

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, 
wzrósł w grudniu o 2,1 pkt. do 161,1 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Autorzy badania podają, że 
wahania wskaźnika w ostatnich miesiącach wskazują na utrzymanie dotychczasowego status quo w gospodarce bez 
wyraźniejszych oznak ożywienia i jak na razie bez zagrożenia ponownym spowolnieniem. Spośród ośmiu składowych 
wskaźnika pięć działało w tym miesiącu w kierunku jego wzrostu, jedna w kierunku spadku, zaś wpływ pozostałych 
dwóch składowych był neutralny. 

PRAWO Rząd przyjął nowelę ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

Rząd przyjął nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw - poinformowało 
we wtorek Centrum Informacyjne Rządu. Wprowadzono zmiany związane z funkcjonowaniem spółek publicznych, 
które mają obowiązek ogłoszenia wezwania na akcje w sytuacji wycofania spółki z obrotu na Giełdzie Papierów 
Wartościowych lub NewConnect. 

STOPY PROCENTOWE W I kw. '21 możliwe jest obniżenie stóp procentowych - Glapiński, NBP  

Choć obecny poziom stóp procentowych jest właściwy, to w pierwszym kwartale następnego roku możliwe jest dalsze 
ich obniżenie - powiedział prezes NBP Adam Glapiński w wywiadzie dla "Obserwatora Finansowego". W rozmowie z 
"Obserwatorem Finansowym" prezes NBP stwierdził, że obecny poziom stóp procentowych jest właściwy i najlepiej 
odpowiada obecnej sytuacji. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 
  



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 5  
 

 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 2INTELLECT-NWZA ws. uchylenia uchwały nr 15/2020 ZWZ z 28 kwietnia 2020 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z 
pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu. 

 ABPL-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję. 

 AQUATECH-Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D. 

 BOGDANKA-NWZA ws. zmiany statutu. 

 BVT-NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, podwyższenia kapitału zakładowego 
w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu. 

 GRODNO-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021. 

 HARPER-Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 1.04.2020 do 31.03.2021. 

 INTERSPPL-Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021. 

 JSW-Wprowadzenie do obrotu na GPW 508.781 akcji serii A oraz 235.682 akcji serii D. 

 LIVECHAT-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,89 zł na akcję. 

 MEDAPP-NWZA ws. uchylenia uchwał nr 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020 NWZ z 29 czerwca 2020 roku, zmiany 
uchwał nr 4/2020 i 5/2020 NWZ z 8 czerwca 2020 roku, zmiany statutu, przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, wyrażenia zgody na 
powołanie spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz wyrażenia zgody na powołanie spółki zależnej w Niemczech lub Austrii lub 
Szwajcarii. 

 MEDINICE-Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E1, E2, H1 oraz I. Wykluczenie spółki z 
obrotu na NC. 

 MLPGROUP-Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.607.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. 

 NEUCA-Wprowadzenie do obrotu na GPW 21.175 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł. 

 ONICO-Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku. 

 QUANTUM-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,35 zł na akcję. 

 RUCHCHORZ-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych. 

 TIM-Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2020 rok w wysokości 1,20 zł na akcję. 

POLSKA 

 Polska- (09:00) Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC (Poprz.71.2) za grudzień 

 Polska- (14:00) Saldo rachunku bieżącego - kwartalne (Poprz.6576 mln EUR) za III kw. 

ZAGRANICA 

 Hiszpania- (09:00) Inflacja HICP - dane szacunkowe (Oczek. -0.7% r/r Poprz.-0,8% r/r) za grudzień 

 Szwajcaria- (09:00) Indeks instytutu KOF (Oczek. 100.5 Poprz.103.5) za grudzień 

 USA- (14:30) Saldo obrotów towarowych (Oczek. -81.5 mld USD Poprz.-80,42 mld USD) za listopad 

 USA- (15:45) Indeks Chicago PMI (Oczek. 57.0 Poprz.58.2) za grudzień 

 USA- (16:00) Indeks podpisanych umów kupna domów (Oczek. 0.0% m/m Poprz.-1.1% m/m) za listopad 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. -2.1 mln brk Poprz.-0.56 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. 1.8 mln brk Poprz.-1.12 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów destylatów (Oczek. 1.1 mln brk Poprz.-2.32 mln brk) za tydzień 

 USA- (19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Poprz.264) 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 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. 
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