
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 konfl iktów interesów”. 

 

Wydział Obsługi Klienta 
 
 

BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 RYVU - Ryvu Therapeutics złożyło wniosek o rozpoczęcie badania klinicznego 

RVU120 w guzach litych 

 USA- Indeks PMI w przemyśle USA w grudniu wyniósł 57,1 pkt. 

 EUROLAND- Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro 

wyniósł w XII 55,2 pkt. 

 POLSKA- Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w grudniu wyniósł 51,7 pkt. vs 50,8 

pkt. w listopadzie 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:30 Szwajcaria Inflacja CPI 

0.0% m/m 

-0.7% r/r 

-0.2% m/m 

-0.7% r/r grudzień 

09:00 Słowacja Sprzedaż detaliczna b.d. 2.8% r/r listopad 

09:00 Węgry Stopa bezrobocia b.d. 4.3% listopad 

09:55 Niemcy 

Stopa 

bezrobocia s.a. 6.1% 6.1% grudzień 

10:00 

Strefa 

Euro 

Podaż pieniądza 

M3 10.6% r/r 10.5% r/r listopad 

14:30 Kanada Inflacja IPPI b.d. 

-0.4% m/m 

0.7% r/r listopad 

16:00 USA 

Indeks ISM dla 

przemysłu 56.6 57.5 grudzień 

16:00 USA 

Indeks 

zatrudnienia b.d. 48.4 grudzień 

16:00 USA Indeks cen płaconych 65.7 65.4 grudzień 

16:00 USA 

Indeks nowych 

zamówień b.d. 65.1 grudzień 

22:40 USA 

Zmiana zapasów 

ropy wg API b.d. 

-4.785 mln 

brk tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wtorek, 5 stycznia 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 008.75 1,25% 

WIG30 2 347.07 1,48% 

mWIG40 4 079.03 2,58% 

sWIG80 16 501.81 2,52% 

WIG 57 954.68 1,63% 

NCIndex 518.87 4,80% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2120 2 007 0.75% 19 537 35 361 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 280  69.65% 982 631 80.43% 

SPADEK 93  23.13% 234 269 19.17% 

BEZ ZM. 29 7.21% 4 842 0.40% 

RAZEM 402 100.00% 1 221 741 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

PRAIRIE 0.7150  30.24% 2 489 305 

GAMFACTOR 17.500  29.06% 419 961 

MOSTALWAR 6.22  23.41% 591 559 

REMAK 12.45  22.06% 374 280 

POLIMEXMS 4.530  21.77% 25 534 180 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

GETINOBLE 0.2000  -11.50% 2 142 499 

GETIN 0.7380  -10.44% 1 675 105 

BAHOLDING 0.708  -5.09% 935 537 

NTTSYSTEM 4.92  -4.65% 158 096 

PROVIDENT 4.050  -4.48% 240 487 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 223.89 -1.25% 

NASDAQ 12 698.45 -1.47% 

S&P500 3 698.70 -1.55% 

FTSE 100 6 571.88 1.72% 

CAC 40 5 588.96 0.68% 

DAX XETRA 13 726.74 0.06% 

RTS 1 424.84 2.69% 

BUX 42 333.48 0.54% 

NIKKEI 225 27 158.43 -0.37% 

HANG SENG 27 505.75 0.12% 

BOVESPA 118 854.71 -0.14% 

MERVAL 50 730.86 -0.97% 

CECE EUR  1 455.06 1.90% 

NTX EUR 1 034.86 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.22701 0.16% 

EUR/PLN 4.54932 -0.16% 

USD/PLN 3.70765 -0.32% 

USD/JPY 102.958 -0.16% 

GBP/USD 1.35928 0.12% 

EUR/CHF 1.08037 0.08% 

CHF/PLN 4.21089 -0.24% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1941.3 -0.27% 

MIEDŹ (LME) 7931 2.24% 

ROPA BRENT 50.91 -0.35% 

ROPA WTI 47.52 -0.21% 
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Informacje dnia 

 

RYVU Ryvu Therapeutics złożyło wniosek o rozpoczęcie badania klinicznego RVU120 w guzach litych  

Ryvu Therapeutics złożyło do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych wniosek o rozpoczęcie I/II fazy badania klinicznego cząsteczki RVU120 (SEL120) w guzach litych - podała 

spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

TAURON Apator Rector ma umowę z Tauronem o wartości 26,3 mln zł 

Apator Rector zawarł z Tauron Dystrybucja umowę o wartości ok. 26,3 mln zł - podał Apator w komunikacie. Umowa 
dotyczy świadczenia w latach 2021-2024 usług serwisu, wsparcia i rozwoju systemu informatycznego do Zarządzania 

Majątkiem Sieciowym wdrożonego w Tauron Dystrybucja. (PAP Biznes) 

BUDIMEX Oferta Budimeksu najkorzystniejsza na budowę obwodnicy Warzymic i Przecławia 

Oferta Budimeksu, warta 69,89 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie na projekt pn. "Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z 
podziałem na dwa zadania realizacyjne - odcinek 1 - od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne (bez węzła)" - podała 

spółka. 

ATAL Atal sprzedał w 2020 roku 2.896 mieszkań, 9,38 proc. mniej rdr 

Atal zawarł w 2020 roku 2.896 umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 3.196 przed rokiem. W samym 
czwartym kwartale spółka sprzedała 824 mieszkania wobec 894 rok wcześniej - poinformował deweloper w 

komunikacie. Zarząd zakłada, że w 2021 roku sprzedaż będzie na stabilnym poziomie.  

ENEA Enea: przewodnicząca rady nadzorczej rezygnuje ze stanowiska 

Izabela Felczak-Poturnicka złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej rady nadzorczej oraz członkostwa w radzie 
nadzorczej Enei - podała w poniedziałek Enea. 

PLATYNOWE INWESTYCJE, 
PLAYWAY 

Spółka Platynowe Inwestycje ma list intencyjny dot. nabycia akcji przez PlayWay 

Spółka Platynowe Inwestycje wraz z akcjonariuszem - spółką Patro Invest - podpisała list intencyjny z PlayWay oraz jej 
spółkami zależnymi Digital Melody Games i Games Incubator - podały spółki w komunikatach. Zamiarem stron jest, 
aby PlayWay, jej spółki zależne oraz wskazane podmioty nabyły 72,8 proc. akcji Platynowych Inwestycji.  

SELVITA Selvita sfinalizowała zakup chorwackiej spółki Fidelta za 31,2 mln euro 

Selvita, wobec spełnienia się wszystkich warunków zawieszających, zamknęła transakcję kupna 100 proc. udziałów w 

chorwackiej firmie Fidelta za 31,2 mln euro - poinformowała Selvita w komunikacie. Stroną sprzedającą jest belgijski 
koncern Galapagos NV. 

BENEFIT SYSTEMS UOKiK nałożył na Benefit Systems karę w wysokości 26,9 mln zł 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Benefit Systems karę w wysokości 26,9 mln zł za działania 

prowadzone w latach 2012-2017 - podała spółka w komunikacie. Benefit Systems nie zgadza się z decyzją urzędu i 
planuje złożyć odwołanie. 

BENEFIT SYSTEMS Benefit Systems miał 475 tys. aktywnych kart sportowych w Polsce na koniec 2020 

Benefit Systems miał 475,4 tys. aktywnych kart sportowych w segmencie Polska na koniec IV kwartału 2020 r., podała 

spółka. Z uwagi na wprowadzone ograniczenia związane z pandemią COVID-19 w Polsce, program MultiSport został 
zawieszony do 17 stycznia 2021 r. 

URSUS Sąd wstrzymał rozpoznanie wniosków PKO BP i GNB o ogłoszenie upadłości Ursusa 

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy wstrzymał rozpoznanie wniosków PKO Banku Polskiego i Getin 
Noble Banku (GNB) o ogłoszenie upadłości Ursusa do czasu prawomocnego zakończenia uproszczonego 

postępowania o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, podał Ursus w restrukturyzacji. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PEKAO Kwota dotacji BFG dla Pekao w związku z przejęciem Idea Banku to 193 mln zł 

W związku z przyjęciem przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) oferty wiążącej złożonej przez Bank Pekao na 
przejęcie praw majątkowych Idea Bank, została zawarta pomiędzy bankiem a BFG umowa dotacji. Na podstawie 
umowy dotacji BFG udzieli wsparcia na rzecz Pekao w wysokości 193 mln zł, podał bank.  

PEKAO T. Styczyński i G. Olszewski zrezygnowali z funkcji wiceprezesów Banku Pekao 

Tomasz Styczyński oraz Grzegorz Olszewski złożyli rezygnacje z funkcji wiceprezesów zarządu Banku Pekao, jak 
również ze składu zarządu, podał bank. 

PGE Drugi projekt offshore PGE z umową o przyłączenie do sieci 

Druga z projektowanych trzech morskich farm wiatrowych PGE ma już umowę o przyłączeniu do sieci przesyłowej 

energii elektrycznej - wynika z najnowszego wykazu podmiotów ubiegających się o przyłączenie, opublikowanego 
przez PSE. 
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BUDIMEX Oferta Budimeksu najkorzystniejsza na budowę obwodnicy Warzymic i Przecławia 

Oferta Budimeksu, warta 69,89 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie na projekt pn. "Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z 
podziałem na dwa zadania realizacyjne - odcinek 1 - od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne (bez węzła)" - podała 
spółka. 

BAH Andrzej Nizio został powołany na prezesa BAH w miejsce Mariusza Książka 

Prezes British Automotive Holding (BAH) Mariusz Wojciech Książek złożył rezygnację z zasiadania w zarządzie oraz 
pełnienia funkcji prezesa ze skutkiem na 31 grudnia 2020 r., podała spółka.  

COLUMBUS ENERGY Columbus Energy przyjął program emisji obligacji o wartości do 200 mln zł 

Columbus Energy przyjął program emisji obligacji o wartości do 200 mln zł niezabezpieczonych, zwykłych na 
okaziciela, podała spółka. 

OT LOGISTICS OT Logistics: Allianz ZB wypowiedział umowę wspólników Luka Rijeka 

Allianz ZB wypowiedział umowę wspólników (SHA) z 15 września 2017 r., zawartą z OT Logistics i niektórymi 
akcjonariuszami Luka Rijeka (LR), co oznacza utratę kontroli OT Logistics nad LR, która to kontrola była sprawowana 
na mocy SHA. W tej sytuacji spółka będzie zmuszona do przekwalifikowania wartości LR w księgach z jednostki 

zależnej na jednostkę stowarzyszoną, podało OT Logistics. Pomimo wypowiedzenia SHA, OT Logistics podtrzymuje 
zamiar nabycia 15,15% akcji LR po cenie wynikającej z opcji put. 

MEDICALGORITHMICS Spółka zal. Medicalgorithmics ma umowę zakupu pozostałych 25% udziałów Medi-Lynx 

Medicalgorithmics US Holding Corporation - spółka zależna Medicalgorithmics - zawarła umowę zakupu 25% 

pozostałych udziałów w spółce Medi-Lynx za 0,5 mld USD, podała spółka. 

TOWER INVESTMENTS Tower Investments: Bartosz Kazimierczuk ponownie powołany na prezesa zarządu  

Rada nadzorcza Tower Investments powołała Bartosza Kazimierczuka na prezesa zarządu na kolejną 5-letnią 
kadencję, podała spółka. 

DEKOPL Dekpol przeniósł departament generalnego wykonawstwa do Dekpol Budownictwo 

Dekpol zawarł ze swoją spółką zależną - Dekpol Budownictwo - umowę przeniesienia zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa o wartości 137,2 mln zł, obejmującej "Departament Generalnego Wykonawstwa", podał Dekpol.  

DEKPOL Dekpol Budownictwo zbuduje fabrykę rowerów dla RTE Poland 

Dekpol Budownictwo wybuduje, jako generalny wykonawca robót budowlanych, kompleks obiektów produkcyjnych dla 
portugalskiej firmy RTE Poland, podała spółka. Inwestycja o powierzchni użytkowej ponad 20 tys. m2 zostanie 

zrealizowana w Brześciu Kujawskim koło Włocławka. W fabryce, która zapewni około 70 nowych miejsc pracy, 
wytwarzane będą rowery przy zastosowaniu rozwiązań z obszaru Industry 4.0.  

QUERCUS TFI Wartość aktywów Quercus TFI wzrosła m/m do 2,88 mld zł na koniec grudnia 

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) wyniosła 2 

879,3 mln zł na koniec grudnia 2020 roku, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem 
wynosiła 2 670,4 mln zł. 

LOKUM DEWELOPER Lokum Deweloper sprzedał 463 mieszkania, przekazał 391 lokale w 2020 r. 

Lokum Deweloper zakontraktował 463 mieszkania w 2020 r. wobec 268 mieszkań w 2019 r., podała spółka. Grupa 
przekazała klientom 391 lokali w ubiegłym roku wobec 733 lokali rok wcześniej.  

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Zmiany w akcjonariacie 
 

 

QUERCUS TFI Quercus TFI ma powyżej 5 proc. na WZ Skarbca 

Fundusze zarządzane przez Quercus TFI zwiększyły zaangażowanie w akcjonariacie spółki Skarbiec Holding i mają 
549.402 akcje, stanowiące 8,05 proc. głosów na jej walnym zgromadzeniu - podała spółka w komunikacie. 

IPOPEMA TFI Ipopema TFI ma powyżej 5 proc. głosów na WZ Silvair 

Fundusze zarządzane przez Ipopema TFI zwiększyły zaangażowanie w akcjonariacie spółki Silvair do 5,32 proc. w 
ogólnej liczbie głosów na jej walnym - poinformował Silvair w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar spadł z 1,23085 USD do 1,2240 USD. Umocnienie dolara miało związek z podbiciem 

awersji do ryzyka związanym z wydarzeniami wokół Georgii i wyborów do Senatu. Podczas handlu w Azji główna para 

walutowa nieco odbija. Traci juan, co odbija się echem na innych azjatyckich walutach. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Indeks PMI w przemyśle USA w grudniu wyniósł 57,1 pkt. – Markit 

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit 
Economics, wyniósł w grudniu 57,1 pkt. wobec 56,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. 
Wstępnie szacowano 56,5 pkt. 

EUROLAND Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro wyniósł w XII 55,2 pkt. 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, 
wyniósł w XII 55,2 pkt. wobec 53,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. 

NIEMCY Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec wyniósł w XII 58,3 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, 
wyniósł w XII 58,3 pkt. wobec 57,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. 

FRANCJA Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji wyniósł w XII 51,1 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, 
wyniósł w XII 51,1 pkt. wobec 49,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. 

WIELKA BRYTANIA Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii wyniósł w XII 57,5 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered 

Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w XII 57,5 pkt. wobec 55,6 pkt. miesiąc wcześniej - 
podano w komunikacie w II wyliczeniu. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

WSKAŹNIKI Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w grudniu wyniósł 51,7 pkt. vs 50,8 pkt. w listopadzie - Markit 

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w grudniu wyniósł 51,7 pkt. wobec konsensusu PAP Biznes na poziomie 51,6 

pkt. i wobec 50,8 pkt. w listopadzie - podała firma Markit. Na grudniowy wzrost wskaźnika najbardziej pozytywny wpływ 
miał odczyt Wskaźnika Nowych Zamówień, następnie Wskaźnik Zapasów Pozycji Zakupionych i Wskaźnik Czasu 
Dostaw. Wskaźnik Zatrudnienia odnotował pozytywną wartość, lecz tempo ekspansji zwolniło od listopada. Wskaźnik 

Produkcji ciążył w największym stopniu na odczycie głównego indeksu. 

HANDEL ZAGRANICZNY Eksport z Polski w listopadzie wzrósł o 5,6 proc. rdr – KIG 

Eksport z Polski w listopadzie wzrósł o 5,6 proc. rdr, a mdm spadł o 3,6 proc. - wynika z prognozy ekonomistów 
Krajowej Izby Gospodarczej. W całym 2020 r. KIG oczekuje zmniejszenia sprzedaży eksportowej Polski o 1,7 proc. rdr 

do 229,0 mld euro, a w 2021 r. prognozuje wzrost eksportu o 5,1 proc. do 240,7 mld euro. 

STOPY PROCENTOWE Obniżka stóp proc. jest możliwym scenariuszem, trzeba przygotować się na kolejne interwencje FX - Łon, RPP 

Obniżka stóp procentowych jest możliwym scenariuszem i w razie konieczności, nie należy się wahać przed taką 
decyzją - napisał w artykule dla portalu wGospodarce członek RPP Eryk Łon. Ekonomista potwierdził, że NBP 

prowadzi interwencje walutowe i wskazał, że rynek powinien się mentalnie przygotować na kolejne tego typu działania 
NBP. 

BUDŻET Deficyt budżetu państwa mógłby być wyższy, NBP może wspierać wzrost działaniami kursowymi - 
Kropiwnicki, RPP 

Deficyt budżetu państwa nie budzi niepokoju i mógłby być nawet wyższy, a zarząd NBP mógłby wspierać wzrost 

gospodarczy działaniami w zakresie polityki kursowej i wspierania eksportu - napisał w poniedziałek na swoim blogu 
członek RPP Jerzy Kropiwnicki. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 INFOSCAN-Dzień pierwszego notowania na NC 822.783 akcji zwykłych na okaziciela serii H.  

 KERNEL-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,42 USD na akcję. 

 KREC-NWZA ws. utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy. 

 PHOTON-Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 60.000.000 akcji zwykłych serii A. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.  

 SIMPLE-Początek zapisów na sprzedaż akcji po 13,01 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TSS Europe.  

ZAGRANICA 

 Szwajcaria- (08:30) Inflacja CPI (Oczek. 0.0% m/m -0.7% r/r Poprz.-0.2% m/m -0.7% r/r) za grudzień 

 Słowacja- (09:00) Sprzedaż detaliczna (Poprz.2.8% r/r) za listopad 

 Węgry- (09:00) Stopa bezrobocia (Poprz.4.3%) za listopad 

 Niemcy- (09:55) Stopa bezrobocia s.a. (Oczek. 6.1% Poprz.6.1%) za grudzień 

 Strefa Euro- (10:00) Podaż pieniądza M3 (Oczek. 10.6% r/r Poprz.10.5% r/r) za listopad 

 Kanada- (14:30) Inflacja IPPI (Poprz.-0.4% m/m 0.7% r/r) za listopad 

 USA- (16:00) Indeks ISM dla przemysłu (Oczek. 56.6 Poprz.57.5) za grudzień 

 USA- (16:00) Indeks zatrudnienia (Poprz. 48.4) za grudzień 

 USA- (16:00) Indeks cen płaconych (Oczek. 65.7 Poprz.65.4) za grudzień 

 USA- (16:00) Indeks nowych zamówień (Poprz.65.1) za grudzień  

 USA- (21:45) Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans) 

 USA- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Poprz.-4.785 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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