
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  

 
 VIVID GAMES - Vivid Games szacuje zysk netto za 2020 r. na 2,12 mln zł, poniżej 

prognozy 

 USA- Liczba nieobsadzonych etatów w USA w listopadzie wyniosła 6,527 mln 

 POLSKA- Jesienią spadku sprzedaży doświadczyło 52 proc. firm sektora MŚP 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

00:00 Polska Stopa referencyjna 0.10% 0.10% styczeń 

00:00 Polska Stopa lombardowa 0.50% 0.50% styczeń 

00:00 Polska Stopa depozytowa 0.00% 0.00% styczeń 

00:00 Polska Stopa redyskontowa 0.11% 0.11% styczeń 

14:00 Polska 
Saldo rachunku 
bieżącego 

2045 mln EUR 
2241 mln 

EUR 
listopad 

14:00 Polska 
Saldo obrotów 
towarowych 

b.d. 
1732 mln 

EUR 
listopad 

16:00 Polska 
Komunikat po 
posiedzeniu RPP 

b.d. b.d. styczeń 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 
Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Czechy Inflacja CPI 
0.0% m/m 

2.6% r/r 

0.0% m/m 

2.7% r/r 
grudzień 

09:00 Czechy 
Sprzedaż detaliczna bez 
samochodów 

-3.6% r/r -0.9% r/r listopad 

09:00 Węgry 
Produkcja przemysłowa 
n.s.a. - fin.. 

3.5% r/r 0.6% r/r listopad 

09:00 Węgry 
Produkcja przemysłowa 
w.d.a. - fin.. 

1.6% r/r 2.7% r/r listopad 

10:00 Czechy Saldo rachunku bieżącego 
21.5 mld 

CZK 
7.76 mld 

CZK 
listopad 

10:00 Włochy Produkcja przemysłowa -0.4% m/m 1.3% m/m listopad 

11:00 
Strefa 
Euro 

Produkcja przemysłowa 
s.a. 

0.2% m/m 2.1% m/m listopad 

11:00 
Strefa 
Euro 

Produkcja przemysłowa 
w.d.a. 

-3.3% r/r -3.8% r/r listopad 

13:00 USA 
Wnioski o kredyt 
hipoteczny 

b.d. 1.7% tydzień 

14:30 USA Inflacja CPI 
0.4% m/m 

1.3% r/r 

0.2% m/m 

1.2% r/r 
grudzień 

14:30 USA Inflacja bazowa CPI 
0.1% m/m 

1.6% r/r 

0.2% m/m 

1.6% r/r 
grudzień 

16:30 USA Zmiana zapasów ropy 
-2.7 mln 

brk 
-8.0 mln brk tydzień 

16:30 USA Zmiana zapasów benzyny 
3.0 mln 

brk 
4.5 mln brk tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 
destylatów 

3.0 mln 
brk 

6.4 mln brk tydzień 

20:00 USA Budżet federalny 
-144.5 mld 

USD 
-145.3 mld 

USD 
grudzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

środa, 13 stycznia 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2043,73 -1,12% 

WIG30 2398,34 -1,15% 

mWIG40 4186,99 -0,98% 

sWIG80 16931,76 -0,59% 

WIG 59159,31 -1,03% 

NCIndex 532,49 -0,50% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol, LOP 

FW20H2120 2 039 -1,45% 18 891 33 192 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys,) 

WZROST 126  31,74% 405 702 36,29% 

SPADEK 213  53,65% 700 129 62,63% 

BEZ ZM, 58  14,61% 12 023 1,08% 

RAZEM 397 100,00% 1 117 854 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

ATLANTIS 1,570  20,77% 739 624 

POLIMEXMS 4,600  20,73% 24 244 263 

TBULL 33,0  13,79% 1 451 803 

PEMANAGER 17,65  10,31% 111 210 

TOWERINVT 13,4  8,94% 104 407 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

PLATYNINW 2,50  -29,38% 1 478 117 

IFCAPITAL 0,192  -25,58% 1 549 353 

ESOTIQ 18,75  -9,86% 460 465 

FON 0,242  -9,02% 326 100 

PRAIRIE 0,8580  -7,74% 2 051 938 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 31 068,69 0,19% 

NASDAQ 13 072,43 0,28% 

S&P500 3 801,19 0,04% 

FTSE 100 6 754,11 -0,65% 

CAC 40 5 650,97 -0,20% 

DAX XETRA 13 925,06 -0,08% 

RTS  1 484,96 1,25% 

BUX 44 246,56 -1,05% 

NIKKEI 225  28 456,59 1,04% 

HANG SENG 28 264,75 -0,04% 

BOVESPA 123 998,00 0,60% 

MERVAL 51 201,60 0,46% 

CECE EUR  1 505,22 -0,62% 

NTX EUR  1 080,68 0,00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2214 0,05% 

EUR/PLN 4,5192 0,02% 

USD/PLN 3,6999 -0,04% 

USD/JPY 103,6940 -0,05% 

GBP/USD 1,3671 0,03% 

EUR/CHF 1,0818 0,01% 

CHF/PLN 4,1774 0,01% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1858,100 -0,05% 

MIEDŹ (LME) 8 005,50 0,01% 

ROPA BRENT 57,190 0,74% 

ROPA WTI 53,720 0,64% 

 



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 2  
 

 
Informacje dnia 

 

VIVID GAMES Vivid Games szacuje zysk netto za 2020 r. na 2,12 mln zł, poniżej prognozy 

Vivid Games szacuje, że odnotuje 2,12 mln zł zysku netto za 2020 r., co stanowi 69% realizacji prognozy, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

RONSON Ronson sprzedał 257 lokali, przekazał 167 w IV kw. 2020 r. 

Ronson Development zakontraktował sprzedaż 257 lokali w IV kw. 2020 r. w porównaniu do 256 lokali w analogicznym 
okresie 2019. Liczba lokali przekazanych klientom, które zostaną ujęte w rachunku zysków i strat za ostatni kwartał ub.r., 
wyniosła 167 w porównaniu do 124 rok wcześniej, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

TAURON Tauron dąży do eliminacji odpadów poprodukcyjnych w zakładach górniczych 

Tauron Wydobycie - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - dąży do osiągnięcia całkowitej eliminacji wytwarzanych 
odpadów poprodukcyjnych we wszystkich swoich trzech zakładach górniczych, podała spółka. 

LPP LPP wybrało generalnego wykonawcę centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim 

LPP w drodze przetargu wybrało firmę Bremer jako generalnego wykonawcę nowego centrum dystrybucyjnego 
powstającego w Brześciu Kujawskim, natomiast nadzór nad pracami budowlanymi powierzono Trebbi Polska, podała 
spółka. Rozpoczęte w styczniu br. prace budowlane potrwają do końca 2021 r. 

CCC CAPEX grupy CCC w 2021 r. może wynieść 200-250 mln zł – prezes 

CAPEX grupy CCC w 2021 r. może wynieść 200-250 mln zł - poinformował prezes Marcin Czyczerski. 

CCC Grupa CCC planuje testy nowego konceptu sklepów 

Grupa CCC planuje testy nowego konceptu sklepów "off-price", który ma odpowiadać na zmiany rynkowe - poinformował 
prezes CCC Marcin Czyczerski. 

PGNIG PGNiG i TGE mają porozumienie ws. budowania rynku biometanu 

Towarowa Giełda Energii (TGE) oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisały porozumienie o 
współpracy, którego celem jest wykorzystanie wspólnego doświadczenia i potencjału w zbudowaniu rynku biometanu w 
Polsce, podało PGNiG. 

WAWEL Wawel może skupić akcje własne za max. 56,2 mln zł 

Akcjonariusze Wawelu zdecydowali o upoważnienia zarządu do nabycia nie więcej niż 100.000 akcji własnych, 
stanowiących 6,67 proc. kapitału zakładowego, za cenę nie wyższą niż 560 zł za sztukę - wynika z uchwał podjętych 
przez wtorkowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki. W tym celu utworzono kapitał rezerwowy w wysokości 56,2 
mln zł. 

TEN SQUARE GAMES Akcjonariusze Ten Square Games chcą sprzedać w ABB do 9,78 proc. akcji spółki 

Akcjonariusze Ten Square Games, Maciej Popowicz oraz Arkadiusz Pernal, chcą sprzedać w ramach przyspieszonej 
budowy księgi popytu do 710.436 akcji spółki, stanowiących do 9,78 proc. kapitału zakładowego - poinformowała spółka 
w komunikacie. 

MONNARI Przychody Monnari Trade spadły o 26,3% r/r do ok. 205,3 mln zł w 2020 r. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte Monnari Trade wyniosły ok. 205,3 mln zł w 2020 r. wobec 
278,2 mln zł rok wcześniej, a tym samym były niższe o 26,3% r/r, podała spółka. 

BAH BAH sprzedał 248 samochodów w IV kw. 2020 r., spadek o 68% r/r 

British Automotive Holding (BAH) sprzedał 248 szt. (-68% r/r) samochodów w IV kw. 2020 r., w tym 205 samochodów 
marki Land Rover i 43 samochody marki Jaguar, podała spółka. 

CIECH Ciech Soda Polska wdrożył system do nadzoru linii produkcyjnych 

W zakładach sodowych Ciech Soda Polska - spółki zależnej Ciechu - wdrożono system do nadzoru linii produkcyjnych, 
będący elementem szerszych działań realizowanych przez grupę w celu wczesnego wykrywania usterek, podał Ciech. 
System "Mobilny Obchodowy" umożliwia systematyczny monitoring poszczególnych instalacji, a po integracji z 
systemem SAP pozwala na efektywne zarządzanie całym procesem produkcji sody, a także odpowiednią konserwację i 
utrzymanie kluczowych urządzeń w optymalnym stanie. 

DEVELIA Develia rozpoczęła budowę Prestovia House w Warszawie ze 162 lokalami 

Develia wybrała generalnego wykonawcę - firmę NDI i rozpoczęła budowę Prestovia House w Warszawie, w której to 
inwestycji powstaną 162 mieszkania. Planowany termin zakończenia projektu to IV kwartał 2022 r., podał deweloper. 

ŚNIEŻKA FFiL Śnieżka wdrożyła zmiany w modelu operacyjnym i zarządzaniu 
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Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka wdrożyła z początkiem 2021 r. zapowiadane zmiany w modelu operacyjnym i koncepcji 
zarządzania. Nowy model pozwoli zoptymalizować współpracę spółek wchodzących w skład grupy i zwiększy efekt skali, 
podała Śnieżka. 

ARCHICOM Archicom ma umowę na grunt we Wrocławiu za 11,7 mln zł pod ok. 80 mieszkań 

Archicom Nieruchomości 7 - spółka zależna Archicomu - zawarł umowę na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej 
położonej we Wrocławiu, obręb Stare Miasto, o powierzchni ok. 0,22 ha za cenę netto 11 700 000 zł, podał Archicom. 

KINO POLSKA Kanały Kino Polska TV miały 2,3% udziału w rynku widowni komercyjnej w 2020 r. 

Kanały telewizyjne grupy Kino Polska TV osiągnęły łącznie 2,3% udziału w rynku oglądalności widowni komercyjnej w 
2020 r. (SHR%, All 16-49, live) , co oznacza wzrost o prawie 17% r/r, podała spółka. 

APATOR Apator ma przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości Powogazu za 63,5 mln zł 

Apator Powogaz zawarł z podmiotem z branży deweloperskiej przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości w 
centrum Poznania za 63,5 mln zł, podał Apator. Szacowany wpływ transakcji na wynik netto grupy Apator to 27 mln zł. 

SYNEKTIK Synektik chce wypłacić 0,45 zł dywidendy na akcję 

Zarząd spółki Synektik rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019/2020 kwoty 
3,84 mln zł, czyli 0,45 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. 

BOŚ BOŚ Bank utworzy 19,8 mln zł dodatkowej rezerwy na hipoteczne kredyty walutowe 

Zarząd Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydował o utworzeniu dodatkowej rezerwy w wysokości 19,8 mln zł na 
ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi. Rezerwa obciąży wynik IV kwartału 2020 r., podał bank. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar nieznacznie podbił do 1,22 USD. Powodem ponownego spadku wyceny USD było 

ograniczenie rentowności długu. Podczas handlu w Azji tamtejsze indeksy notują nieznaczne spadki. Na rynku FX 
eurodolar konsoliduje. Juan nieznacznie zyskuje. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Liczba nieobsadzonych etatów w USA w listopadzie wyniosła 6,527 mln 

Liczba nieobsadzonych etatów w USA, według ankiety JOLTS, w listopadzie wyniosła 6,527 mln wobec 6,632 mln 
odnotowanych miesiąc wcześniej, po korekcie z 6,652 mln - podało Biuro ds. Statystyki amerykańskiego Departamentu 
Pracy. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

HANDEL ZAGRANICZNY Eksport towarów rolno-spożywczych po 10 miesiącach '20 wzrósł o 7 proc. rdr - KOWR, MF 

Eksport towarów rolno-spożywczych po dziesięciu miesiącach 2020 roku wzrósł o 7,0 proc. rdr do 28,3 mld euro - podał 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, powołując się na dane Ministerstwa Finansów. Import w tym okresie wyniósł 18,5 
mld euro i był o 5 proc. wyższy niż przed rokiem. Dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z tym 
samym okresem 2019 r. o 11 proc., osiągając 9,8 mld euro. 

BUDŻET Poprawki zaproponowane przez Senat do budżetu na 2021 r. 

Przekazanie 4 mld zł na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników medycznych walczących z COVID-19, dodatkowe 
2,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli oraz blisko 2 mld zł m.in. na leczenie nowotworów - to niektóre z ponad stu 
poprawek jakie Senat zaproponował do budżetu na 2021 r. 

PRZEDSIĘBIORSTWA Jesienią spadku sprzedaży doświadczyło 52 proc. firm sektora MŚP - PARP, Bank Światowy 

Jesienią ubiegłego roku spadku sprzedaży doświadczyło 52 proc. firm sektora MŚP wobec 69 proc. wiosną - wynika z 
badania realizowanego przez Bank Światowy i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

BANKI Pod koniec listopada 18 banków wykazało łączną stratę w wysokości 1,1 mld zł - KNF 

Pod koniec listopada 2020 roku 18 banków, w tym 7 komercyjnych i 11 spółdzielczych, mających ok. 7,7 proc. udziału 
w aktywach sektora, wykazało łączną stratę w wysokości 1,1 mld zł - podał KNF w opracowaniu. Pozostałe banki w 
sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 8,7 mld zł. KNF podała, że na koniec listopada 2020 r. udział banków ze 
stratą wynosił 12,4 proc. całego portfela należności od sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i 
spółdzielczych. Według danych KNF wskaźnik ROE sektora pod koniec listopada spadł do 3,19 proc. z 3,34 proc. przed 
miesiącem i 6,42 proc. rok wcześniej. Marża odsetkowa netto spadła do 2,27 proc. z 2,32 proc. w październiku i 2,37 
proc. we wrześniu. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

  



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 5  
 

 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 INCUVO-Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 2.582.400 akcji serii A, 9.138.000 akcji serii B, 1.333.335 akcji serii D. 

POLSKA 

 Polska- Stopa referencyjna (Oczek. 0.10% Poprz.0.10%) za styczeń 

 Polska- Stopa lombardowa (Oczek. 0.50% Poprz.0.50%) za styczeń 

 Polska- Stopa depozytowa (Oczek. 0.00% Poprz.0.00%) za styczeń 

 Polska- Stopa redyskontowa (Oczek. 0.11% Poprz.0.11%) za styczeń 

 Polska-(14:00) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. 2045 mln EUR Poprz.2241 mln EUR) za listopad 

 Polska- (14:00) Saldo obrotów towarowych (Poprz.1732 mln EUR) za listopad 

 Polska-16:00) Komunikat po posiedzeniu RPP za styczeń 

ZAGRANICA 

 Czechy- (09:00) Inflacja CPI (Oczek. 0.0% m/m 2.6% r/r Poprz.0.0% m/m 2.7% r/r) za grudzień 

 Czechy- (09:00) Sprzedaż detaliczna bez samochodów (Oczek. -3.6% r/r Poprz.-0.9% r/r) za listopad 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. (Oczek. 3.5% r/r Poprz.0.6% r/r) za listopad 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa w.d.a. - fin. (Oczek. 1.6% r/r Poprz.2.7% r/r) za listopad 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa s.a. - fin. (Oczek. -1.2% m/m Poprz.2.8% m/m) za listopad 

 Czechy- (10:00) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. 21.5 mld CZK Poprz.7.76 mld CZK) za listopad 

 Włochy- (10:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. -0.4% m/m Poprz.1.3% m/m) za listopad 

 Strefa Euro- (11:00) Produkcja przemysłowa s.a. (Oczek. 0.2% m/m Poprz.2.1% m/m) za listopad 

 Strefa Euro- (11:00) Produkcja przemysłowa w.d.a. (Oczek. -3.3% r/r Poprz.-3.8% r/r) za listopad 

 USA- (13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Poprz.1.7%) za tydzień 

 USA-(14:30) Inflacja CPI (Oczek. 0.4% m/m 1.3% r/r Poprz.0.2% m/m 1.2% r/r) za grudzień 

 USA-(14:30) Inflacja bazowa CPI (Oczek. 0.1% m/m 1.6% r/r Poprz.0.2% m/m 1.6% r/r) za grudzień 

 USA-(16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. -2.7 mln brk Poprz.-8.0 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. 3.0 mln brk Poprz.4.5 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów destylatów (Oczek. 3.0 mln brk Poprz.6.4 mln brk) za tydzień 

 USA- (20:00) Budżet federalny (Oczek. -144.5 mld USD Poprz.-145.3 mld USD) za grudzień 

 

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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+48 22 504 31 75  
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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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