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Wydział Obsługi Klienta 
 
 

BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 LIVECHAT – Przychody LiveChat wzrosły do 17,18 mln USD w III kw. r.fin. 

2020/2021 

 Raport okresowy przedstawi: ROBINSON 

 USA - Sprzedaż detaliczna w grudniu 2020 r. spadła o 0,7 proc. m/m 

 POLSKA - Inflacja w grudniu wyniosła rdr 2,4 proc., a mdm 0,1 proc. – GUS 

 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

14:00 Polska 
Inflacja bez cen 

administrowanych 
b.d. 2.1% r/r grudzień 

14:00 Polska 
Inflacja bez cen 
najbardziej 

zmiennych 

b.d. 2.9% r/r grudzień 

14:00 Polska 
Inflacja bez cen 

żywności i energii 
3.7% r/r 4.3% r/r grudzień 

14:00 Polska 
Inflacja - 15% 
średnia obcięta 

b.d. 3.0% r/r grudzień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

10:00 Włochy Inflacja CPI - fin.. 
0.3% m/m 

-0.1% r/r 

-0.1% m/m 

-0.2% r/r 
grudzień 

14:15 Kanada 
Rozpoczęte budowy 

domów 

230.0 

tys. 
246.0 tys. grudzień 

14:30 
Wlk. 

Brytania 

Wystąpienie publiczne 

szefa BoE (Andrew 

Bailey) 

- - - 

22:00 
Nowa 

Zelandia 

Indeks zaufania 

biznesu 
b.d. -40 IV kw. 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poniedziałek, 18 stycznia 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1985.68 -2.27% 

WIG30 2333.3 -2.20% 

mWIG40 4146.97 -1.15% 

sWIG80 16982.91 0.34% 

WIG 57872.92 -1.82% 

NCIndex 532.97 -0.94% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2120 1 994 -1.82% 20 881 38 099 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 153  38.44% 152 717 12.20% 

SPADEK 202  50.75% 1 095 329 87.52% 

BEZ ZM. 43  10.80% 3 467 0.28% 

RAZEM 398 100.00% 1 251 513 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

ENERGOINS 1.330  26.67% 1 083 586 

PAMAPOL 1.87  10.00% 495 180 

SWISSMED 7.48  10.00% 205 134 

MERCOR 17.00  9.32% 1 897 005 

REMAK 12.40  6.90% 605 078 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

ATLANTIS 1.300  -19.75% 2 325 976 

PLATYNINW 2.58  -9.79% 234 310 

MILKILAND 0.8160  -8.11% 232 871 

AGROTON 5.30  -7.99% 1 106 553 

FON 0.246  -5.38% 256 931 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 814.26 -0.57% 

NASDAQ 12 998.50 -0.87% 

S&P500 3 768.25 -0.72% 

FTSE 100 6 735.71 -0.97% 

CAC 40 5 611.69 -1.22% 

DAX XETRA 13 787.73 -1.44% 

RTS  1 474.28 0.00% 

BUX 44 204.45 -1.50% 

NIKKEI 225  28 253.72 -0.93% 

HANG SENG 28 792.47 0.77% 

BOVESPA 120 348.80 -2.54% 

MERVAL 50 500.83 -1.14% 

CECE EUR  1 470.33 -1.90% 

NTX EUR 1 061.73 -1.87% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.20751 -0.02% 

EUR/PLN 4.53723 -0.03% 

USD/PLN 3.75751 0.00% 

USD/JPY 103.749 -0.14% 

GBP/USD 1.357 -0.10% 

EUR/CHF 1.07651 0.01% 

CHF/PLN 4.21477 -0.03% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1835.95 0.33% 

MIEDŹ (LME) 7989.5 -0.33% 

ROPA BRENT 54.71 -0.71% 

ROPA WTI 52.09 -0.52% 
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Informacje dnia 

 

LIVECHAT Przychody LiveChat wzrosły do 17,18 mln USD w III kw. r.fin. 2020/2021 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy LiveChat Software w okresie październik - grudzień 2020 (III kwartał 
roku finansowego 2020/2021) wyniosły 12,18 mln USD i były o 44,9% wyższe r/r, podała spółka, prezentując 
szacunkowe dane. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

MERCATOR Mercator Medical miał 369,7 mln zysku netto w czwartym kwartale 

Grupa Mercator Medical miała wstępnie w czwartym kwartale około 369,7 mln zł zysku netto, około 413,6 mln zł wyniku 
EBITDA oraz 654,1 mln zł przychodów – podała spółka w komunikacie. 

LIVECHAT Przychody LiveChatu w III kw. 2020/21 wzrosły do 12,18 mln USD 

LiveChat Software szacuje, że przychody grupy w trzecim kwartale roku finansowego 2020/2021 wyniosły 12,18 mln 

USD wobec 8,4 mln USD przed rokiem, co oznacza wzrost rdr o 44,9 proc. - podała spółka w komunikacie. 

MOSTOSTAL ZABRZE Mostostal Zabrze może w styczniu podpisać list intencyjny ws. realizacji dużego kontraktu 

Spółka zależna Mostostalu Zabrze negocjuje zawarcie kontraktu ,w którym wartość prac, która miałaby zostać 
zrealizowana w okresie około 3 lat, wynosi ponad 60 proc. wartości przychodów grupy w 2019 roku. List intencyjny w tej 
sprawie może być podpisany w styczniu - poinformowała spółka w komunikacie. 

DEKPOL Dekpol chce w '21 sprzedać 350 lokali 

Dekpol planuje, że na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych sprzeda w 2021 roku 350 
lokali. Grupa zakłada, że w segmencie deweloperskim jej przychody wyniosą w tym roku 210 mln zł - poinformowała 
spółka w komunikacie. 

ING KNF zaleciła ING BSK wstrzymanie wypłaty dywidendy w I poł. 2021 r. 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła ING Bankowi Śląskiemu (ING BSK) wstrzymanie wypłaty dywidendy z 
zysku w I poł. 2021 r. i niepodejmowanie przez bank w I poł. 2021 roku, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, 
innych działań pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować 

obniżeniem bazy kapitałowej, podał bank. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 

 

CD PROJEKT CD Projekt otrzymał zawiadomienie o drugim pozwie zbiorowym w USA 

CD Projekt otrzymał od kancelarii prawnej informacje o złożeniu przed amerykańskim sądem drugiego cywilnego pozwu 
zbiorowego przeciwko spółce - podał producent gier w komunikacie. 

PKN ORLEN PKN Orlen głównym producentem paliwa lotniczego w Polsce, w tym dla maszyn cywilnych i wojskowych  

Samoloty startujące z większości lotnisk w Polsce są tankowane paliwem wyprodukowanym w zakładzie PKN Orlen w 
Płocku. Wytwarzane jest tam paliwo dla samolotów cywilnych, a także wojskowych, w tym armii USA. Koszt jednego litra 

paliwa lotniczego jest zbliżony do stosowanego w samochodach. 

PKO BP KNF zaleciła PKO BP wstrzymanie wypłaty dywidendy w I poł. 2021 r. 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła PKO Bankowi Polskiemu (PKO BP) wstrzymanie wypłaty dywidendy z 
zysku w I poł. 2021 r. i wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz niepodejmowanie - bez konsultacji 

z nadzorem - działań mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, podał bank. 

PKN ORLEN Orlen Południe przerobił 253,7 tys. ton polskiej ropy w 2020 r. 

W dwóch rafineriach należących do Orlen Południe: Jedliczu i Trzebini przerobiono ok. 253,7 tys. ton polskiej ropy 
naftowej w 2020 roku, podała spółka. W 2019 roku przerobiono 300,5 tys. ton polskiej ropy.  

PGE PGE uzgodniła ze związkami zawodowymi kwestie dot. ustalenia liczby etatów 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała z Komitetem Protestacyjno-Strajkowym GK PGE, który reprezentuje 64 
związki zawodowe, porozumienie w kwestiach dotyczących etatyzacji w grupie kapitałowej, podała spółka.  

PGE PGE GiEK zakłada paliwo gazowe dla nowego bloku w Elektrowni Rybnik o mocy ok. 800 MW 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna będzie kontynuowała przygotowania projektu nowego źródła w Elektrowni 
Rybnik w wariancie bloku gazowo-parowego o mocy ok. 800 MW - podała PGE GiEK w komunikacie prasowym. 

PGE, TAURON, ENEA PGE, Enea oraz Tauron chcą współpracować przy projektach offshore 

PGE, Enea oraz Tauron chcą współpracować przy projektach morskiej energetyki wiatrowej - wynika z zaproszenia PGE 
na poniedziałkową konferencję prasową. 

JSW JSW zwiększyła w 2020 r. udział węgla koksowego w produkcji do blisko 80 proc. 

W minionym roku Jastrzębska Spółka Węglowa zwiększyła udział węgla koksowego w produkcji do blisko 80 proc. wobec 

71 proc. rok wcześniej. W drugim półroczu udało się przyspieszyć roboty przygotowawcze i częściowo odrobić 
spowodowane pandemią ubytki w wydobyciu - wynika z danych spółki. 
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ORANGE Orange Polska poszerzył zasięg swojej sieci 5G o Trójmiasto, obecnie w jej zasięgu ok. 6 mln osób  

Orange Polska rozszerzył zasięg swojej sieci 5G o Gdańsk, Sopot i Gdynię - podała spółka w komunikacie prasowym. 
Obecnie może z niej korzystać ok. 6 mln użytkowników w ok. 400 miejscowościach.  

SANTANDER BP KNF zaleciła Santander BP wstrzymanie wypłaty dywidendy w I poł. 2021 r. 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Santander Bank Polska wstrzymanie wypłaty dywidendy z zysku w I poł. 
2021 r. i wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz niepodejmowanie - bez konsultacji z nadzorem - 
działań mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, podał bank.  

COMARCH Comarch uruchomił e-usługi infrastruktury drogowej w województwie dolnośląskim 

Comarch uruchomił e-usługi z zakresu infrastruktury drogowej w województwie dolnośląskim, podała spółka.  

SYNEKTIK Akcjonariusze Synektika zdecydują 11 II o wypłacie 0,45 zł dywidendy na akcję 

Akcjonariusze Synektika zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 11 lutego 2020 r., o przeznaczeniu 
3,84 mln zł z zysku za rok obrotowy 2019 (październik 2019 - wrzesień 2020) na wypłatę dywidendy, tj. 0,45 zł na akcję, 

podała spółka. 

POLENERGIA Polenergia Dystrybucja chce wydać na inwestycje 105 mln zł w latach 2021-26 

Polenergia Dystrybucja, spółka zależna Polenergii, zdecydowała o realizacji planu inwestycyjnego na lata 2021-26, który 
przewiduje łączne nakłady na poziomie 105 mln zł - podała Polenergia w komunikacie. Inwestycje zostaną sfinansowane 
ze środków własnych oraz z kredytu bankowego. 

NOVATURAS Novaturas miał wstępnie 32,9 mln euro przychodów w 2020 r. 

Novaturas miał 32,9 mln euro przychodów w 2020 r., o 82% mniej r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane. 
Novaturas miał w tym czasie 48,5 tys. klientów, o 83% mniej r/r. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: Po piątkowym osunięciu się notowań eurodolara w dół do okolic 1,2080, dzisiejsza sesja rozpoczyna 

się na wykresie notowań tej pary walutowej od konsolidacji w okolicach 1,2060-1,2080.  Na początku nowego tygodnia 

dolar amerykański pozostaje także mocny w relacji do innych głównych światowych walut, w tym do jena japońskiego, 
franka szwajcarskiego oraz funta brytyjskiego. 

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Sprzedaż detaliczna w grudniu 2020 r. spadła o 0,7 proc. m/m 

Sprzedaż detaliczna w USA w grudniu 2020 r. spadła o 0,7 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - podali statystycy 
Departamentu Handlu. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż utrzyma się bez zmian. 

USA Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w grudniu 2020 r. wzrosły o 0,3 proc. m/m 

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w grudniu 2020 r. wzrosły o 0,3 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, 
rok do roku wzrosły o 0,8 proc. - poinformował Departament Pracy w komunikacie. 

USA Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork w styczniu spadł do +3,5 pkt. 

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w styczniu spadł do +3,5 pkt. z +4,9 pkt. 
miesiąc wcześniej - podała nowojorska Rezerwa Federalna (Central Bank of New York). 

WLK. BRYTANIA Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii spadł w XI 2020 r. o 2,6 proc. mdm 

Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii spadł w XI 2020 r. o 2,6 proc. mdm - podano w wyliczeniu urzędu statystycznego. 

WLK. BRYTANIA Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii spadła o 0,1 proc. mdm w XI 

Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii spadła o 0,1 proc. mdm w XI, podczas gdy poprzednio wzrosła o 1,1 proc., 
po korekcie z +1,3 proc. - poinformowało w komunikacie Krajowe Biuro Statystyki w Londynie. 

STREFA EURO Nadwyżka w handlu strefy euro w XI 2020 r. wyniosła 25,8 mld euro 

Nadwyżka w handlu strefy euro w XI 2020 r. wyniosła 25,8 mld euro, bez uwzględniania czynników sezonowych (ns a), 
wobec nadwyżki 30,0 mld euro w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

INFLACJA Inflacja w grudniu wyniosła rdr 2,4 proc., a mdm 0,1 proc. – GUS 

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 r. wzrosły rdr o 2,4 proc., a w porównaniu z poprzednim 
miesiącem wzrosły o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że w 
grudniu ceny rdr wzrosły o 2,3 proc., a mdm wzrosły o 0,1 proc. 

INFLACJA Inflacja średnioroczna w 2020 r. wyniosła 3,4 proc. – GUS 

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4, 
co oznacza wzrost cen o 3,4 proc. - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny. 

INFLACJA Wskaźnik Przyszłej Inflacji w I wzrósł o 1 pkt; tendencje inflacyjne nasilają się – BIEC 

Wskaźnik Przyszłej Inflacji wzrósł w styczniu o 1,0 pkt do 73,7 pkt., sugerując narastanie presji inflacyjnych w gospodarce 
– podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. BIEC podaje, że wskaźnik rośnie systematycznie od lipca ubiegłego 

roku, a w ostatnich trzech miesiącach tempo kolejnych przyrostów uległo wzmocnieniu.  

HANDEL ZAGRANICZNY Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po listopadzie wyniosła 11,4 mld euro – GUS 

Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po listopadzie 2020 r. wyniosła 11,4 mld euro - podał Główny 
Urząd Statystyczny. 

STOPY PROCENTOWE Stabilizacja stóp do '22 scenariuszem bazowym; możliwe ujemne stopy przy tąpnięciu gospodarki - prezes NBP 

W związku z oczekiwanym ożywieniem gospodarczym bazowym scenariuszem jest stabilizacja stóp proc. do 2022 r., 
ale wciąż jest duża przestrzeń do poluzowania polityki i w razie radykalnego załamania koniunktury możliwe jest cięcie 
stóp proc. nawet do ujemnego poziomu - poinformował prezes NBP Adam Glapiński.  

POLITYKA PIENIĘŻNA NBP jest przygotowany na kolejne interwencje walutowe, ale nie zakłada ich – prezes 

Interwencja walutowa NBP na rynku była znacząca, nieporównywalna z żadną inną i bank centralny jest przygotowany 
na takie interwencje, a także większe, choć zakłada jednocześnie, że nie będzie takiej potrzeby - poinformował prezes 
NBP Adam Glapiński podczas piątkowej wideokonferencji. 

OBLIGACJE NBP nie wyklucza powrotu do skupu obligacji na dużą skalę 

NBP nie wyklucza powrotu do skupu obligacji na dużą skalę, jeżeli warunki rynkowe będą tego wymagały - poinformował 
prezes NBP Adam Glapiński podczas piątkowej wideokonferencji. NBP nie widzi potrzeby, żeby zmieniać zasady 
udzielania kredytu wekslowego. 

ŚRODKI WALUTOWE Stan środków walutowych na koniec XII wzrósł do 8,82 mld euro z 7,39 mld euro na koniec XI – MF 

Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec grudnia 2020 r. wyniósł łącznie 8.820,1 mln euro 
wobec 7.392,7 mln euro na koniec listopada - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Resort finansów 
poinformował, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w grudniu dokonano płatności w 

walutach obcych: równowartość 250,4 mln euro w przypadku kapitału i równowartość 14,9 mln euro w przypadku 
odsetek. 

RPP RPP w XII podtrzymała ocenę dot. PLN, widziała inflację w celu w '21 – protokół 

Większość RPP ponownie wskazała w grudniu, że tempo ożywienia w Polsce może być ograniczane przez brak 
wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu PLN - wynika z opisu dyskusji na posiedzeniu RPP z 2 grudnia, który nie 
zawiera odniesień do późniejszych interwencji walutowych NBP. Według większości RPP inflacja w 2021 r. będzie 

zgodna z celem NBP. 

GOSPODARKA Tarcza branżowa zostanie przedłużona na grudzień i styczeń, koszt to 7 mld zł - Semeniuk, MRPiT 
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W związku z przedłużeniem lockdownu tarcza branżowa zostanie przedłużona na grudzień i styczeń, koszt tego 
rozwiązania to 7 mld zł - poinformowała w trakcie piątkowej wideokonferencji wiceminister rozwoju Olga Semeniuk.  

TFI Grudzień ósmym miesiącem napływów do funduszy; saldo 2020 r. dodatnie – IZFiA 

Grudzień 2020 roku był ósmym miesiącem z rzędu, w którym saldo wpłat i umorzeń w krajowych funduszach 
inwestycyjnych było dodatnie - podano w raporcie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. W grudniu wpłacono 
netto blisko 3,6 mld zł, dzięki czemu saldo całego 2020 r. także było dodatnie i wyniosło 0,35 mld zł. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 
 
 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 CODEADDIC- NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego wraz z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 15 
listopada 2019 roku oraz powołania członka RN. 

 COGNOR- NWZA ws. zmiany warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii C. 

 EMUZYKA- NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.  

 FAMUR- NWZA ws. przyjęcia polityki dobroczynności w spółce. 

 GAMFACTOR- Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

 ODLEWNIE- NWZA ws. uchylenia uchwały nr 25/2016 ZWZ z 27 kwietnia 2016 r., umorzenia akcji własnych nabytych w celu realizacji programu 
motywacyjnego, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz rozpoczęcia prac nad ustaleniem zasad nowego programu motywacyjnego, 
związanego z nową strategią spółki na lata 2022 ? 2026. 

 ROBINSON- Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020. 

 ZEPAK- NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni 
Konin. 

POLSKA 

 Polska- (14:00) Inflacja bez cen administrowanych (Oczek. b.d. Poprz.2.1% r/r) za grudzień 

 Polska- (14:00) Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (Oczek. b.d. Poprz.2.9% r/r) za grudzień 

 Polska- (14:00) Inflacja bez cen żywności i energii (Oczek. 3.7% r/r Poprz.4.3% r/r) za grudzień 

 Polska- (14:00) Inflacja - 15% średnia obcięta (Oczek. b.d. Poprz.3.0% r/r) za grudzień 

ZAGRANICA 

 Włochy- (10:00) Inflacja CPI - fin.. (Oczek. 0.3% m/m -0.1% r/r Poprz.-0.1% m/m -0.2% r/r) za grudzień 

 Kanada- (14:15) Rozpoczęte budowy domów (Oczek. 230.0 tys. Poprz.246.0 tys.) za grudzień 

 Wlk. Brytania- (14:30) Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)  

 Nowa Zelandia- (22:00) Indeks zaufania biznesu (Oczek. b.d. Poprz.-40) za IV kw. 

 

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 informacj i 
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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