
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  

 
 MILLENNIUM - KNF zaleciła Bankowi Millennium wstrzymanie wypłaty dywidendy 

w I poł. 2021 r. 

 

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: Citrix Systems, IBM, Intel, Travelers. 

 EUROLAND- Ceny konsumpcyjne w strefie euro w XII spadły o 0,3 proc. rdr 

 POLSKA- Ceny według HICP w Polsce w XII wzrosły o 3,4 proc. rdr 

 POLSKA- Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec 2020 r. wzrosło do ok. 1.097,5 mld zł 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska 
Bieżący wskaźnik 
ufności konsumenckiej b.d. -24.9 styczeń 

10:00 Polska 
Wyprzedzający wskaźnik 
ufności konsumenckiej b.d. -24.2 styczeń 

10:00 Polska 
Przeciętne 
wynagrodzenie brutto b.d. 

5484.07 
PLN grudzień 

10:00 Polska Wynagrodzenie 4.7% r/r 4.9% r/r grudzień 

10:00 Polska 
Zatrudnienie w sektorze 
przedsiębiorstw b.d. 6318.9 tys. grudzień 

10:00 Polska Zatrudnienie -1.2% r/r -1.2% r/r grudzień 
Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

12:00 

Wlk. 

Brytania 

Wskaźnik zamówień 

wg CBI b.d. -25 styczeń 

13:45 

Strefa 

Euro Stopa refinansowa 0.0% 0.0% styczeń 

13:45 

Strefa 

Euro Stopa depozytowa 

-

0.50% -0.50% styczeń 

14:30 USA 

Pozwolenia na 

budowę domów 1604 tys. 1635 tys. grudzień 

14:30 USA 

Rozpoczęte budowy 

domów 

1560 

tys. 1547 tys. grudzień 

14:30 USA Indeks Fed z Filadelfii 12 11.1 styczeń 

14:30 Kanada 

Indeks cen 

nowych domów 0.8% m/m 0.6% m/m grudzień 

14:30 USA 

Wnioski o zasiłek 

dla bezrobotnych 910 tys. 965 tys. tydzień 

17:00 USA 

Indeks Kansas City 

Fed dla przemysłu b.d. 12 styczeń 

 
Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 

czwartek, 21 stycznia 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 986.09 0.30% 

WIG30 2 342.93 0.23% 

mWIG40 4 191.83 -0.52% 

sWIG80 17 281.68 0.04% 

WIG 58 114.63 0.12% 

NCIndex 529.88 -0.41% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2120 1 987 0.15% 21 502 41 030 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 176  44.11% 825 579 61.92% 

SPADEK 165  41.35% 496 667 37.25% 

BEZ ZM. 58  14.54% 11 131 0.83% 

RAZEM 399 100.00% 1 333 377 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

SERINUS 0.440  30.18% 2 314 413 

EFEKT 7.25  29.46% 201 386 

PLAZACNTR 2.48  20.39% 189 242 

ALTUSTFI 1.510  17.97% 718 268 

BRASTER 0.610  13.81% 570 099 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

ATLANTIS 0.950  -18.80% 3 988 525 

PBG 0.068  -15.00% 168 400 

IMPERA 2.40  -14.29% 109 653 

PRAIRIE 0.740  -9.42% 4 490 609 

GROCLIN 1.505  -7.10% 101 871 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 31 188.38 0.83% 

NASDAQ 13 457.25 1.97% 

S&P500 3 851.85 1.39% 

FTSE 100 6 740.39 0.41% 

CAC 40 5 628.44 0.53% 

DAX XETRA 13 921.37 0.77% 

RTS  1 486.90 0.00% 

BUX 44 103.40 -1.14% 

NIKKEI 225  28 725.64 0.71% 

HANG SENG 29 975.79 0.04% 

BOVESPA 119 646.40 -0.82% 

MERVAL 50 224.53 -0.58% 

CECE EUR  1 470.94 -0.13% 

NTX EUR 1 069.65 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.21332 0.19% 

EUR/PLN 4.53185 -0.07% 

USD/PLN 3.73506 -0.26% 

USD/JPY 103.375 -0.19% 

GBP/USD 1.36941 0.29% 

EUR/CHF 1.07825 0.10% 

CHF/PLN 4.20298 -0.17% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1873.55 0.38% 

MIEDŹ (LME) 8017.5 0.32% 

ROPA BRENT 55.97 -0.20% 

ROPA WTI 53.16 -0.28% 
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Informacje dnia 

 

MILLENNIUM KNF zaleciła Bankowi Millennium wstrzymanie wypłaty dywidendy w I poł. 2021 r. 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Bankowi Millennium wstrzymanie wypłaty dywidendy z zysku w I poł. 
2021 roku, w tym także niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz niepodejmowanie - bez konsultacji z nadzorem - 
działań mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym wykupów akcji własnych, podał bank. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

LW BOGDANKA LW Bogdanka miała wstępnie 66,51 mln zł zysku netto w 2020 r. 

Lubelski Węgiel Bogdanka miała wstępnie 1 822,11 mln zł skonsolidowanych przychodów, 461,96 mln zł EBITDA i 
66,51 mln zł zysku netto w 2020 r., podała spółka w komunikacie. 

ING BSK Odpisy ING Banku Śląskiego dot. kredytów CHF zwiększą koszty ryzyka IV kw. o ok. 250 mln zł 

Dodatkowe odpisy ING Banku Śląskiego z tytułu strat oczekiwanych na portfelu kredytów hipotecznych indeksowanych 
do franka szwajcarskiego zwiększą koszty ryzyka w IV kw. 2020 roku o ok. 250 mln zł – poinformowała spółka w 
komunikacie. 

CELON PHARMA WZ Celon Pharma zdecyduje o upoważnieniu zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego 

Akcjonariusze Celonu Pharmy zdecydują 16 lutego o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w 
ramach kapitału docelowego poprzez emisję do 15 mln akcji - wynika z projektów uchwał na WZ. Zarząd planuje 
pozyskać co najmniej 160 mln euro. Akcjonariusze zagłosują także ws. ustalenia programów motywacyjnych na lata 
2021-2030, podano również. 

KERNEL Kernel sprzedał 425,3 tys. ton oleju w okresie październik-grudzień 

Kernel Holding sprzedał 425,3 tys. ton oleju w drugim kwartale roku obrotowego 2020/21, co oznacza wzrost o 23 
proc. rok do roku - podała spółka w komunikacie. 

KERNEL Kernel zwiększył przerób ziarna słonecznikowego o 5% r/r w II kw. r. obr. 

Kernel przerobił 1,001 mln ton ziarna słonecznikowego w II kw. roku obrotowego 2020/2021 (tj. w okresie październik-
grudzień 2020 r.), co oznacza wzrost o 5% r/r, podała spółka. Sprzedaż oleju wyniosła 425 tys. ton, co oznacza wzrost 
o 23% r/r. 

ING BSK ING BSK: Wstępna kwota odpisów związanych z kredytami w CHF to ok. 250 mln zł 

Wstępna oszacowana kwota odpisów z tytułu strat oczekiwanych na portfelu kredytów hipotecznych indeksowanych 
do CHF spowoduje zwiększenie kosztów ryzyka IV kwartału 2020 roku o ok. 250 mln zł, podał ING Bank Śląski. 

ASBIS Asbis: Przychody wzrosły wstępnie o ok. 29% r/r do ok. 343 mln USD w grudniu 

Asbis Enterprises Plc wypracował w grudniu 2020 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 343 mln USD 
wobec 265 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o około 29%, podała spółka, prezentując wstępne dane 
szacunkowe. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PGNIG PGNiG: Program Poprawy Efektywności Energ. da ok. 50 mln zł oszczędności w 6 lat 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się, że wdrożenie Programu Poprawy Efektywności 
Energetycznej w latach 2020-2026 może przełożyć się na oszczędności na łącznym poziomie ok. 50 mln zł, podała 
spółka. 

PGE PGE Energia Odnawialna nie wyklucza kolejnych akwizycji w energetyce wiatrowej 

PGE Energia Odnawialna - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - nie wyklucza kolejnych akwizycji w 
energetyce wiatrowej, poinformował prezes Marcin Karlikowski. Spółka rozwija też program fotowoltaiczny i 
modernizuje elektrownie wodne. 

ATAL Atal wprowadził do sprzedaży 178 lokali w ramach VI etapu Francuska Park 

Atal rozpoczął sprzedaż 178 mieszkań dostępnych w kolejnym etapie katowickiej inwestycji Francuska Park, podała 
spółka. W tej części projektu powstanie dziewięciokondygnacyjny budynek. Planowany termin oddania trzeciego etapu 
inwestycji Francuska Parki VI do użytkowania to I kw. 2023 roku. 

MERCATOR Mercator Medical wybuduje fabrykę rękawic w Tajlandii za ok. 155,95 mln zł 

Zarząd Mercator Medical podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie i sfinansowanie ze środków własnych 
Mercator Medical Thailand (MMT) projektu inwestycyjnego obejmującego budowę fabryki rękawic nitrylowych w 
Tajlandii, podała spółka. Budżet inwestycji wynosi ok. 155,95 mln zł. 

MERCATOR Mercator: Dzięki nowej fabryce moce wytwórcze przekroczą 3,9 mld rękawic rocznie 

Nowa fabryka Mercator Medical w Tajlandii będzie wytwarzać ponad 0,8 mld wysokomarżowych rękawic industrialnych 
rocznie, a łączne moce produkcyjne grupy przekroczą 3,9 mld rękawic rocznie, podał Mercator. Budowa nowego 
zakładu produkcyjnego to pierwszy duży element strategii rozwoju 2021+, podkreślono. 
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PBKM PBKM pozyskał 6 033 próbki w IV kw. 2020 r., spadek o 7,3% r/r 

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał 6 033 próbki krwi pępowinowej lub tkanek w IV kw. 2020 r. i 
było to o 7,3% mniej niż w III kw. 2019 r., podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

 

 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar spadł do 1,2076 USD. Wydarzeniem sesji było pożegnanie Trumpa i inaugracja 

prezydentury Bidena. Podczas handlu w Azji główna para walutowa pnie się na północ. Obserwujemy umiarkowane 
wzrosty na walutach azjatyckich oraz tamtejszych indeksach. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Indeks wniosków o kredyt hipoteczny MBA w USA zniżkował o 1,9 proc. 

W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo zniżkował o 
1,9 proc. w tygodniu zakończonym 15 I 2021 - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). 

EUROLAND Ceny konsumpcyjne w strefie euro w XII spadły o 0,3 proc. rdr - Eurostat 

Ceny konsumpcyjne w strefie euro spadły o 0,3 proc. w XII 2020 w ujęciu rdr, po spadku w XI o 0,3 proc. - podał w 
komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano spadek o 0,3 proc. 
CPI bazowy rdr wzrósł w XII o 0,2 proc., po wzroście w XI o 0,2 proc. Tu szacowano wstępnie +0,2 proc. Mdm CPI 
wzrósł o 0,3 proc. wobec szacunków +0,3 proc. 

WIELKA BRYTANIA Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii w XII w ujęciu rdr wzrosły o 0,6 proc. 

Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii w XII w ujęciu rdr wzrosły o 0,6 proc. - podał w komunikacie urząd 
statystyczny. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

INFLACJA Ceny według HICP w Polsce w XII wzrosły o 3,4 proc. rdr - Eurostat 

Ceny liczone według HICP w Polsce w grudniu w ujęciu rocznym wzrosły o 3,4 proc. wobec 3,7 proc. w listopadzie - 
podał Eurostat. Miesięcznie ceny wzrosły o 0,3 proc. Liczony przez GUS wskaźnik CPI w grudniu wyniósł 2,4 proc. rdr i 
0,1 proc. mdm. 

INFLACJA Inflacja wzrośnie i będzie utrzymywać się w górnym paśmie odchyleń od celu NBP - Gatnar, RPP 

Inflacja wzrośnie i będzie się utrzymywać w górnym paśmie odchyleń od celu NBP - ocenił podczas panelu 
dyskusyjnego członek Rady Polityki Pieniężnej Eugeniusz Gatnar. 

DŁUG Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec 2020 r. wzrosło do ok. 1.097,5 mld zł - MF 

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec 2020 r. wyniosło ok. 1.097,5 mld zł, czyli o 7,3 mld zł (+0,7 proc.) więcej mdm - 
podał resort finansów w szacunkowych danych. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:  

- dług krajowy: ok. 831,4 mld zł,  

- dług w walutach obcych: ok. 266,0 mld zł (tj. 24,2 proc. całego długu SP). 

RYNEK PRACY 39 proc. firm w Polsce planuje na ten rok podwyżki płac - Grant Thornton 

39 proc. przedsiębiorstw w Polsce planuje na ten rok podwyżki płac - wynika z badania przeprowadzonego przez firmę 
Grant Thornton. Z badania wynika, że 24 proc. firm planuje w 2021 r. zatrudnić nowych pracowników, a 17 proc. 
przewiduje zwolnienia. 

HANDEL Odwiedzalność galerii w dniach 11-17 stycznia spadła rdr o 51 proc. - PRCH 

Wskaźnik odwiedzalności w galeriach handlowych w dniach 11-17 stycznia był o 51 proc. niższy rdr - poinformowała w 
komunikacie prasowym Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). 

PKB PKB w 2020 spadł o ok 3 proc. - Kościński, MF 

PKB w 2020 roku spadł o ok 3 proc. - powiedział w Programie I Polskiego Radia minister finansów Tadeusz Kościński. 

BUDŻET Dochody z VAT w 2020 roku były o 2-2,5 proc. wyższe rdr - Kościński, MF 

Dochody z VAT w 2020 roku były o 2-2,5 proc. wyższe rdr. - powiedział w Programie I Polskiego Radia minister 
finansów Tadeusz Kościński. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raporty okresowe przedstawią m.in.: Citrix Systems, IBM, Intel, Travelers.     

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 11BIT-NWZA ws. ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu 11 bit studios S.A., emisji 
warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru 
oraz zmiany statutu. 

 BLUMERANG-NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E i F z wyłączeniem prawa poboru, 
zmiany statutu oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

 PLATYNINW-NWZA ws. zmiany firmy spółki oraz zmian w składzie RN. 

 WESTREAL-NWZA ws. powołania członków RN na nową 2-letnią kadencję, wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, 
wyrażenia zgody na ubieganie się i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na NC oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji 
zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru. 

 Citrix Systems-Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku. 

 IBM-Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku. 

 Intel-Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku. 

 Travelers-Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku. 

POLSKA 

 Polska- (10:00) Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (Poprz.-24.9) za styczeń 

 Polska- (10:00) Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (Poprz.-24.2) za styczeń 

 Polska- (10:00) Przeciętne wynagrodzenie brutto (Poprz.5484.07 PLN) za grudzień 

 Polska- (10:00) Wynagrodzenie (Oczek. 4.7% r/r Poprz.4.9% r/r) za grudzień 

 Polska- (10:00) Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (Poprz.6318.9 tys.) za grudzień 

 Polska- (10:00) Zatrudnienie (Oczek. -1.2% r/r Poprz.-1.2% r/r) za grudzień 

ZAGRANICA 

 Francja- (08:45) Indeks zaufania biznesu (Oczek. 94 Poprz.93) za styczeń 

 Norwegia- (10:00) Decyzja ws. stóp procentowych (Oczek. 0.0% Poprz.0.0%) za styczeń 

 Turcja- (12:00) Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa (Oczek. 17.0% Poprz.17.0%) za styczeń 

 Wlk. Brytania- (12:00) Wskaźnik zamówień wg CBI (Poprz.-25) za styczeń 

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

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

 Strefa Euro- (13:45) Wartość programu QE za styczeń 

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

 USA- (14:30) Pozwolenia na budowę domów (Oczek. 1604 tys. Poprz.1635 tys.) za grudzień 

 USA- (14:30) Rozpoczęte budowy domów (Oczek. 1560 tys. Poprz.1547 tys.) za grudzień 

 USA-(14:30) Indeks Fed z Filadelfii (Oczek. 12 Poprz.11.1) za styczeń 

 Kanada- (14:30) Indeks cen nowych domów (Oczek. 0.8% m/m Poprz.0.6% m/m) za grudzień 

 USA-(14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 910 tys. Poprz.965 tys.) za tydzień 

 USA-(17:00) Indeks Kansas City Fed dla przemysłu (Poprz.12) za styczeń 

 Nowa Zelandia-(22:30) Indeks PMI dla przemysłu (Poprz.55.3) za grudzień 

 Nowa Zelandia-(22:45) Inflacja CPI (Oczek. 0.0% k/k 1.0% r/r Poprz.0.7% k/k 1.4% r/r) 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 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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