
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  

 
 QUERCUS TFI - Quercus TFI podjął uchwałę ws. emisji do 5,5 mln akcji serii D bez 

pp 

 USA- Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 900 tys. 

 EUROLAND- EBC pozostawił stopy bez zmian; podtrzymał program skupu aktywów 

PEPP na poziomie 1,85 bln euro 

 POLSKA- Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu wzrosło o 6,6 proc. rdr 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Wskaźnik Dobrobytu wg 
BIEC b.d. 92.2 styczeń 

10:00 Polska 
Ceny produkcji 
sprzedanej przemysłu -0.1% r/r 

0.0% m/m 
-0.2% r/r grudzień 

10:00 Polska 
Ceny produkcji 
budowlano-montażowej b.d. 2.4% r/r grudzień 

10:00 Polska 
Produkcja budowlano-
montażowa s.a. b.d. -7.1% r/r grudzień 

10:00 Polska 
Produkcja budowlano-
montażowa -2.2% r/r -4.9% r/r grudzień 

10:00 Polska 
Sprzedaż 
detaliczna -2.3% r/r 

-5.4% m/m 
-5.3% r/r grudzień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:15 Francja 

Indeks PMI dla 

usług - wst.. 48.5 49.1 styczeń 

09:30 Niemcy 

Indeks PMI dla 

przemysłu - wst.. 57.5 58.3 styczeń 

09:30 Niemcy 

Indeks PMI dla usług - 

wst.. 45.3 47.0 styczeń 

10:00 

Strefa 

Euro 

Indeks PMI dla 

przemysłu - wst.. 54.5 55.2 styczeń 

10:00 

Strefa 

Euro 

Indeks PMI dla 

usług - wst.. 44.5 46.4 styczeń 

10:30 

Wlk. 

Brytania 

Indeks PMI dla 

usług - wst.. 45.3 49.4 styczeń 

10:30 

Wlk. 

Brytania 

Indeks PMI dla 

przemysłu - wst.. 53.0 57.5 styczeń 

15:45 USA 

Indeks PMI dla 

przemysłu - wst.. 56.5 57.1 styczeń 

15:45 USA 

Indeks PMI dla 

usług - wst.. 53.6 54.8 styczeń 

16:00 USA 

Sprzedaż domów 

na rynku wtórnym 6.55 mln 6.69 mln grudzień 

17:00 USA 

Zmiana zapasów 

ropy 

-0.3 mln 

brk 

-3.25 mln 

brk tydzień 

17:00 USA 

Zmiana zapasów 

benzyny 

3.0 mln 

brk 4.39 mln brk tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

piątek, 22 stycznia 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 953.49 -1.64% 

WIG30 2 302.22 -1.74% 

mWIG40 4 123.45 -1.63% 

sWIG80 17 137.47 -0.83% 

WIG 57 226.74 -1.53% 

NCIndex 533.45 0.67% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2120 1 949 -1.91% 24 541 41 481 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 125  31.49% 320 769 27.63% 

SPADEK 224  56.42% 836 906 72.10% 

BEZ ZM. 48  12.09% 3 097 0.27% 

RAZEM 397 100.00% 1 160 772 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

REDAN 0.300  37.61% 152 943 

SERINUS 0.600  36.36% 7 052 814 

APSENERGY 2.800  12.00% 587 358 

ZASTAL 62.5  11.61% 581 997 

MILKILAND 0.9340  11.30% 139 070 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

JSW 31.32  -10.51% 92 189 242 

ELKOP 0.326  -7.12% 315 349 

BIOMEDLUB 8.42  -6.65% 12 330 371 

MILLENNIUM 3.940  -5.97% 12 842 510 

EFEKT 6.85  -5.52% 204 963 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 31 176.01 -0.04% 

NASDAQ 13 530.92 0.55% 

S&P500 3 853.07 0.03% 

FTSE 100 6 715.42 -0.37% 

CAC 40 5 590.79 -0.67% 

DAX XETRA 13 906.67 -0.11% 

RTS  1 463.84 0.00% 

BUX 44 250.43 0.33% 

NIKKEI 225  28 677.88 -0.27% 

HANG SENG 29 510.11 -1.40% 

BOVESPA 118 329.00 -1.10% 

MERVAL 48 472.59 -3.49% 

CECE EUR  1 456.47 -0.98% 

NTX EUR 1 063.30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.21714 0.03% 

EUR/PLN 4.52984 -0.06% 

USD/PLN 3.72172 -0.10% 

USD/JPY 103.579 0.07% 

GBP/USD 1.37064 -0.19% 

EUR/CHF 1.0773 0.03% 

CHF/PLN 4.20481 -0.09% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1861.75 -0.22% 

MIEDŹ (LME) 8059.5 0.52% 

ROPA BRENT 55.38 -1.28% 

ROPA WTI 52.41 -1.36% 
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Informacje dnia 

 

QUERCUS TFI Quercus TFI podjął uchwałę ws. emisji do 5,5 mln akcji serii D bez pp 

Zarząd Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) podjął uchwałę w sprawie zasad emisji do 5,5 
mln akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ale z zachowaniem prawa 
pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Proces budowania księgi popytu zakończy się 26 
stycznia. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

DOM DEVELOPMENT Zarząd Dom Development uchwalił emisję łacznie 180 tys. nowych akcji bez pp 

Zarzad Dom Development podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 100 000 
akcji serii AC oraz 80 000 akcji serii AD w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, podała spółka. 

CD PROJEKT CD Projekt zakłada lokowanie w dłużne papiery wartościowe do 50 proc. bieżących środków finansowych 

CD Projekt zdecydował o zmianie obowiązującej dotychczas polityki dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek 
gotówkowych i obecnie zakłada możliwość utrzymywania w dłużnych papierach wartościowych nie więcej niż 50 proc. 
wartości bieżących środków finansowych - podała spółka w komunikacie. 

QUERCUS TFI Quercus TFI rozpoczyna book-building przed emisją akcji z wyłączeniem prawa poboru 

Quercus TFI rozpoczyna proces budowy księgi popytu przed emisją akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru 
dotyczasowych akcjonariuszy, ale z zachowaniem ich prawa pierwszeństwa - poinformowała spółka w komunikacie. 
Zgodę na emisję wyraziło walne zgromadzenie pod koniec sierpnia 2020 roku. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

TAURON Tauron chce przyłączać ok. 45 MW rocznie do sieci ciepłowniczej w najbliższych latach 

Tauron Ciepło - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - szacuje, że w kolejnych latach będzie realizować 
przyłączenia do sieci ciepłowniczej na poziomie ok. 45 MW rocznie, poinformował prezes Taurona Ciepło Jacek Uhryn. 

ENERGA Energa planuje budowę farmy fotowoltaicznej PV Mitra o mocy ok. 100 MW 

Grupa Energa planuje realizację nowej farmy fotowoltaicznej PV Mitra o mocy ok. 100 MW. Inwestycja ma powstać na 
poeksploatacyjnych terenach kopalni Adamów w gminie Przykona w Wielkopolsce - podał PKN Orlen w komunikacie 
prasowym. 

ALIOR BANK Standard & Poor's potwierdził ratingi Alior Banku 

Agencja Standard & Poor’s Global Ratings potwierdziła wszystkie oceny ratingowe Alior Banku - poinformował bank w 
komunikacie. Rating długoterminowy Alior Banku "Long-Term Issuer Credit Rating" jest na poziomie "BB" z 
perspektywą negatywną, z kolei rating krótkoterminowy "Short-Term Issuer Credit Rating" jest na poziomie "B". 

DOM DEVELOPMENT Dom Development wprowadził do sprzedaży 145 lokali w ramach DM Metro Zachód 

Dom Development wprowadził do oferty 145 lokali w ramach nowego etapu projektu Dzielnica Mieszkaniowa Metro 
Zachód na warszawskim Bemowie, podała spółka. Powstaje ona przy stacji budowanego obecnie odcinka drugiej linii 
metra. Przekazanie kluczy planowane jest na IV kwartał 2022 roku. 

RAFAKO Rafako rozpoczęło negocjacje nt. polubownego rozwiązania sporu ws bloku w Wilnie 

Rafako (równolegle do trwającego postępowania arbitrażowego) rozpoczęło negocjacje w zakresie polubownego 
rozwiązania sporu powstałego na gruncie umowy z JSC Vilniaus Kogeneracine Jegaine na budowę bloku w ramach 
budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie, podała spółka. 

FERRO Ferro ma zgodę UOKiK na przejęcie spółki Termet 

Ferro otrzymało od prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) bezwarunkową zgodę na dokonanie 
koncentracji, polegającej na nabyciu większościowego pakietu akcji stanowiących około 70,65% ogółu akcji w kapitale 
zakładowym Termetu i przejęciu kontroli nad tym podmiotem, podała spółka. 

ENTER AIR PFR przyznał Enter Air 287 mln zł pożyczki płynnościowej 

Polski Fundusz Rozwoju przyznał spółce zależnej Enter Air pożyczkę płynnościową w kwocie 287 mln zł - podała 
spółka w komunikacie. Uzyskane środki posłużą poprawie bieżącej płynności grupy. 

CELON PHARMA Celon Pharma chce pozyskać ok. 160 mln euro z emisji 13 mln akcji  

Akcjonariusze Celon Pharma zadecydują o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego, poprzez emisję nowych akcji, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie 
zwołane na 15 lutego. Intencją zarządu jest pozyskanie kwoty około 160 mln euro z emisji 13 mln akcji. 

11BIT Akcjonariusze 11 bit studios za programem motywacyjnym na lata 2021-2025 

Walne zgromadzenie 11 bit studios zdecydowało o wprowadzeniu programu motywacyjnego na lata 2021-2025. Celem 
programu jest wypracowanie w tym okresie łącznie 656 mln zł przychodów i 328 mln zł zysku brutto. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar notował zmienność rzędu 40 pipsów (1,21345-1,21714 USD). Po odbiciu dolara z 

początku tygodnia nie ma już większego śladu, a sam USD traci w ujęciu W1. Podczas handlu w Azji główna para 
walutowa konsoliduje nad 1,2165 USD. Sesja w Azji mija relatywnie spokojnie. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 900 tys.  

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 900 
tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba 
nowych bezrobotnych wyniesie 910 tys. wobec 926 tys. poprzednio, po korekcie z 965 tys. 

USA Liczba rozpoczętych budów domów mieszkalnych w USA w grudniu wyniosła 1,669 mln 

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA w grudniu wyniosła 1,669 mln w 
ujęciu zanualizowanym (SAAR). Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 1,578 mln, po korekcie z 1,560 mln - podał 
Departament Handlu USA w komunikacie. 

USA Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA w grudniu wyniosła 1,709 mln  

Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA w grudniu (wskaźnik aktywności w przyszłości w tym 
sektorze) wyniosła w ujęciu zanualizowanym (SAAR) 1,709 mln wobec 1,635 mln w poprzednim miesiącu - podał 
Departament Handlu. 

USA Indeks Philadelphia Fed w wzrósł do 26,5 pkt. z +11,1 pkt. miesiąc wcześniej 

Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w wzrósł do 26,5 pkt. z +11,1 pkt. miesiąc wcześniej - podał Fed z 
Philadelphii w czwartek w komunikacie. 

EUROLAND EBC pozostawił stopy bez zmian; podtrzymał program skupu aktywów PEPP na poziomie 1,85 bln euro 

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu 
banku. EBC podtrzymał wielkość programu skupu aktywów PEPP na poziomie 1,85 bln euro i wskazał, że bierze pod 
uwagę kolejną rekalibrację programu, jeśli uzna to za konieczne. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

WYNAGRODZENIA Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu wzrosło o 6,6 proc. rdr - GUS 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu wyniosło 5.973,75 zł, co oznacza wzrost o 6,6 
proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 1,0 proc. 

DEMOGRAFIA Populacja Polski w '25 spadnie do 37,98 mln; zmniejszy się liczba osób w wieku prod. - MF, ZUS 

Populacja Polski w 2025 roku spadnie do 37,98 mln z 38,32 mln, zmniejszy się też liczba osób w wieku produkcyjnym - 
podano w prognozie demograficznej MF, opracowanej dla potrzeb prognozy dochodów i wydatków FUS. 

WSKAŹNIKI W styczniu odnotowano pogorszenie bieżących wskaźników koniunktury konsumenckiej - GUS 

W styczniu odnotowano pogorszenie bieżących wskaźników koniunktury konsumenckiej, przy jednoczesnej poprawie 
przyszłej koniunktury - podał GUS. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne 
tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -25,1 i był o 0,2 pkt proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca. 
GUS podaje, że spośród składowych wskaźnika, niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano dla ocen obecnej 
sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Wartości wyższe osiągnęły 
oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju. Z kolei 
wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych 
miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 1,5 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i 
ukształtował się na poziomie -22,7. 

DŁUG Polski dług publiczny w III kw. '20 wyniósł 56,7 proc. PKB - Eurostat 

Polski dług publiczny, liczony według metodologii ESA2010, w III kwartale 2020 r. wyniósł 56,7 proc. PKB wobec 54,8 
proc. PKB w II kw. '20 i wobec 47,0 proc. PKB w III kw. 2019 r. - podał Eurostat. 

DŁUG Przewidywane spłaty zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach to 9.493 mln euro - NBP 

Przewidywane na okres najbliższych 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań, zaciągniętych przez rząd, 
wyniosło na koniec grudnia 2020 r. 9.493 mln euro wobec 8.762 mln euro na koniec listopada - wynika z danych NBP. 

OFE Wartość aktywów OFE wzrosła w grudniu o 7,6 proc. mdm 

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła na koniec grudnia o 7,6 proc. mdm do 147,5 mld zł - wynika 
z danych KNF. Alokacja w krajowe akcje wzrosła 125 pb mdm i wynosi 77,7 proc. 

FINANSE PUBLICZNE Deficyt sektora finansów w Polsce w III kwartale wyniósł 4,6 proc. PKB - Eurostat 

Wyrównany sezonowo deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w III kwartale 2020 roku wyniósł 4,6 proc. PKB - 
podał Eurostat. W II kwartale 2020 roku deficyt wyniósł 17,1 proc. PKB. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
DZIŚ  

POLSKA 

 Polska- (09:00) Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC (Poprz.92.2) za styczeń 

 Polska- (10:00) Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (Oczek. -0.1% r/r Poprz.0.0% m/m -0.2% r/r) za grudzień 

 Polska- (10:00) Ceny produkcji budowlano-montażowej (Poprz.2.4% r/r) za grudzień 

 Polska- (10:00) Produkcja budowlano-montażowa s.a. (Poprz.-7.1% r/r) za grudzień 

 Polska- (10:00) Produkcja budowlano-montażowa (Oczek. -2.2% r/r Poprz.-4.9% r/r) za grudzień 

 Polska- (10:00) Sprzedaż detaliczna (Oczek. -2.3% r/r Poprz.-5.4% m/m -5.3% r/r) za grudzień 

 Polska- (10:00) Sprzedaż detaliczna ceny stałe (Poprz.-5.3% r/r) za grudzień 

ZAGRANICA 

 Francja- (09:15) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 50.5 Poprz.51.1) za styczeń 

 Francja- (09:15) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 48.5 Poprz.49.1) za styczeń 

 Niemcy- (09:30) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 57.5 Poprz.58.3) za styczeń 

 Niemcy- (09:30) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 45.3 Poprz.47.0) za styczeń 

 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 54.5 Poprz.55.2) za styczeń 

 Strefa Euro- (10:00) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 44.5 Poprz.46.4) za styczeń 

 Wlk. Brytania- (10:30) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 45.3 Poprz.49.4) za styczeń 

 Wlk. Brytania-(10:30) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 53.0 Poprz.57.5) za styczeń 

 Kanada- (14:30) Sprzedaż bez samochodów (Oczek. 0.3% m/m Poprz.0.0% m/m) za listopad 

 Kanada-(14:30) Sprzedaż detaliczna (Oczek. 0.1% m/m Poprz.0.4% m/m) za listopad 

 USA-(15:45) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 56.5 Poprz.57.1) za styczeń 

 USA-(15:45) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 53.6 Poprz.54.8) za styczeń 

 USA-(16:00) Sprzedaż domów na rynku wtórnym (Oczek. 6.55 mln Poprz.6.69 mln) za grudzień 

 USA-16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Poprz.-134 mld) za tydzień 

 USA-(17:00) Zmiana zapasów ropy (Oczek. -0.3 mln brk Poprz.-3.25 mln brk) za tydzień 

 USA- (17:00) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. 3.0 mln brk Poprz.4.39 mln brk) za tydzień 

 USA- (17:00) Zmiana zapasów destylatów (Oczek. 0.8 mln brk Poprz.4.78 mln brk) za tydzień 

 USA- (19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Poprz.287) 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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