
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”.  
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BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 CD PROJEKT - Mieszane oceny pierwszego patcha do "Cyberpunk 2077", 

 USA - Indeks PMI w przemyśle w styczniu wyniósł 59,1 pkt.; PMI dla usług 57,5 pkt – 

Markit, 

 POLSKA - Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu spadła o 0,8 proc. rdr – 

GUS. 

 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska 
Produkcja 
przemysłowa 

8.7% r/r 
-1.6% m/m 

5.4% r/r 
grudzień 

10:00 Polska 
Produkcja 
przemysłowa s.a. 

b.d. 3.5% r/r grudzień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:45 
Strefa 
Euro 

Wystąpienie publiczne 
prezes ECB (Christine 
Lagarde) 

- - - 

10:00 Niemcy Indeks instytutu Ifo 92.0 92.1 styczeń 

16:30 USA 
Indeks Dallas Fed dla 
przemysłu 

b.d. 9.7 styczeń 

17:00 
Strefa 
Euro 

Wystąpienie publiczne 
prezes ECB (Christine 
Lagarde) 

- - - 

18:00 
Wlk. 
Brytania 

Wystąpienie publiczne 
szefa BoE (Andrew 
Bailey) 

- - - 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 952,67 -0,04% 

WIG30 2 303,74 0,07% 

mWIG40 4 158,56 0,85% 

sWIG80 17 182,93 0,27% 

WIG 57 304,69 0,14% 

NCIndex 533,64 0,04% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2120 1 955 0,31% 18 648 41 554 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 176  44,67% 277 422 26,76% 

SPADEK 159  40,36% 749 121 72,27% 

BEZ ZM. 59  14,97% 10 087 0,97% 

RAZEM 394 100,00% 1 036 630 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

STAPORKOW 4,10  37,58% 232 474 

HELIO 13,5  26,17% 214 357 

REDAN 0,352  17,33% 301 210 

MILKILAND 1,0200  9,21% 313 158 

TESGAS 5,05  8,84% 1 020 195 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

FON 0,202  -14,41% 213 783 

SERINUS 0,530  -11,67% 7 745 049 

KCI 1,070  -7,36% 188 754 

WITTCHEN 8,58  -6,74% 297 035 

BUMECH 3,66  -4,44% 105 132 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 996,98 -0,57% 

NASDAQ 13 543,06 0,09% 

S&P500 3 841,47 -0,30% 

FTSE 100 6 695,07 -0,30% 

CAC 40 5 559,57 -0,56% 

DAX XETRA 13 873,97 -0,24% 

RTS  1 418,29 -3,11% 

BUX 43 630,22 -1,40% 

NIKKEI 225  28 822,29 0,67% 

HANG SENG 30 071,21 2,12% 

BOVESPA 117 380,50 -0,80% 

MERVAL 48 470,91 0,00% 

CECE EUR  1 443,16 -0,91% 

NTX EUR  1 056,44 -0,65% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,21761 0,08% 

EUR/PLN 4,53988 -0,02% 

USD/PLN 3,82999 -0,09% 

USD/JPY 103,706 -0,12% 

GBP/USD 1,37138 0,25% 

EUR/CHF 1,07809 0,06% 

CHF/PLN 4,21101 -0,08% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 849,90 -0,34% 

MIEDŹ (LME) 7 882,00 -0,07% 

ROPA BRENT 55,31 -0,18% 

ROPA WTI 52,39 -0,07% 
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Informacje dnia 
 

CD PROJEKT Mieszane oceny pierwszego patcha do "Cyberpunk 2077" 

Pierwszy z zestawów poprawek do gry "Cyberpunk 2077", tzw. patch, zbiera mieszane opinie graczy i komentatorów. 
Zwracają oni uwagę na niewielką liczbę zmian, ale jednocześnie wskazują na lekką poprawę płynności gry. Średnie 
oceny "CP 2077" po publikacji patcha nie zmieniły się, gra nie powróciła również do sklepu cyfrowego Sony. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PGNIG Odpisy obniżą wynik operacyjny grupy PGNiG w IV kwartale '20 o około 650 mln zł 

Odpisy obniżą wynik operacyjny grupy PGNiG w czwartym kwartale 2020 roku o około 650 mln zł - poinformowała 
spółka w komunikacie. Najwyższy odpis, sięgający 560 mln zł, będzie miał miejsce w segmencie poszukiwanie i 
wydobycie. 

CD PROJEKT CD Projekt wydał pierwszy duży zestaw poprawek do "Cyberpunk 2077" 

CD Projekt wydał pierwszy duży zestaw poprawek, tzw. patch, do gry "Cyberpunk 2077" - poinformowała spółka. Patch 
jest dostępny dla wersji gry na komputery PC, konsole oraz Google Stadia. 

MOSTOSTAL ZABRZE Mostostal Zabrze podpisał list intencyjny z Posco E&C; wartość kontraktu to ok. 400 mln zł 

Spółka zależna Mostostalu Zabrze podpisała list intencyjny z Posco Engineering & Construction dotyczący rozbudowy 
instalacji termicznego przekształcania odpadów - poinformowała spółka w komunikacie. Wartość prac do zrealizowania 
w okresie około 3 lat, objęta listem intencyjnym, wynosi ok. 400 mln zł netto. 

RAFAKO Radosław Domagalski-Łabędzki nowym prezesem Rafako 

Radosław Domagalski-Łabędzki został nowym prezesem Rafako, zastępując na tym stanowisku Mariusza Zawiszę - 
poinformowała spółka w komunikacie. Zmiany są związane z rozpoczęciem kolejnego etapu procesu pozyskania 
inwestora strategicznego. 

RAFAKO Rafako: Ewa Porzucek odwołana, Maciej Stańczuk oddelegowany do zarządu 

Rada nadzorcza Rafako w restrukturyzacji odwołała z zarządu wiceprezes Ewę Porzucek i oddelegowała ze swojego 
składu Macieja Stańczuka do czasowego wykonywania czynności członka zarządu na okres trzech miesięcy, podała 
spółka. 

TRAKCJA Strata netto Trakcji w 2020 r. wyniosła 64,9 mln zł – szacunki 

Strata netto Trakcji w 2020 r. wyniosła 64,9 mln zł - wynika z podanych przez spółkę szacunkowych wyników. 
Przychody ze sprzedaży wyniosły 652,75 mln zł, a strata EBITDA 32,1 mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

LOTOS Marian Krzemiński zrezygnował z funkcji wiceprezesa Lotosu 

Marian Krzemiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Grupy Lotos z dniem 1 marca 2021 r. - 
podał Lotos w komunikacie. W komunikacie podano, że jako powód rezygnacji Krzemiński wskazał przyczyny osobiste. 

LOTOS Krzysztof Nowicki został wiceprezesem Lotosu 

Rada Nadzorcza Grupy Lotos powołała Krzysztofa Nowickiego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. fuzji i przejęć z 
dniem 26 stycznia - podał Lotos w komunikacie. 

BUDIMEX Oferta Budimeksu za 69,9 mln zł netto wybrana na część obwodnicy Warzymic 

Oferta Budimeksu, warta 69,9 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad na "Budowę 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. 

BOGDANKA Bogdanka dostarczy węgiel do El. Połaniec za 1,55 mld zl netto w l. 2021-2024 

Lubelski Węgiel Bogdanka zawarła z Eneą Elektrownią Połaniec aneks do umowy sprzedaży węgla energetycznego 
przedłużający termin jej obowiązywania do 31 grudnia 2024 r. i zwiększający jej wartość, podała spółka. Wartość 
umowy w latach 2021-2024 wyniesie 1 550 mln zł netto. 

GRUPA AZOTY Grupa Azoty ZAK dołączyła do porozumienia na rzecz rozwoju logistyki 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn (ZAK) - spółka zależna Grupy Azoty - została 21. członkiem Porozumienia o 
Współpracy Operatorów Terminali i Centrów Logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej, podała spółki. Zrzeszenie 
integruje podmioty działające w branży TSL, a ZAK jest pierwszym w tym gronie przedsiębiorstwem produkcyjnym. 

FERRO Ferro w ciągu kilku tygodni sfinalizuje zakup Termetu; chce wyjść z ofertą tej spółki za granicę 

Ferro, który ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad spółką Termet, liczy, że w ciągu kilku tygodni sfinalizuje tę 
transakcję. Ferro chce wyjść z ofertą Termetu za granicę - poinformowało Ferro w komunikacie prasowym. 
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TESGAS Oferta Tesgasu za 53,9 mln zł wybrana w przetargu PSG 

Oferta Tesgasu za 53,9 mln zł netto została wybrana w przetargu Polskiej Spółki Gazownictwa - podała spółka w 
komunikacie. 

ZUK STĄPORKÓW Oferta ZUK Stąporków najlepsza w przetargu na budowę elektrociepłowni w Ciechanowie 

Oferta Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków zajęła pierwsze miejsce w przetargu Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej w Ciechanowie na budowę elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE 
- podała spółka w komunikacie. Wartość netto kontraktu wynosi 35,79 mln zł. Termin realizacji kontraktu ustalono na 
31 grudnia 2022 r. 

ULTIMATE GAMES Ultimate Games miał szacunkowo 16,7 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. 

Ultimate Games odnotował 16,7 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r., podała spółka, powołują się na wstępne 
dane. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

WALUTY Sesja azjatycka: Ostatnie godziny na rynkach walutowych upływają pod znakiem delikatnego osłabienia 
amerykańskiego dolara w relacji do większości światowych walut. Nie jest to jednak wyraźny ruch - notowania 
EUR/USD pozostają w okolicach 1,2170-1,2180, czyli w okolicach obserwowanych podczas piątkowej sesji. 

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

STREFA EURO Indeks PMI w strefie euro w przemyśle w I wyniósł 54,7 pkt. – Markit 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, 
wyniósł w styczniu 54,7 pkt. wobec 55,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku 
szacowano, że indeks wyniesie 54,4 pkt. Indeks PMI w sektorze usług strefy euro wyniósł w styczniu 45,0 pkt. wobec 
46,4 pkt. 

NIEMCY Indeks PMI w przemyśle Niemiec wyniósł w I 57,0 pkt. – Markit 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, 
wyniósł w styczniu 57,0 pkt. wobec 58,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Indeks PMI, 
dla usług wyniósł w styczniu 46,8 pkt. wobec 47,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. 

USA Indeks PMI w przemyśle USA w styczniu wyniósł 59,1 pkt.; PMI dla usług 57,5 pkt – Markit 

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit 
Economics, wyniósł w styczniu 59,1 pkt. wobec 57,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu. 
Analitycy spodziewali się 56,5 pkt. Indeks PMI w sektorze usługowym wyniósł w styczniu 57,5 pkt. wobec 54,8 pkt. w 
poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu. 

USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w grudniu wyniosła 6,76 mln 

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w grudniu wyniosła 6,76 mln w ujęciu rocznym vs oczekiwane 6,55 mln - 
podało w raporcie Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of 
Realtors). 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 

SPRZEDAŻ Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu spadła o 0,8 proc. rdr – GUS 

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2020 r. spadła o 0,8 proc. w ujęciu rocznym, w ujęciu miesięcznym 
wzrosła o 19,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących spadła w ubiegłym 
miesiącu o 0,8 proc. rdr. Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na spadek sprzedaży detalicznej w 
cenach stałych w grudniu rdr o 1,2 proc. i wzrost mdm o 17,1 proc. W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani 
przez PAP Biznes spodziewali się spadku o 3,3 proc. rdr. 

PRODUKCJA BUDOWLANO-
MONTAŻOWA 

Produkcja budowlano-montażowa w grudniu rdr wzrosła o 3,4 proc. – GUS 

Produkcja budowlano-montażowa w grudniu 2020 r. wzrosła o 3,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem 
wzrosła o 34,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się 
spadku produkcji budowlano-montażowej w grudniu rdr o 1,7 proc. i a w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrostu o 27,0 
proc. 

CENY Ceny produkcji w grudniu rdr pozostały bez zmian – GUS 

Ceny produkcji przemysłowej w grudniu 2020 roku pozostały bez zmian, w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,2 proc. - 
podał Główny Urząd Statystyczny. Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny 
producentów w ujęciu rocznym w grudniu spadły o 0,1 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,2 proc. 

MIESZKANIA Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w grudniu wzrosła o 7,9 proc. rdr – GUS 

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w grudniu 2020 r. wzrosła o 7,9 proc. rdr, a mdm spadła o 13,5 proc. - 
podał Główny Urząd Statystyczny. Na koniec grudnia 2020 roku w budowie było 827,4 tys. mieszkań, o 0,2 proc. 
więcej niż przed rokiem - podał GUS 

MIESZKANIA W okresie styczeń-grudzień deweloperzy przekazali do użytkowania 143,8 tys. mieszkań, o 9,4 proc. więcej rdr 
– GUS 

W okresie styczeń-grudzień deweloperzy przekazali do użytkowania 143,8 tys. mieszkań, o 9,4 proc. więcej rdr - podał 
GUS. Według GUS, deweloperzy oddali do użytkowania 64,8 proc. ogólnej liczby mieszkań, tj. o 1,4 pkt. proc. więcej 
rdr. 

KONIUNKTURA W styczniu nastąpiła poprawa koniunktury w większości obszarów gospodarki – GUS 

W styczniu nastąpiła poprawa koniunktury w większości obszarów gospodarki, poza działem finanse i ubezpieczenia - 
podał w piątek GUS. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE W styczniu 2021 r. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury 
kształtuje się na poziomie minus 9,9 – wyższym niż w grudniu 2020 r., gdzie wyniósł minus 14,8. BUDOWNICTWO W 
styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 18,7 wobec minus 22,6 w grudniu 
2020 r. HANDEL HURTOWY W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie 
minus 4,2 wobec minus 11,1 przed miesiącem. HANDEL DETALICZNY W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu 
koniunktury kształtuje się na poziomie minus 13,9 wobec minus 19,1 przed miesiącem. 

HANDEL MRPiT postuluje otwarcie handlu od 1 II; za wcześnie na otwieranie innych branż – Gowin 

Resort rozwoju postuluje przywrócenie od 1 lutego pełną dostępność handlu, w tym galerii handlowych, ale na 
otwarcie pozostałych branże jest zdecydowanie za wcześnie - powiedział w piątek w trakcie konferencji prasowej 
wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Gowin poinformował ponadto, że według 
szacunków jego resortu spadek PKB w całym 2020 r. wyniósł 3-3,5 proc. 

BUDŻET Po piątkowym przetargu stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych na '21 wynosi ok. 42 proc. – MF 

Po piątkowym przetargu sprzedaży obligacji stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych brutto na 2021 r. wynosi ok. 
42 proc. – poinformowało PAP Biznes Ministerstwo Finansów. Na piątkowym przetargu, łącznie ze sprzedażą 
dodatkową, resort finansów uplasował papiery za 9,14 mld zł. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ACAUTOGAZ- Wprowadzenie do obrotu na GPW 108.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

 BORYSZEW- NWZA ws. zmiany statutu, zatwierdzenia wyboru członka RN, zmiany uchwały nr 22 ZWZA z dnia 25 czerwca 2019 oraz zmiany w 
składzie RN. 

 MEDIACAP- NWZA ws. zmiany uchwały nr 6 z dnia 31 marca 2020 r. oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia 
kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki. 

POLSKA 

 Polska- (10:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. 8.7% r/r Poprz.-1.6% m/m 5.4% r/r) za grudzień 

 Polska- (10:00) Produkcja przemysłowa s.a. (Oczek. b.d. Poprz.3.5% r/r) za grudzień 

ZAGRANICA 

 Strefa Euro- (09:45) Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde) 

 Niemcy- (10:00) Indeks instytutu Ifo (Oczek. 92.0 Poprz.92.1) za styczeń 

 USA- (16:30) Indeks Dallas Fed dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.9.7) za styczeń 

 Strefa Euro- (17:00) Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)  

 Wlk. Brytania- (18:00) Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)  

 

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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