
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  

 
 PCF GROUP - Darmowe demo nowej gry PCF Group pobrane 2 mln razy 

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: EUROHIT, VIGOSYS.  

 USA- Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 745 tys. 

 EUROLAND - Stopa bezrobocia w eurolandzie w styczniu: 8,1 proc., oczekiwano 8,3 

proc. 

 POLSKA- Sprzedaż detaliczna w Polsce w styczniu wzrosła o 1,3 proc. rdr - Eurostat 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

14:00 Polska 
Protokół z 
posiedzenia RPP b.d. b.d. luty 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:45 Francja 

Bilans handlu 

zagranicznego s.a. b.d. 

-3.39 mld 

EUR styczeń 

09:30 

Wlk. 

Brytania 

Indeks cen 

nieruchomości - 

Halifax -0.1% m/m -0.3% m/m luty 

14:30 USA Stopa bezrobocia 6.3% 6.3% luty 

14:30 USA 

Zmiana 

zatrudnienia w 

sektorze 

pozarolniczym 182 tys. 49 tys. luty 

14:30 USA Płaca godzinowa 

0.2% m/m 

5.3% r/r 

0.2% m/m 

5.4% r/r luty 

14:30 USA 

Długość tygodnia 

pracy 34.9 godz. 35.0 godz. luty 

14:30 USA 

Zmiana 

zatrudnienia w 

sektorze 

prywatnym 210 tys. 6 tys. luty 

14:30 USA 

Bilans handlu 

zagranicznego 

-67.5 mld 

USD 

-66.6 mld 

USD styczeń 

14:30 USA Eksport b.d. 

190.0 mld 

USD styczeń 

14:30 USA Import b.d. 

256.6 mld 

USD styczeń 

14:30 Kanada 

Bilans handlu 

zagranicznego 

-1.3 mld 

CAD 

-1.67 mld 

CAD styczeń 

16:00 Kanada 

Indeks Ivey PMI 

s.a. 49.2 48.4 luty 

19:00 USA 

Liczba wież 

wiertniczych dla 

rynku ropy b.d. 309 tydzień 

21:00 USA 

Kredyt 

konsumencki 

12.0 mld 

USD 9.7 mld USD styczeń 

21:00 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Atlanty 

(Raphael Bostic) b.d. b.d. b.d. 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

piątek, 5 marca 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 944,86 0,08% 

WIG30 2 314,37 0,07% 

mWIG40 4 349,55 -0,25% 

sWIG80 17 722,49 -0,53% 

WIG 57 869,71 -0,05% 

NCIndex 516,54 0,16% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2120 1 951 0,57% 28 255 37 766 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 151  38,04% 742 651 49,16% 

SPADEK 196  49,37% 544 680 36,06% 

BEZ ZM. 50  12,59% 223 225 14,78% 

RAZEM 397 100,00% 1 510 556 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

MWTRADE 3,82  43,61% 1 116 780 

URSUS 1,250  33,69% 1 823 507 

IALBGR 1,120  12,56% 567 478 

RAFAKO 1,320  11,86% 8 244 280 

MOJ 1,99  11,80% 227 163 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

ELBUDOWA 4,285  -19,91% 3 324 535 

CORMAY 1,425  -15,68% 5 325 943 

PMPG 4,40  -12,00% 158 536 

OPENFIN 0,720  -7,69% 142 059 

UNIBEP 11,95  -6,27% 336 444 

  

ZAGRANICA 

INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 924,14 -1,11% 

NASDAQ 12 723,47 -2,11% 

S&P500 3 768,47 -1,34% 

FTSE 100 6 650,88 -0,37% 

CAC 40 5 830,65 0,01% 

DAX XETRA 14 056,34 -0,17% 

RTS  1 454,67 0,07% 

BUX 42 932,61 -1,52% 

NIKKEI 225  28 864,32 -0,23% 

HANG SENG (godz. 8:21) 29 204,00 -0,11% 

BOVESPA 112 690,17 1,35% 

MERVAL 47 808,21 1,02% 

CECE EUR  1 434,56 -0,69% 

NTX EUR  1 054,97 0,00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,1956 -0,09% 

EUR/PLN 4,5621 0,07% 

USD/PLN 3,8156 0,16% 

USD/JPY 108,1380 0,17% 

GBP/USD 1,3887 -0,04% 

EUR/CHF 1,1108 -0,11% 

CHF/PLN 4,1069 0,17% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1695,150 0,22% 

MIEDŹ (LME) 8757,00 -5,10% 

ROPA BRENT 67,650 1,02% 

ROPA WTI 64,660 0,69% 
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Informacje dnia 
 

PCF GROUP Darmowe demo nowej gry PCF Group pobrane 2 mln razy 

Darmowa wersja próbna, tzw. demo, nowej gry PCF Group "Outriders" zostało pobrane 2 miliony razy w ciągu tygodnia 
- podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PKN ORLEN PKN Orlen podpisał porozumienie ze związkami w sprawie wzrostu wynagrodzeń 

PKN Orlen i organizacje związkowe porozumiały się w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2021 roku - podała spółka w 
komunikacie prasowym. Porozumienie przewiduje podwyżki dla pracowników, z wyłączeniem dyrektorów, w wysokości 
150 zł brutto, począwszy od 1 marca, oraz wypłatę dwóch nagród jednorazowych w łącznej wysokości 3 tys. zł brutto, 
podano również. 

UNIBEP Unibep szacuje zysk netto grupy w 2020 r. na 35 mln zł 

Unibep szacuje wstępnie, że jego skonsolidowany zysk netto w 2020 roku wyniósł około 35 mln zł, a przychody około 
1,7 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

ALLEGRO Allegro nie podnosi prognoz dotyczących EBITDA w '21 z powodu wejścia Amazona 

Allegro nie podnosi prognoz dotyczących EBITDA w 2021 roku z powodu wejścia Amazona - wynika z wypowiedzi 
dyrektora finansowego. 

ALLEGRO Allegro spodziewa się w tym roku dość znaczącego wzrostu wskaźnika "take rate" 

Allegro spodziewa się w tym roku dość znaczącego wzrostu wskaźnika "take rate" - poinformowali przedstawiciele spółki. 

ALLEGRO Allegro nie widzi odpływu sprzedawców w związku z wejściem Amazona do Polski 

Allegro nie widzi odpływu sprzedawców w związku z wejściem Amazona do Polski - poinformowali przedstawiciele spółki. 

ALLEGRO Allegro planuje rozwój międzynarodowy, możliwe akwizycje 

Allegro planuje rozwój międzynarodowy, nie wyklucza akwizycji - poinformował prezes Allegro Francois Nuyts podczas 
telekonferencji z dziennikarzami. 

ALLEGRO Allegro planuje dalszą współpracę z InPostem i innymi partnerami w zakresie dostaw 

Allegro planuje dalszą współpracę z InPostem i innymi partnerami w zakresie dostaw - poinformowali przedstawiciele 
spółki. W planie finansowym Allegro ma zarezerwowane środki na więcej niż 3 tys. automatów paczkowych. 

LOTOS Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos w lutym wzrosła do 2,8 USD/bbl 

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos w lutym 2021 roku wzrosła do 2,8 USD na baryłce z 1,9 USD w styczniu - 
poinformowała spółka na swojej stronie internetowej. 

MABION Mabion rozpoczął book-building dot. max. 2,43 mln akcji serii U 

Mabion zawarł z mBankiem warunkową umowy plasowania akcji oraz rozpoczął proces budowania księgi popytu - w 
trybie przyspieszonym - w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 2 430 554 akcji nowej emisji serii U, podała spółka. 

GAMING FACTORY Gaming Factory ma umowę z VRAAR na produkcję i wydanie gier VR 

Gaming Factory podpisał umowę inwestycyjną z VRAAR S.A w zakresie produkcji i wydawnictwa gier komputerowych 
w wersji na urządzenia VR, podała spółka. 

APATOR Apator chce opublikować zrewidowaną strategię nie później niż w III kw. 

Apator zakłada, że opublikuje zrewidowaną strategię nie później niż w III kw. br., poinformował członek zarządu 
Arkadiusz Chmielewski. 

MEDICALGORITHMICS Medicalgorithmics nie będzie kontynuował prac nad projektem PocketECG 12Ch 

Medicalgorithmics, w wyniku przeglądu portfolio produktowego, podjął uchwałę o niekontynuowaniu dalszych prac 
rozwojowych nad urządzeniem PocketECG 12Ch i chce skoncentrować się na projektach Patch ECG oraz TechBot, 
podała spółka. Aktualizacja wartości aktywów przypisanych do projektu PocketECG 12Ch o kwotę 3,1 mln zł będzie 
miała negatywny wpływ na wynik finansowy za 2020 r. 

CI GAMES CI Games ustalił premierę gry 'Sniper Ghost Warrior Contracts 2' na 4 czerwca 

CI Games ustalił premierę gry "Sniper Ghost Warrior Contracts 2" w wersji na platformy PlayStation 5, Xbox Series X/S, 
PlayStation 4, XboxOne oraz PC na 4 czerwca br., podała spółka. 

DIGITREE Digitree Group dokonała odpisów na 763 tys. zł, które obciąży wyniki za 2020 r. 

Digitree Group dokonała odpisów aktualizujących w zakresie należności handlowych w spółkach zależnych INIS i Fast 
White Cat w wysokości 763 tys. zł, które obciąża wyniki za 2020 r., podała spółka. 

APLISENS Aplisens miał wstępnie 14,89 mln zł zysku netto w 2020 r. 

Aplisens odnotował 14,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r., według szacunkowych danych, wobec 14,75 
mln zł w 2019 r., podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA obserwowaliśmy skokowe umocnienie dolara. Główna para walutowa spadła do 1,1950 USD, a 

Nasdaq zniżkował, przejściowo, ponad 3%. Powell zawiódł rynki nie odnosząc się do ostatnich zmian na rentownościach. 
Podczas handlu w Azji eurodolar oscyluje ciągle blisko 1,1950 USD. Obrót na giełdach ma charakter mieszany (Chiny 
w górę, Japonia w dół). 

Konrad Ryczko   

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 745 tys.  

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 745 tys. 
- poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych 
wyniesie 750 tys. wobec 736 tys. poprzednio, po korekcie z 730 tys. 

USA Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA w lutym spadła o 57 proc. rdr 

Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA w lutym spadła o 57 proc. w stosunku do tego samego okresu 
2020 roku, po wzroście o 17,4 proc. miesiąc wcześniej - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc. 

USA Zamówienia w przemyśle amerykańskim w styczniu wzrosły o 2,6 proc. mdm  

Zamówienia w przemyśle amerykańskim w styczniu wzrosły o 2,6 proc. mdm - poinformował Departament Handlu USA. 

EUROLAND Stopa bezrobocia w eurolandzie w styczniu: 8,1 proc., oczekiwano 8,3 proc. 

Stopa bezrobocia w strefie euro w styczniu 2021 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 8,1 proc., wobec 
8,1 proc. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 8,3 proc. - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny 
Unii Europejskiej. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 8,3 proc. Przeciętna stopa bezrobocia w 27 
krajach UE wyniosła 7,3 proc., wobec 7,3 proc. w poprzednim miesiącu. 

EUROLAND Sprzedaż detaliczna w eurolandzie w I spadła o 5,9 proc. mdm, a rdr -6,4 proc. 

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w styczniu, w ujęciu miesiąc do miesiąca, spadła o 5,9 proc., a miesiąc wcześniej 
wzrosła o 1,8 proc., po korekcie z +2,0 proc. - poinformował w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej. 
Analitycy spodziewali się mdm spadku o 1,4 proc. Sprzedaż detaliczna rok do roku spadła w styczniu o 6,4 proc., po 
+0,9 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,6 proc. Teraz spodziewano się -1,2 proc. 

ŚWIAT Indeks cen żywności w lutym wzrósł do 116,0 pkt. ze 113,2 pkt. w styczniu - FAO 

Indeks cen żywności na świecie w lutym wzrósł do 116,0 pkt. ze 113,2 pkt. w styczniu - wynika z danych Organizacji 
Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
FAO). Lutowy wzrost był dziewiątym wzrostem z rzędu. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

SPRZEDAŻ DETALICZNA Sprzedaż detaliczna w Polsce w styczniu wzrosła o 1,3 proc. rdr - Eurostat 

Sprzedaż detaliczna w Polsce w styczniu wzrosła o 1,3 proc. rdr, po wzroście o 4,5 proc. rdr w grudniu 2020 r. - podał 
Eurostat. W ujęciu miesięcznym sprzedaż spadła o 0,2 proc. Dane roczne zostały skorygowane o liczbę dni roboczych, 
zaś dane miesięczne są ponadto odsezonowane. 

PKB Agencja Moody's prognozuje wzrost PKB w Polsce w '21 na 3,3 proc., w '22 na 3,8 proc. - Ellis, Moody's 

Agencja Moody's prognozuje wzrost PKB w Polsce w 2021 r. na 3,3 proc., a w 2022 na 3,8 proc - powiedział w trakcie 
wideokonferencji Izby Domów Maklerskich chief credit officer agencji ratingowej Moody's na region EMEA Colin Ellis. 

BEZROBOCIE Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 6,6 proc. wobec 6,5 proc. w styczniu - MRPiT  

Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 6,6 proc. wobec 6,5 proc. w styczniu - podał resort rozwoju, pracy i technologii w 
komunikacie. Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że liczba bezrobotnych w końcu lutego wyniosła 1.100,6 tys. i - w 
porównaniu do końca stycznia wzrosła o 10,2 tys. osób. 

BEZROBOCIE Stopa bezrobocia w styczniu w Polsce wyniosła 3,1 proc. - Eurostat 

Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w styczniu, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 3,1 proc. 
wobec 3,2 proc. w grudniu 2020 r. - podał Eurostat. Liczba bezrobotnych w styczniu wyniosła 531 tys. wobec 542 tys. w 
grudniu. 

BANKI Zysk netto banków w styczniu wyniósł 332 mln zł, spadek rdr o 41,8 proc. - NBP 

Zysk netto sektora bankowego w styczniu 2021 roku wyniósł 332 mln zł, co oznacza, że spadł o 41,8 proc. rok do roku 
- poinformował Narodowy Bank Polski. Całkowite przychody operacyjne netto w styczniu wyniosły 5,46 mld zł, co 
oznacza spadek o 11 proc. rok do roku. Koszty administracyjne były na poziomie 3,77 mld zł, o 10,8 proc. mniej niż 
przed rokiem. Wynik odsetkowy w styczniu sięgnął 3,78 mld zł i był o 13,4 proc. niższy niż rok wcześniej, a wynik z tytułu 
opłat i prowizji wzrósł o 16,1 proc. do 1,35 mld zł. Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów 
finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) 
wyniosły w pierwszym miesiącu 2021 roku 731 mln zł, rosnąc rdr o 14,9 proc. 

EKSPORT Eksport z Polski w styczniu spadł o 1,7 proc. rdr – KIG 

Eksport z Polski w styczniu spadł o 1,7 proc. rdr, a mdm spadł o 2,3 proc. - wynika z prognozy ekonomistów Krajowej 
Izby Gospodarczej. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raporty okresowe przedstawią m.in.: EUROHIT, VIGOSYS. 
 
       

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 EUROHIT- Publikacja raportu za 2020 rok. 

 FHDOM- Dzień pierwszego notowania na NC 2.714.500 akcji zwykłych na okaziciela serii H. 

 TELESTR- NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki i obniżenia kapitału akcyjnego, zmiany statutu, udzielenia upoważnienia dla zarządu spółki na 
nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych. 

 VIGOSYS- Publikacja raportu za 2020 rok. 

POLSKA 

 Polska- (14:00) Protokół z posiedzenia RPP za luty 

ZAGRANICA 

 Francja-(08:45) Bilans handlu zagranicznego s.a. (Poprz.-3.39 mld EUR) za styczeń 

 Czechy-(09:00) Stopa bezrobocia (Oczek. 4.3% Poprz.4.3%) za luty 

 Węgry-(09:00) Produkcja przemysłowa n.s.a. - wst. (Poprz.5.8% r/r) za styczeń 

 Węgry-(09:00) Produkcja przemysłowa w.d.a. - wst. (Poprz.1.1% r/r) za styczeń 

 Węgry-09:00) Produkcja przemysłowa s.a. - wst. (Oczek. b.d. Poprz.-2.4% m/m) za styczeń 

 Słowacja-(09:00) PKB - fin. (Oczek. -2.7% r/r Poprz.-2.4% r/r) za IV kw. 

 Wlk. Brytania- (09:30) Indeks cen nieruchomości - Halifax (Oczek. -0.1% m/m Poprz.-0.3% m/m) za luty 

 Włochy- (10:00) Sprzedaż detaliczna s.a. (Poprz.2.5% m/m) za styczeń 

 USA- (14:30) Stopa bezrobocia (Oczek. 6.3% Poprz.6.3%) za luty 

 USA- (14:30) Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (Oczek. 182 tys. Poprz.49 tys.) za luty 

 USA- (14:30) Płaca godzinowa (Oczek. 0.2% m/m 5.3% r/r Poprz.0.2% m/m 5.4% r/r) za luty 

 USA- (14:30) Długość tygodnia pracy (Oczek. 34.9 godz. Poprz.35.0 godz.) za luty 

 USA- (14:30) Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym (Oczek. 210 tys. Poprz.6 tys.) za luty 

 USA- (14:30) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. -67.5 mld USD Poprz.-66.6 mld USD) za styczeń 

 USA- (14:30) Eksport (Poprz.190.0 mld USD) za styczeń 

 USA- (14:30) Import (Poprz.256.6 mld USD) za styczeń 

 Kanada- (14:30) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. -1.3 mld CAD Poprz.-1.67 mld CAD) za styczeń 

 Kanada- (16:00) Indeks Ivey PMI s.a. (Oczek. 49.2 Poprz.48.4) za luty 

 USA- (19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Poprz.309) za tydzień 

 USA- (21:00) Kredyt konsumencki (Oczek. 12.0 mld USD Poprz.9.7 mld USD) za styczeń 

 USA- (21:00) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic) 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.interia.pl/
http://www.yahoo.com/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.europa.eu.int/
http://www.briefing.com/
http://www.destatis.de/
http://www.nbp.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.rzeczpospolita.pl/
http://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 rekomendac ji 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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