
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  

 
 POLSKA - Elektrownie węglowe zostaną wydzielone z PGE, Enei i Tauronu - Sasin, 

MAP 

 Raporty okresowe przedstawią m.in.: ATENDE, LEGIMI 

 EUROLAND - Sprzedaż detaliczna w eurolandzie w II wzrosła o 3,0 proc. mdm, a rdr -

2,9 proc. 

 POLSKA - Sprzedaż detaliczna w Polsce w lutym wzrosła o 4,0 proc. rdr - Eurostat 

 POLSKA - Wskaźnik koniunktury w przemyśle w marcu wzrósł - IRG SGH 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

14:00 Polska 
Saldo rachunku 
bieżącego 

1425 mln 
EUR 

3258 mln 
EUR luty 

14:00 Polska 
Saldo obrotów 
towarowych b.d. 

845 mln 
EUR luty 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

11:00 Niemcy 
Indeks instytutu 
ZEW 79.0 76.6 kwiecień 

14:30 USA Inflacja CPI 

0.5% m/m 

2.5% r/r 

0.4% m/m 

1.7% r/r marzec 

14:30 USA Inflacja bazowa CPI 

0.2% 
m/m 

1.5% r/r 

0.1% m/m 

1.3% r/r marzec 

21:50 USA 

Wystąpienie szefa 
Fed z Atlanty 
(Raphael Bostic) b.d. b.d. b.d. 

22:40 USA 
Zmiana zapasów 
ropy wg API 

-2.1 mln 
brk 

-2.62 mln 
brk tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wtorek, 13 kwietnia 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 982.58 0.38% 

WIG30 2 358.53 0.53% 

mWIG40 4 499.40 0.45% 

sWIG80 19 451.98 1.05% 

WIG 59 645.06 0.43% 

NCIndex 526.23 0.50% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20M2120 1 982 0,41% 12 709 31 608 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 192  47.76% 719 281 68.20% 

SPADEK 167  41.54% 333 801 31.65% 

BEZ ZM. 43  10.70% 1 655 0.16% 

RAZEM 402 100.00% 1 054 738 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

PGE 8.330  13.58% 107 401 773 

ENEA 7.700  12.24% 20 053 136 

BUMECH 3.34  11.71% 146 417 

TAURONPE 3.167  8.53% 80 641 906 

INSTALKRK 26.5  8.16% 1 398 611 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

MEDINICE 37.0  -9.54% 2 344 069 

PEP 86.0  -6.42% 958 747 

INTROL 5.08  -5.93% 434 010 

BAHOLDING 0.700  -5.41% 564 014 

PEKABEX 20.90  -5.00% 1 939 116 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33 745,40 -0,16% 

NASDAQ 13 850,00 -0,36% 

S&P500 4 127,99 -0,02% 

FTSE 100 6 889,12 -0,39% 

CAC 40 6 161,68 -0,13% 

DAX XETRA 15 215,00 -0,13% 

RTS  1 432,48 1,04% 

BUX 43 267,25 -1,16% 

NIKKEI 225  29 777,99 0,81% 

HANG SENG (godz. 8:21) 28 689,88 0,83% 

BOVESPA 118 809,85 0,97% 

MERVAL 48 094,50 -1,54% 

CECE EUR  1 456.47 -0.98% 

NTX EUR  1 063.30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.1887 -0,21% 

EUR/PLN 4.5318 0,05% 

USD/PLN 3.8125 0,24% 

USD/JPY 109.7090 0,31% 

GBP/USD 1.3726 -0,20% 

EUR/CHF 1.0991 0,05% 

CHF/PLN 4.1231 0,00% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1730.450 -0,10% 

MIEDŹ (LME) 8893,50 -1,01% 

ROPA BRENT 63.520 0,57% 

ROPA WTI 59.920 0,25% 
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Informacje dnia 
 

PGE, ENEA, TAURON Elektrownie węglowe zostaną wydzielone z PGE, Enei i Tauronu - Sasin, MAP 

"Projekt (...) zakłada wydzielenie z obecnie funkcjonujących trzech spółek PGE, Enei i Tauronu tych elektrowni, które 
produkują energię elektryczną z węgla. Ta produkcja energii z węgla, w związku z polityką klimatyczną Unii 
Europejskiej, jest działalnością mało przychodową i mało perspektywiczną" - powiedział Sasin we wtorek w PR1. 

VERCOM Vercom chce pozyskać ok. 180 mln zł, wartość całej oferty może wynieść do 225 mln zł – prospekt 

Vercom zamierza pozyskać z emisji nowych akcji na dalszy rozwój ok. 180 mln zł, przy założeniu uplasowania ich po 
cenie maksymalnej - podała w prospekcie emisyjnym ubiegająca się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym 
rynku GPW spółka. Cena maksymalna jednej akcji została ustalona na 45 zł, co oznacza, że łączna wartość oferty 
publicznej może wynieść 225 mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

DATA WALK DataWalk miał 6,3 mln zł straty netto w 2020 roku – szacunki 

DataWalk miał w 2020 roku 6,3 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 11 mln zł straty netto rok wcześniej - wynika 
ze wstępnych szacunków spółki. Przychody wyniosły 15,7 mln zł wobec 3,5 mln zł przed rokiem, a szacunkowe koszty 
działalności operacyjnej wzrosły o 52 proc., do 22,3 mln zł. 

PKN ORLEN PKN Orlen: Nie otrzymaliśmy żadnej informacji z sądu dotyczącej Polska Press 

PKN Orlen nie otrzymał żadnej informacji z sądu na temat Polska Press, poinformował prezes PKN Orlen Daniel 
Obajtek, odnosząc się do dzisiejszej informacji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, według której Sąd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów uwzględnił wniosek RPO o wstrzymanie wykonania decyzji prezesa UOKIK ws. przejęcia 
przez PKN Orlen spółki Polska Press. 

PCC ROKITA Zarząd PCC Rokita chce przeznaczyć 72,9 mln zł na wypłatę dywidendy 

Zarząd PCC Rokita rekomenduje, aby walne zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy za 2020 rok 72,9 mln 
zł - poinformowała spółka w komunikacie. 

MARVIPOL Marvipol ma umowę z Hochtief Polska dot. budowy Lazurova Concept za 62,3 mln zł 

Marvipol Narwik - spółka zależna od Marvipol Development zawarła z Hochtief Polska umowę o generalne 
wykonawstwo dla inwestycji "Lazurova Concept" o wartości 62,3 mln zł netto, podał Marvipol. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

ORANGE Transakcja z APG pomocna w powrocie do wypłaty dywidendy przez Orange Polska – prezes 

Transakcja z APG wzmacnia bilans Orange Polska i jest pomocna w powrocie do wypłaty dywidendy w przyszłości - 
poinformował prezes Orange Julien Ducarroz podczas telekonferencji z analitykami. 

ORANGE Orange utworzy JV z APG w celu budowy sieci światłowodowej; sprzeda 50 proc. udziałów spółki za 1.374 mln 
zł 

Orange Polska utworzy joint venture z APG w celu budowy sieci światłowodowej i planuje sprzedać APG 50 proc. 
udziałów spółki Światłowód Inwestycje za kwotę 1.374 mln zł. Zamknięcie transakcji powinno nastąpić do końca 
sierpnia 2021 r. - poinformował Orange w poniedziałkowym komunikacie. CAPEX na budowę sieci szacowany jest na 
3 mld zł. 

PKN ORLEN Sąd wstrzymał decyzję UOKiK ws. przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press – RPO 

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o wstrzymanie 
wykonania decyzji prezesa UOKiK w sprawie przejęcia przez PKN Orlen spółki Polska Press - podało biuro Rzecznika 
Praw Obywatelskich w komunikacie prasowym. 

PKO BP PKO Bank Polski wdrożył kompleksowy system SAP SuccessFactors 

PKO Bank Polski we współpracy z Accenture i Gavdi Polska wdrożył kompleksowy system SAP SuccessFactors 
zapewniający nowoczesną obsługę procesów pracowniczych, podał bank. Wdrożenie zakończyło się w styczniu br. i 
objęło ponad 23 tysiące osób. 

TAURON Mniej awarii w Tauronie - klienci bez prądu średnio przez ponad dwie godziny w roku 

Średnio dwie godziny i pięć minut klienci grupy energetycznej Tauron byli w ubiegłym roku pozbawieni dostaw prądu. 
To prawie o jedną trzecią mniej niż rok wcześniej - wskazują przedstawiciele Taurona, podkreślając wyraźny spadek 
awaryjności sieci. 

ATAL Atal przekazał klientom w pierwszym kwartale 2021 roku 794 lokale 

Atal przekazał klientom w pierwszym kwartale 2021 roku 794 lokale, co oznacza wzrost rdr o 67,9 proc. - podała 
spółka w komunikacie. 

RONSON Ronson sprzedał 355 mieszkań, przekazał 185 w I kw. 2021 r. 

Ronson Development zakontraktował w I kw. br. sprzedaż 355 lokali, czyli o 28% więcej r/r i przekazał 185 lokali 
wobec 387 lokali w I kwartale 2020 r., podał deweloper. 
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XTB X-Trade Brokers DM wypłaci 1,79 zł dywidendy na akcję 

Akcjonariusze X-Trade Brokers DM zdecydowali, że z zysku osiągniętego w 2020 roku spółka wypłaci 210,12 mln zł 
dywidendy, co daje 1,79 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. 

SKARBIEC Projekt Skarbiec Holding został zarekomendowany do dofinansowania z NCBR 

Projekt zgłoszony przez Skarbiec Holding pt. "Opracowanie prototypu innowacyjnego systemu dystrybucji produktów 
finansowych Skarbiec opartego na pogłębionym profilowaniu klientów oraz wykorzystaniu machine-learning" został 
rekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania, podała spółka. 

FERRO Ferro będzie w tym roku analizować inwestycję logistyczną na Bałkanach 

Ferro będzie w bieżącym roku analizowało kierunek inwestycji w usprawnienie dostaw na rynki Europy Południowo-
Wschodniej (Adriatyk/Bałkany), poinformowali członkowie zarządu. Spodziewają się realizacji wybranego wariantu 
raczej w przyszłym roku, ale nie wykluczają, że stanie się to wcześniej. 

MEDICALGORITHMICS Medicalgorithmics złożył w marcu 7,6 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli 

Medi-Lynx Cardiac Monitoring, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, złożyła w marcu 7.588 wniosków o 
płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA - 
poinformowała spółka w komunikacie. W lutym złożonych zostało 6.199 wniosków. 

IZOSTAL Oferta Izostalu na 169,7 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu 

Oferta Izostalu - spółki zależnej Stalprofilu - warta 169,7 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu 
Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych DN1000 o długości około 75 km dla zadania inwestycyjnego 
Gazociąg Gustorzyn - Wronów zamówienie 1, podał Stalprofil. 

INPRO Inpro wprowadziło do oferty 91 lokali w ramach os. Brawo 2 w Pruszczu Gdańskim 

Inpro wprowadziło do sprzedaży 91 mieszkań w ramach inwestycji Brawo 2 w Pruszczu Gdańskim, podała spółka. 
Planowany termin zakończenia budowy to 30 października 2022 roku. 

MERCOR Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 50,5 mln zł w marcu, wzrost o 21% r/r 

Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 50,5 mln zł w marcu 2021 r., co oznacza wzrost o 21% w skali 
roku. 

ULTIMATE GAMES Ultimate Games liczy na dalszy wzrost wyników i przejmowanie zespołów 

Ultimate Games celuje w dalszy wzrost wyników finansowych w tym roku i m.in. przejmowanie nowych zespołów 
deweloperskich, poinformował ISBtech COO grupy Rafał Jelonek. 

VIVID GAMES Vivid Games szacuje wynik netto na -0,27 mln zł w I kw. 2021 r. 

Vivid Games spodziewa się wyniku netto na poziomie -0,27 mln zł w I kw. 2021 r. przy 5,2 mln zł przychodów, podała 
spółka, prezentując szacunkowe wstępne dane. 

VIVID GAMES Vivid Games planuje m.in. debiut gry 'Mayhem Combat' na Nintendo Switch w br. 

Vivid Games jeszcze w tym roku planuje debiut gry "Mayhem Combat" na Nintendo Switch, ale wcześniej, bo już w III 
kw. 2021 r. może ukazać się gra "Real Boxing 2", poinformował prezes Jarosław Wojczakowski. W tym roku spółka 
planuje także 10 soft launchy nowych gier. 

KRYNICA VITAMIN Capex Krynicy Witamin wyniesie ok. 40 mln zł w 2021 roku 

Krynica Vitamin planuje wydać na inwestycje nawet 40 mln zł w 2021 roku, w porównaniu do ok. 16 mln zł rok 
wcześniej, podała spółka. Wśród najważniejszych projektów jest m.in. przebudowa linii produkcyjnych w zakładzie w 
Dziadkowskiem-Folwarku na Podlasiu oraz rozbudowa części chemiczno-kosmetycznej w Niechcicach. 

CDRL Trzy spółki zależne CDRL zdecydowały o rozpoczęciu restrukturyzacji 

Spółki zależne CDRL: Coccodrillo Concepts Sp. z o.o., Smart Investment Group Sp. z o.o. oraz Drussiss Sp. z o.o. 
podjęły decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do restrukturyzacji prowadzonej działalności, podało CDRL. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Podczas handlu w USA eurodolar spadł z 1,19182 USD do 1,1898 USD. Nieznaczne ruchy na FX wynikały głównie z 

zachowania rentowności, gdzie ponownie obserwujemy lekkie podbicie na benchmarkowych papierach 10YT. W 
trakcie obrotu w Azji eurodolar spadł do 1,18850 USD. Pomimo lekkiego podbicia wyceny USD w dalszym ciągu 
możemy mówić o okolicach 3-tygodniowych minimów na dolarze. W Chinach pojawiają się spekulacje nt. cyfrowego 
juana dCNY 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

EUROLAND Sprzedaż detaliczna w eurolandzie w II wzrosła o 3,0 proc. mdm, a rdr -2,9 proc. 

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w II, w ujęciu miesiąc do miesiąca, wzrosła o 3,0 proc., a miesiąc wcześniej spadła 
o 5,2 proc., po korekcie z -5,9 proc. - poinformował w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej. 
Analitycy spodziewali się mdm zwyżki o 1,7 proc. Sprzedaż detaliczna rok do roku spadła w II o 2,9 proc., po -5,2 proc. 
miesiąc wcześniej, po korekcie z -6,4 proc. Teraz spodziewano się -5,3 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
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SPRZEDAŻ DETALICZNA Sprzedaż detaliczna w Polsce w lutym wzrosła o 4,0 proc. rdr - Eurostat 

Sprzedaż detaliczna w Polsce w lutym wzrosła o 4,0 proc. rdr, po wzroście o 1,3 proc. rdr w styczniu - podał Eurostat. 
W ujęciu miesięcznym sprzedaż wzrosła o 2,7 proc. Dane roczne zostały skorygowane o liczbę dni roboczych, zaś 
dane miesięczne są ponadto odsezonowane. 

PRZEMYSŁ Wskaźnik koniunktury w przemyśle w marcu wzrósł - IRG SGH 

Wskaźnik koniunktury w przemyśle w marcu wzrósł - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. 
Autorzy raportu wskazują, że poprawa koniunktury w przemyśle przetwórczym utrzymuje się, choć tendencja 
wzrostowa zdaje się wytracać impet. Optymizm producentów, bardzo wyraźnie widoczny w wynikach badania sprzed 
miesiąca, znacznie osłabł. Wartość ogólnego wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRG IND) zwiększyła się w ciągu 
miesiąca o 0,6 pkt. Wynosi obecnie -2,2 pkt i jest wyższa od wartości sprzed roku o 26,2 pk. 

RYNEK PRACY Barometr Ofert Pracy w III wzrósł o 7,6 pkt. do 249,9 pkt. - BIEC, KM WSIiZ 

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w marcu w 
Polsce wzrósł wobec lutowego odczytu o 7,6 pkt. do 249,9 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych oraz 
Katedra Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

INWESTYCJE W I kwartale w ramach PSI wydano 96 decyzji inwestycyjnych na kwotę 3,5 mld zł - MRPiT 

W I kwartale 2021 r. w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydano 96 decyzji inwestycyjnych na kwotę 3,5 mld zł - podał 
resort rozwoju w komunikacie. Dzięki tym inwestycjom może powstać blisko 4 tys. nowych miejsc pracy. Polska Strefa 
Inwestycji powstała w 2018 roku. Polska stała się jednolitym obszarem inwestycji. 

STOPY PROCENTOWE W kontekście przewidywanych uwarunkowań makro nie ma obecnie potrzeby cięcia stóp proc. - Łon, RPP 

W kontekście przewidywanych uwarunkowań makroekonomicznych nie ma obecnie potrzeby dokonania redukcji stóp 
procentowych - napisał w poniedziałkowym artykule dla portalu wGospodarce .pl członek Rady Polityki Pieniężnej Eryk 
Łon. Jego zdaniem, aktualny poziom inflacji w Polsce jest odpowiedni. 

 

 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ATENDE-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 BIOMEDLUB-Wprowadzenie do obrotu na GPW 237.923 akcji zwykłych na okaziciela serii B. 

 KANIA-Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu 
upadłości. 

 LARQ-NWZA ws. uchylenia uchwał nr 4/20, 5/20, 6/20, 7/20 NWZ Spółki z 29 grudnia 2020 r., podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zmiany statutu, wprowadzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E 
uprawniających do objęcia akcji serii M, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z pozbawieniem prawa 
poboru oraz wynagrodzenia dla członków RN. 

 LEGIMI-Publikacja raportu za 2020 rok. 

 SUWARY-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,25 zł na akcję. 

POLSKA 

 Polska- (14:00) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. 1425 mln EUR Poprz.3258 mln EUR) za luty 

 Polska- (14:00) Saldo obrotów towarowych (Poprz.845 mln EUR) za luty 

ZAGRANICA 

 Turcja- (09:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. 8.9% r/r Poprz.11.4% r/r) za luty 

 Włochy- (10:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. 0.7% m/m Poprz.1.0% m/m) za luty 

 Czechy- (10:00) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. 30.0 mld CZK Poprz.28.65 mld CZK) za luty 

 Niemcy- (11:00) Indeks instytutu ZEW (Oczek. 79.0 Poprz.76.6) za kwiecień 

 USA- (14:30) Inflacja CPI (Oczek. 0.5% m/m 2.5% r/r Poprz.0.4% m/m 1.7% r/r) za marzec 

 USA- (14:30) Inflacja bazowa CPI (Oczek. 0.2% m/m 1.5% r/r Poprz.0.1% m/m 1.3% r/r) za marzec 

 USA- (18:00) Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker) 

 USA- (18:00) Wystąpienie szefa Fed z Kansas City (Esther George) 

 USA- (18:00) Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (Mary Daly) 

 USA- (21:15) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic) 

 USA- (21:50) Wystąpienie szefa Fed z Bostonu (Eric Rosengren) 

 USA- (21:50) Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester) 

 USA- (21:50) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic) 

 USA- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. -2.1 mln brk Poprz.-2.62 mln brk) 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 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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