
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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Najważniejsze informacje  

 
 Raporty okresowe przedstawią m.in.: BEST, TRITON, Bed Bath & Beyond, 

JPMorgan Chase & Co., Tesco, Wells Fargo & Company. 

 USA - Ceny konsumpcyjne w USA w marcu wzrosły o 0,6 proc. w ujęciu mdm, a rdr 

wzrosły o 2,6 proc. 

 UK - Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii wzrosła o 1,0 proc. mdm w lutym 

 POLSKA - CLI dla Polski w marcu wzrósł o 3,39 proc. rdr, a mdm wzrósł o 0,11 proc. - 

OECD 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 
Strefa 
Euro 

Wystąpienie 
publiczne członka 
zarządu ECB (Luis 
de Guindos) b.d. b.d. b.d. 

11:00 
Strefa 
Euro 

Produkcja 
przemysłowa s.a. -0.9% m/m 0.8% m/m luty 

11:00 
Strefa 
Euro 

Produkcja 
przemysłowa w.d.a. -0.8% r/r 0.1% r/r luty 

13:00 USA 
Wnioski o kredyt 
hipoteczny b.d. -5.1% tydzień 

14:30 USA Ceny eksportu 1.1% m/m 1.6% m/m marzec 

14:30 USA 

Ceny eksportu 
bez towarów 
rolniczych b.d. 1.5% m/m marzec 

14:30 USA Ceny importu 
1.2% 
m/m 1.3% m/m marzec 

14:30 USA 
Ceny importu bez 
ropy b.d. 0.4% m/m marzec 

16:00 
Strefa 
Euro 

Wystąpienie 
publiczne prezes 
ECB (Christine 
Lagarde) b.d. b.d. b.d. 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 
ropy 

-2.1 mln 
brk 

-3.52 mln 
brk tydzień 

18:00 USA 

Wystąpienie 
publiczne prezesa 
Fed (Jerome 
Powell) b.d. b.d. b.d. 

20:00 USA Beżowa Księga b.d. b.d. kwiecień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 

środa, 14 kwietnia 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 974.73 -0.40% 

WIG30 2 349.46 -0.38% 

mWIG40 4 476.25 -0.51% 

sWIG80 19 403.91 -0.25% 

WIG 59 413.21 -0.39% 

NCIndex 522.36 -0.74% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20M2120 1 966 -0,81% 16 058 31 172 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 147  37.31% 296 162 32.58% 

SPADEK 194  49.24% 509 937 56.10% 

BEZ ZM. 53  13.45% 102 836 11.31% 

RAZEM 394 100.00% 908 935 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

IALBGR 2.220  17.77% 532 408 

BOOMBIT 27.20  9.68% 1 849 977 

MANGATA 79.8  9.32% 320 703 

MABION 79.5  6.43% 16 272 369 

XTPL 74.3  6.29% 1 085 265 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

MASTERPHA 3.98  -9.55% 145 267 

BIOMEDLUB 12.865  -8.76% 40 174 902 

VISTAL 4.240  -7.83% 741 981 

GLCOSMED 5.35  -7.76% 1 031 582 

BRASTER 1.304  -7.39% 792 055 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33 677,27 -0,20% 

NASDAQ 13 996,10 1,05% 

S&P500 4 141,59 0,33% 

FTSE 100 6 890,49 0,02% 

CAC 40 6 184,10 0,36% 

DAX XETRA 15 234,36 0,13% 

RTS  1 458,51 1,82% 

BUX 42 865,63 -0,93% 

NIKKEI 225  29 683,02 -0,23% 

HANG SENG (godz. 8:21) 28 910,00 1,45% 

BOVESPA 119 297,13 0,41% 

MERVAL 47 679,06 -0,86% 

CECE EUR  1 456.47 -0.98% 

NTX EUR  1 063.30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.1961 0,07% 

EUR/PLN 4.5612 -0,03% 

USD/PLN 3.8130 -0,11% 

USD/JPY 108.9510 0,03% 

GBP/USD 1.3772 0,10% 

EUR/CHF 1.1003 0,03% 

CHF/PLN 4.1455 -0,05% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1742.350 -0,27% 

MIEDŹ (LME) 8904,00 0,03% 

ROPA BRENT 64.100 0,22% 

ROPA WTI 60.620 0,15% 
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Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PKN ORLEN PKN Orlen nie ujawnił szczegółów programów marketingowych i sponsorskich 

Przedstawiciele PKN Orlen oraz ministerstwa aktywów nie ujawnili na posiedzeniu sejmowej komisji szczegółów 
programów marketingowych oraz sponsorskich Orlenu i Energi, o co wnosili posłowie opozycji. Jako przyczynę podano 
brak takiego obowiązku dla spółki akcyjnej. 

JSW Produkcja węgla JSW spadła o ok. 16,6% r/r do 3,4 mln ton w I kw. 2021 r. 

Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 3,4 mln ton w I kwartale 2021 r. wobec 4,07 mln ton 
rok wcześniej (i wobec 3,77 mln ton w poprzednim kwartale), podała spółka. 

ATENDE Atende chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję 

Atende chce wypłacić z zysku netto za 2020 rok 36,3 mln zł dywidendy, czyli 1 zł dywidendy na akcję - poinformowała 
informatyczna spółka w komunikacie. Pozostała część zeszłorocznego zysku w wysokości 14,1 mln zł ma zasilić 
kapitał zapasowy. 

ENERGA Energa Obrót przeprowadzi audyt całej zewnętrznej sieci sprzedaży spółki. 

Specjalny zespół Energi Obrót przeprowadzi audyt całej zewnętrznej sieci sprzedaży - poinformowała we wtorek PAP 
Energa. Kilka dni temu pojawiły się informacje o tym, że pracownicy jednej z zewnętrznych firm zatajali przed klientami 
dodatkowe opłaty w umowach. 

AMREST Luis Comas zastąpi Marka Chandlera na stanowisku prezesa AmRestu 

Luis Comas zastąpi Marka Chandlera na stanowisku prezesa AmRestu - podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

KGHM KGHM największym producentem srebra na świecie w ub.r. w rankingu portalu Kitco.com 

Firma KGHM Polska Miedź według rankingu portalu Kitco.com została w ubiegłym roku największym producentem 
srebra na świecie. "Mamy złoto w srebrze i to bardzo dobra wiadomość" - skomentował we wtorek pozycję miedziowej 
spółki jej prezes Marcin Chludziński. 

PKN ORLEN UOKiK analizuje kroki prawne w zw. z sądową decyzją wstrzymującą zgodę na przejęcie Polska Press przez 
PKN Orlen 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów analizuje kroki prawne w związku z decyzją sądu wstrzymującą zgodę 
urzędu na przejęcie przez PKN Orlen spółki Polska Press. Zamierza złożyć do sądu wniosek o przyspieszenie 
rozstrzygnięcia odwołania Rzecznika Praw Obywatelskich od wydanej decyzji - podał UOKiK w komunikacie 
prasowym. 

JSW JSW nie zabiega o przejęcie spółki Haldex 

Jastrzębska Spółka Węglowa nie jest zainteresowana przejęciem spółki Haldex, wyspecjalizowanej m.in. w 
odzyskiwaniu surowców i kruszyw ze zwałowisk odpadów górniczych - poinformowała we wtorek JSW, która deklaruje 
dalsze rozwijanie własnej firmy o podobnym profilu działania. 

DOM DEVELOPMENT Dom Development wprowadził do oferty 123 mieszkania w III etapie Os. Komedy 

Dom Development rozpoczął sprzedaż 123 mieszkań w ramach III etapu Osiedla Komedy we Wrocławiu, podała 
spółka. Planowany termin zakończenia budowy jest przewidziany na IV kwartał 2022 roku. 

PKP CARGO PKP Cargo Connect uruchomi w maju połączenie operatorskie Polska – Turcja 

PKP Cargo Connect z Grupy PKP Cargo wspólnie z tureckim Logitransem uruchomi w maju nowe połączenie 
operatorskie na trasie Gliwice - Izmit - Gliwice, podało PKP Cargo. Stałe połączenie na tej trasie będzie realizowane 
raz w tygodniu w obu kierunkach. 

UNIMOT Unimot: Pozwolenia na budowę farm fotowoltaicznych o mocy 122 MW - w III kw. 

Grupa Unimot powinna uzyskać wszystkie pozwolenia na budowę farm fotowoltaicznych o mocy 122 MW do końca III 
kwartału br., poinformował udziałowiec spółki zależnej Unimotu Naturalna Energia Łukasz Hołubowski. 

INC Grupa INC podtrzymuje plan wprowadzenia na giełdę ok. 20 spółek w br. 

Grupa INC podtrzymuje zamiar wprowadzenia na giełdę łącznie około 20 spółek w 2021 r., podało INC. celem jest 
realizacja dla klientów ofert publicznych o wartości ponad 100 mln zł w całym 2021 r. 

MASTER PHARM Master Pharm miał wstępnie 0,34 mln zł zysku netto w 2020 r. 

Master Pharm miał 0,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 roku, co oznacza spadek o 97,3% r/r w skali 
roku, podała spółka powołując się na szacunkowe dane. 

PHARMENA Pharmena chce wprowadzić na rynek ok. 80 produktów, w tym nowe marki w 2021 r. 

Pharmena zamierza wprowadzić na rynek ok. 80 nowych produktów, w tym nowe marki w br., podała spółka. Spółka 
planuje również rozwinąć kanał e-commerce, wprowadzając nowe produkty na zagraniczne platformy m.in. Amazon. 

SELVITA Selvita ma pozwolenie na budowę Centrum Usług Laboratoryjnych za 145 mln zł 

Selvita uzyskała pozwolenie na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Krakowie, w 
pobliżu obecnej siedziby spółki, podała Selvita. Zakończenie wartej 145 mln zł brutto inwestycji planowane jest na 
przełomie 2022/2023 r. 
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SESCOM Sescom planuje zrealizować pierwsze akwizycje poza krajem 

Sescom poszukuje obecnie celów do przejęcia na takich rynkach, jak: Niemcy, kraje Beneluksu i Wielkiej Brytanii, 
poinformował prezes Sławomir Halbryt. 

IMS IMS: Spółka APR dostarczy usługi aromamarketingu do dużej sieci detalicznej 

Spółka APR - wchodząca w skład grupy kapitałowej IMS - została dostawcą usług audiomarketingowych do jednej z 
wiodących sieci sklepów detalicznej sprzedaży produktów FMCG, podał IMS. 

IMPEL Impel rekomenduje wypłatę 1,55 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 r. 

Zarząd Impel przedłoży radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy rekomendację wypłaty 
dywidendy w wysokości 1,55 zł na akcję dla uprawnionych do dywidendy akcjonariuszy, to jest kwotę 19,94 mln zł, 
podała spółka. 

PHOTON ENERGY Photon Energy nie planuje rekomendować wypłaty dywidendy z zysku za 2020 r. 

Photon Energy nie planuje rekomendować wypłaty dywidendy w tym roku, poinformował prezes Georg Hotar. 
"Zdecydowanie nie planujemy. Wierzymy, że mamy przed sobą wiele okazji do rozwoju i w tej sytuacji płacenie 
dywidendy nie jest właściwym wyborem" - powiedział Hotar podczas prezentacji na GPW Innovation Day. 

PHOTON ENERGY Photon Energy analizuje polski rynek pod kątem segmentu uzdatniania wody 

Photon Energy analizuje możliwość wejścia swojego segmentu uzdatniania wody na polski rynek, poinformował prezes 
Georg Hotar. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar podbił do 1,19546 USD. Zwyżka kwotowań głównej pary była wynikiem słabszego 

zachowania USD po odczycie inflacyjnym (2,6% r/r). Podczas handlu w Azji notowania głównej pary walutowej 
kontynuują trend wzrostowy. Słabość dolara widoczna jest również wobec japońskiego jena – USD/JPY testuje 3-
tygodniowe minima. 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Ceny konsumpcyjne w USA w marcu wzrosły o 0,6 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 2,6 proc. 

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w marcu wzrosły o 0,6 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 
2,6 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +0,5 proc. mdm i +2,5 proc. rdr. 

USA W USA zanotowano wzrost wskaźnika optymizmu wśród drobnych przedsiębiorców 

W USA zanotowano wzrost wskaźnika optymizmu wśród drobnych przedsiębiorców. W III indeks ten wyniósł 98,2 pkt. 
wobec 95,8 pkt. miesiąc wcześniej - poinformowała Krajowa Federacja Niezależnej Przedsiębiorczości (NFIB) w 
komunikacie. 

WIELKA BRYTANIA Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w II o 0,4 proc. mdm 

Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w II o 0,4 proc. mdm - podano w wyliczeniu urzędu statystycznego. 

WIELKA BRYTANIA Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii wzrosła o 1,0 proc. mdm w lutym 

Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii wzrosła o 1,0 proc. mdm w II, podczas gdy poprzednio spadła o 1,8 proc., 
po korekcie z -1,5 proc. - poinformowało w komunikacie Krajowe Biuro Statystyki w Londynie. 

NIEMCY Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych w IV pogorszyło się 

Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych w IV pogorszyło się, a tymczasem oczekiwano jego 
poprawy - wynika z danych Instytutu ZEW. Raport ZEW pokazał, że indeks mierzący oczekiwania tych grup, co do 
wzrostu gospodarczego Niemiec, wyniósł 70,7 pkt. wobec 76,6 pkt. miesiąc wcześniej. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

RACHUNEK CA Nadwyżka w obrotach bieżących w lutym wyniosła 1.619 mln euro - NBP 

Nadwyżka w obrotach bieżących w lutym 2021 r. wyniosła 1.619 mln euro wobec konsensusu 1.560,1 mln euro 
nadwyżki - podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł w lutym o 6,2 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 2,4 proc. 
rdr, a import wzrósł o 6,0 proc. rdr wobec prognozy wzrostu o 1,8 proc. 

WSKAŹNIKI CLI dla Polski w marcu wzrósł o 3,39 proc. rdr, a mdm wzrósł o 0,11 proc. - OECD 

Wyprzedzający wskaźnik Composite Leading Indicator (CLI) dla Polski w marcu wzrósł o 3,39 proc. rdr, a mdm wzrósł 
o 0,11 proc. i wyniósł 100,59 pkt. - podała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

RYNEK PRACY W I kw. odsetek uważających, że znajdą nową pracę wzrósł do 82 proc. kdk - Randstad 

W I kw. 2021 roku o 3 pkt. proc. do 82 proc. wzrósł odsetek respondentów uważających, że są w stanie w ciągu 6 
miesięcy znaleźć nową pracę - wynika z badania Monitor Rynku Pracy za I kw. 2021 r., przeprowadzonego przez firmę 
Randstad. Równocześnie o 3 pkt. proc. do 11 proc. spadła liczba osób oceniających ryzyko utraty pracy jako duże. 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 AQUABB-NWZA ws. wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 

 ARCHICOM-NWZA ws. powołania pełnomocników na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz 
Archicom S.A. jako zastawnika zastawu rejestrowego na akcjach wyemitowanych przez Archicom S.A., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu. 

 BEST-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 LEGIMI-Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 704.000 akcji serii A, 60.358 akcji serii B, 31.725 akcji serii C, 33.748 akcji serii D, 52.328 akcji 
serii F, 123.837 akcji serii G. 

 TRITON-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 VERBICOM-Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje w transzy detalicznej. 

 Bed Bath & Beyond-Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku. 

 Goldman Sachs-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 JPMorgan Chase & Co.-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 Tesco-Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021. 

 Wells Fargo & Company-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

POLSKA 

 Polska 

ZAGRANICA 

 Hiszpania- (09:00) Inflacja CPI (Oczek. 1.0% m/m 1.3% r/r Poprz.-0.6% m/m 0.0% r/r) za marzec 

 Hiszpania- (09:00) Inflacja HICP (Oczek. 1.9% m/m 1.2% r/r Poprz.-0.6% m/m -0.1% r/r) za marzec 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin. (Oczek. 1.9% r/r Poprz.-6.7% r/r) za luty 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa w.d.a. - fin. (Oczek. 3.9% r/r Poprz.-2.8% r/r) za luty 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa s.a. - fin. (Oczek. 4.8% m/m Poprz.0.2% m/m) za luty 

 Słowacja- (09:00) Inflacja CPI (Oczek. 1.4% r/r Poprz.0.3% m/m 0.9% r/r) za marzec 

 Strefa Euro- (09:00) Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos) 

 Szwecja- (09:30) Inflacja CPI (Oczek. 1.7% r/r Poprz.0.3% m/m 1.4% r/r) za marzec 

 Szwecja- (09:30) Inflacja bazowa CPI CPIF (Oczek. 0.2% m/m 1.3% r/r Poprz.0.2% m/m 1.2% r/r) za marzec 

 Strefa Euro- (11:00) Produkcja przemysłowa s.a. (Oczek. -0.9% m/m Poprz.0.8% m/m) za luty 

 Strefa Euro- (11:00)  Produkcja przemysłowa w.d.a. (Oczek. -0.8% r/r Poprz.0.1% r/r) za luty 

 USA- (13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Poprz.-5.1%) za tydzień 

 USA- (14:30) Ceny eksportu (Oczek. 1.1% m/m Poprz.1.6% m/m) za marzec 

 USA- (14:30) Ceny eksportu bez towarów rolniczych (Poprz.1.5% m/m) za marzec 

 USA- (14:30) Ceny importu (Oczek. 1.2% m/m Poprz.1.3% m/m) za marzec 

 USA- (14:30) Ceny importu bez ropy (Poprz.0.4% m/m) za marzec 

 Strefa Euro- (16:00) Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)  

 USA- (16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. -2.1 mln brk Poprz.-3.52 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. 1.0 mln brk Poprz.4.04 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów destylatów (Oczek. 0.9 mln brk Poprz.1.45 mln brk) za tydzień 

 USA- (18:00) Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)  

 USA- (20:00) Beżowa Księga za kwiecień 

 USA- (20:30) Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams) 

 USA- (21:45) Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Richard Clarida) 

 USA- (22:00) 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 
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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 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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