
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  

 
 PKN ORLEN - PKN Orlen zrewidował zysk netto grupy za 2020 rok do 2,8 mld zł 

 Raporty okresowe przedstawią m.in.: BIOMAXIMA, CDRL, DORADCY24, 

ENERGA, FABRYKAKD, FORTE, GRUPAAZOTY, KOMPAP, KRKA, MAKARONPL, 

MASTERPHA, PKNORLEN, PLATYNINW, POLICE, PULAWY, TRAKCJA, ALCOA, 

Bank of America, Citigroup, PepsiCo, UnitedHealth Group, U.S. Bancorp. 

 USA - Skup aktywów w USA zostanie zakończony na długo przed podniesieniem stóp 

procentowych –Powell 

 EUROLAND - Produkcja przemysłowa w strefie euro w lutym spadła o 1,0 proc. mdm 
 POLSKA - Obostrzenia przedłużone o tydzień, od 19.IV otwarte przedszkola i żłobki - 

Niedzielski, MZ 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 

Wskaźnik 
Przyszłej Inflacji 
wg BIEC b.d. 77.8 marzec 

10:00 Polska Inflacja CPI - fin.. 

1.0% m/m 

3.2% r/r 

0.5% m/m 

2.4% r/r marzec 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

14:30 USA Sprzedaż detaliczna 
4.7% 
m/m -3.0% m/m marzec 

14:30 USA 
Sprzedaż bez 
samochodów 

3.0% 
m/m -2.7% m/m marzec 

14:30 USA 

Sprzedaż bez 
samochodów i 
paliw b.d. -3.3% m/m marzec 

14:30 USA 
Indeks NY Empire 
State 16.5 17.4 kwiecień 

14:30 USA Indeks Fed z Filadelfii 41.8 51.8 kwiecień 

14:30 Kanada 
Produkcja 
sprzedana b.d. 3.1% m/m luty 

14:30 USA 
Wnioski o zasiłek 
dla bezrobotnych b.d. 744 tys. tydzień 

15:15 USA 

Wykorzystanie 
mocy 
produkcyjnych 75.4% 73.8% marzec 

15:15 USA 
Produkcja 
przemysłowa 1.6% m/m -2.2% m/m marzec 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 

czwartek, 15 kwietnia 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 011.96 1.89% 

WIG30 2 389.01 1.68% 

mWIG40 4 482.78 0.15% 

sWIG80 19 291.16 -0.58% 

WIG 60 146.63 1.23% 

NCIndex 520.68 -0.32% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20M2120 2 010 2,24% 21 277 31 950 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 152  38.19% 685 968 69.45% 

SPADEK 183  45.98% 242 601 24.56% 

BEZ ZM. 63  15.83% 59 148 5.99% 

RAZEM 398 100.00% 987 717 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

TOWERINVT 20.0  14.29% 169 250 

ASBIS 18.10  9.17% 3 638 209 

ATENDE 6.20  7.64% 4 165 311 

XTPL 78.9  6.19% 1 513 462 

IALBGR 2.350  5.86% 1 046 261 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

IMPERA 4.49  -10.20% 115 737 

ACTION 11.65  -6.80% 4 562 073 

DROZAPOL 3.40  -6.59% 154 296 

BRASTER 1.224  -6.13% 994 368 

PGSSOFT 13.00  -5.80% 788 785 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33 730,89 0,16% 

NASDAQ 13 857,84 -0,99% 

S&P500 4 124,66 -0,41% 

FTSE 100 6 939,58 0,71% 

CAC 40 6 208,58 0,40% 

DAX XETRA 15 209,15 -0,17% 

RTS  1 490,00 2,16% 

BUX 42 514,94 -0,82% 

NIKKEI 225  29 629,75 0,03% 

HANG SENG (godz. 8:21) 28 626,00 -0,95% 

BOVESPA 120 294,68 0,84% 

MERVAL 47 299,01 -0,80% 

CECE EUR  1 456.47 -0.98% 

NTX EUR  1 063.30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.1973 -0,08% 

EUR/PLN 4.5509 -0,01% 

USD/PLN 3.8013 0,10% 

USD/JPY 108.8750 -0,01% 

GBP/USD 1.3768 -0,07% 

EUR/CHF 1.1057 0,00% 

CHF/PLN 4.1158 -0,01% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1740.300 0,20% 

MIEDŹ (LME) 9011,00 +1,20% 

ROPA BRENT 66.470 0,30% 

ROPA WTI 62.990 0,17% 
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Informacje dnia 
 

PKNORLEN PKN Orlen zrewidował zysk netto grupy za 2020 rok do 2,8 mld zł 

PKN Orlen zrewidował skonsolidowany zysk netto za 2020 rok do 2,8 mld zł z 3,3 mld zł podawanych wcześniej w 
raporcie za czwarty kwartał. EBITDA LIFO przed odpisami wyniosła 12,4 mld zł, a raportowana EBITDA sięgnęła 8,4 
mld zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

BUDIMEX Grupa Budimex szacuje zysk netto za I kwartał na 71 mln zł, wzrost rdr o 196 proc. 

Grupa Budimex szacuje, że jej zysk netto w pierwszym kwartale 2021 roku wyniósł 71 mln zł, co oznacza wzrost o 196 
proc. w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego - podała spółka w komunikacie. 

BUDIMEX Budimex chce wypłacić dywidendę w czerwcu 

W połowie marca zarząd Budimeksu zarekomendował wypłatę 16,70 zł dywidendy na akcję. Do akcjonariuszy miałaby 
trafić część zysku netto za 2020 rok w kwocie 310,05 mln zł, powiększona o utworzony w 2020 r. kapitał rezerwowy w 
kwocie 116,3 mln zł. 

BUDIMEX Budimex rekomenduje ustalenie dnia dywidendy na 1 czerwca 

Zarząd Budimeksu zarekomendował akcjonariuszom ustalenie dnia dywidendy na 1 czerwca, a terminu jej wypłaty - na 
18 czerwca br., podała spółka. 

MEX POLSKA Mex Polska z powodu pandemii wycofuje się z realizacji założeń strategicznych na lata 2020-2022 

Zarząd Mex Polska zdecydował o wycofaniu się z realizacji założeń strategicznych na lata 2020-2022. Powodem są 
wprowadzone obostrzenia i zakazy w związku z pandemią - podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PGE PGE zbuduje farmy PV o mocy do 600 MW wokół Bełchatowa do końca 2024 r. 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje zbudować kilka dużych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 600 MW 
na terenach pokopalnianych wokół Bełchatowa do końca 2024 r. Rozważa również uruchomienie w pobliżu nowych 
elektrowni wiatrowych potencjalnie na ok. 100 MW, podała spółka. 

TAURON Tauron zwiększy liczbę stacji ładowania aut elektrycznych do ponad 130 

Grupa Tauron, posiadająca obecnie w południowej Polsce 87 ogólnodostępnych stacji ładowania aut elektrycznych, do 
końca tego roku zamierza zwiększyć ich liczbę do ponad 130. Firma uruchomiła program lojalnościowy dla klientów 
korzystających ze stacji należących do sieci Taurona. 

ENERGA Sąd zmienił postanowienie ws. uchwały o wycofaniu z obrotu akcji Energi 

Sąd Okręgowy w Gdańsku, w wyniku zażalenia złożonego przez Energę, zmienił wcześniejsze postanowienie o 
udzieleniu akcjonariuszom zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały w sprawie 
wycofaniu z obrotu akcji spółki - podała Energa w komunikacie. Zgodnie z decyzją sądu, wykonanie postanowienia 
uzależnione jest od złożenia przez powodów kaucji w kwocie 1,36 mln zł na zabezpieczenie roszczeń. 

PGNIG PGNiG Termika ma umowę na budowę kotłowni gazowo-olejowej w EC Pruszków 

PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - podpisała umowę z 
wykonawcą kotłowni gazowo-olejowej o mocy 45 MWt w Elektrociepłowni Pruszków. Oddanie kotłowni do użytku 
planowane jest na IV kwartał 2022 r., podała spółka. 

BOŚ BOŚ ma umowę ws. programu 'Czyste Powietrze', będzie oferował kredyty antysmog. 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) podpisał umowę o współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na mocy 
której będzie przyjmował wnioski o dotacje z programu "Czyste Powietrze" oraz oferował powiązane z nimi kredyty 
antysmogowe na preferencyjnych warunkach, podał Bank. 

WIRTUALNA POLSKA Wirtualna Polska została partnerem medialnym PKOI na najbliższe 2 lata 

Wirtualna Polska została partnerem medialnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) i Polskiej Reprezentacji 
Olimpijskiej, poinformował PKOI. Umowa została podpisana na dwa lata. 

COMARCH Comarch chce zyskiwać klientów na aplikację ESEF w Europie Zachodniej 

Comarch chce pozyskiwać klientów na aplikację ESEF głównie w Polsce, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech czy 
krajach Beneluksu, poinformował ISBtech product manager systemów Comarch ERP Paweł Krupa. Firma pracuje 
również nad koncepcję budowy narzędzia do konsolidacji sprawozdań finansowych. 

FAMUR Konsorcjum Famuru wybrane do prac za maks. 62 mln zł netto w LW Bogdanka 

Oferta konsorcjum Famuru i Hydrotechu została wybrana przez Lubelski Węgiel Bogdanka w przetargu na realizację 
zadania nr 2 dotyczącego modernizacji oraz dostawy urządzeń układu kompleksu ścianowego przeznaczonych do 
pracy w podziemnych zakładach górniczych, podała spółka. Maksymalna wartość wynagrodzenia za wykonanie 
zadania nr 2 może wynieść ok. 62 mln zł netto. 

ELEMENTAL HOLDING Spółka z grupy Elemental Holding zbuduje zakład recyklingu za ok. 8 mln euro 

Terra Recykling - spółka z Grupy Elemental Holding - wybuduje w Grodzisku Mazowieckim nowy zakład przeróbczy o 
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mocy 30 tys. ton zużytego sprzętu chłodniczego, podał Elemental Holding. Dzięki inwestycji, której wartość sięga ok. 8 
mln euro, moce przerobowe Terra Recykling wzrosną do 45 tys. ton. 

GK IMMOBILE GK Immobile ma zgodę UOKiK na przejęcie Dlako - właściciela sieci Quiosque 

GK Immobile otrzymało od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodę na przejęcie Dlako, podał 
Urząd. Dlako jest spółką holdingową stojącą na czele grupy kapitałowej działającej w branży odzieżowej, sprzedając 
odzież damską pod marką Quiosque. Przejęcie kontroli ma nastąpić na podstawie umowy sprzedaży 90% udziałów w 
Dlako przez Francois Fernanda Grosa. Przejmującym kontrolę nad Dlako jest jedynie GK Immobile. 

PHOTON ENERGY Photon Energy zwiększył udział w farmie PV w Australii, utrzymał udział w RayGen 

Photon Energy zwiększył udział w farmie fotowoltaicznej Maryvale w Australii do 65% poprzez transakcję asset swap z 
Canadian Solar oraz wziął udział w podwyższeniu kapitału RayGen, podała spółka. 

SUNEX Zarząd Suneksu rekomenduje 0,04 zł dywidendy na akcję 

Zarząd Suneksu rekomenduje wypłatę 811,7 tys. zł dywidendy z zysku za 2020 rok, czyli 0,04 zł na akcję - podała 
spółka w komunikacie. 

MEX Mex Polska szacuje, że przychody grupy w 2020 r. spadły o ponad 40 proc. 

Mex Polska szacuje, że przychody netto grupy w 2020 r. wyniosły 41,9 mln zł, w porównaniu do 75,3 mln w 2019 r. - 
podała spółka w komunikacie. Strata EBITDA w 2020 r. szacowana jest na 2,5 mln zł, a strata netto na 11,9 mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar podbił do 1,19869 USD. Słabszy dolar tłumaczony jest gołębim Fed'em oraz dobrymi 

wskazaniami sektora finansowego co podtrzymuje układy risk-on. Podczas handlu w Azji obserwujemy lekkie cofnięcie 
się kwotowań głównej pary. Wydarzeniem sesji są doniesienia o potencjalnych dużych sankcjach wymierzonych w 
Rosję ze strony USA..  

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Skup aktywów w USA zostanie zakończony na długo przed podniesieniem stóp procentowych –Powell  

Prowadzony przez Fed skup aktywów w USA najprawdopodobniej zostanie zakończony na długo przed ewentualnym 
podniesieniem stóp procentowych – powiedział w środę prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell podczas 
wideokonferencji Klubu Ekonomicznego w Waszyngtonie. 

USA W USA zanotowano kolejny spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA 

W USA zanotowano kolejny spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo 
zniżkował o 3,7 proc. w tygodniu zakończonym 9 kwietnia - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków 
Hipotecznych (MBA). 

EUROLAND Gospodarka strefy euro nadal wymaga bodźców fiskalnych i monetarnych - Lagarde 

Prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde oznajmiła w środę, że gospodarka strefy euro 
nadal wymaga bodźców fiskalnych i monetarnych, by wyjść z kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa. 

EUROLAND Produkcja przemysłowa w strefie euro w lutym spadła o 1,0 proc. mdm 

Produkcja przemysłowa w strefie euro w lutym spadła o 1,0 proc. mdm, podczas gdy poprzednio wzrosła o 0,8 proc. - 
poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PANDEMIA Obostrzenia przedłużone o tydzień, od 19.IV otwarte przedszkola i żłobki - Niedzielski, MZ 

Rząd zdecydował o przedłużeniu obowiązywania dotychczasowych obostrzeń o tydzień, do 25 kwietnia, ale od 19 
kwietnia otwarte zostaną przedszkola i żłobki - poinformował na środowej konferencji minister zdrowia Adam 
Niedzielski. Do 3 maja nadal zamknięte będą hotele i obiekty noclegowe. 

PRZEMYSŁ Produkcja przemysłowa w Polsce w II wzrosła o 4,3 proc. rdr - Eurostat 

Produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana dniami roboczymi, wzrosła w lutym o 4,3 proc. rdr, po wzroście o 5,3 
proc. rdr miesiąc wcześniej - podał Eurostat. 

DŁUG Sprzedaż obligacji detalicznych w marcu wyniosła 3,904 mld zł - MF 

Sprzedaż obligacji detalicznych w marcu wyniosła 3,904 mld zł wobec 3,04 mld zł w lutym - podał resort finansów w 
komunikacie. W okresie styczeń-marzec sprzedaż wyniosła 10,1 mld zł. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 
  



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 4  
 

 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 
DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 BIOMAXIMA-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 CDRL-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 DORADCY24-Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku. 

 ENERGA-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 FABRYKAKD-Publikacja korekty raportu kwartalnego (jednostkowego i skonsolidowanego) za I kwartał 2019 r. 

 FORTE-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 GRUPAAZOTY-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 INGBSK-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. 

 KOMPAP-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 KRKA-Publikacja raportu za 2020 rok. 

 MAKARONPL-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 MASTERPHA-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 MOL-ZWZA 

 NWAI-Wypłata dywidendy 2 zł na akcję. 

 PKNORLEN-Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok. 

 PLATYNINW-Publikacja raportu za 2020 rok. 

 POLICE-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 PULAWY-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 SESCOM-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję. 

 SOLARINOV-Split akcji w stosunku 1:10. 

 TRAKCJA-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok. 

 UNICREDIT-WZA 

 ZYWIEC-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020. 

 ALCOA-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 Bank of America-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 Citigroup-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 PepsiCo-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 UnitedHealth Group-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 U.S. Bancorp-Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

POLSKA 

 Polska- (09:00)  Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC (Poprz.77.8) za marzec 

 Polska- (10:00) Inflacja CPI - fin. (Oczek. 1.0% m/m 3.2% r/r Poprz.0.5% m/m 2.4% r/r) za marzec 

  

ZAGRANICA 

 Francja- (08:45) Inflacja CPI - fin. (Oczek. 0.6% m/m 1.1% r/r Poprz.0.0% m/m 0.6% r/r) za marzec 

 Francja- (08:45) Inflacja HICP - fin. (Oczek. 0.7% m/m 1.4% r/r Poprz.0.0% m/m 0.8% r/r) za marzec 

 Włochy- (10:00) Inflacja CPI - fin. (Oczek. 0.3% m/m 0.8% r/r Poprz.0.1% m/m 0.6% r/r) za marzec 

 Turcja- (13:00) Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa (Oczek. 19.0% Poprz.19.0%) za kwiecień 

 USA- (14:30) Sprzedaż detaliczna (Oczek. 4.7% m/m Poprz.-3.0% m/m) za marzec 

 USA- (14:30) Sprzedaż bez samochodów (Oczek. 3.0% m/m Poprz.-2.7% m/m) za marzec 

 USA- (14:30) Sprzedaż bez samochodów i paliw (Poprz.-3.3% m/m) za marzec 

 USA- (14:30) Indeks NY Empire State (Oczek. 16.5 Poprz. 17.4) za kwiecień 

 USA- (14:30) Indeks Fed z Filadelfii (Oczek. 41.8 Poprz.51.8) za kwiecień 

 Kanada- (14:30) Produkcja sprzedana (Poprz.3.1% m/m) za luty 

 USA- (14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Poprz.744 tys.) za tydzień 

 USA- (15:15) Wykorzystanie mocy produkcyjnych (Oczek. 75.4% Poprz.73.8%) za marzec 

 USA- (15:15) Produkcja przemysłowa (Oczek. 1.6% m/m Poprz.-2.2% m/m) za marzec 

 USA- (16:00) Zapasy niesprzedanych towarów (Oczek. 0.4% m/m Poprz.0.3% m/m) za luty 

 USA- (16:00) Indeks rynku nieruchomości - NAHB (Oczek. 84 Poprz.82) za kwiecień 

 USA- (16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Poprz.20 mld) za tydzień 

 USA- (17:30) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic) 

 USA- (20:00) Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (Mary Daly) 

 USA- (22:00) Miesięczny napływ kapitałów netto (Poprz.106.3 mld USD) za luty 

 USA- (22:00) Napływ kapitałów długoterminowych (Poprz.90.8 mld USD) za luty 

 USA- (22:00) Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester) 

 

 

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 dn ia 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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