
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  

 
 Pepees - 1,98 mln zł zysku netto, 2,94 mln zł straty EBIT w I kw. 2021 r. 

 Creepy Jar Zysk brutto w I kwartale wyniósł 5,2 mln zł - szacunki 

 Skarbiec - 4,56 mln zł zysku netto w III kw. r.obr. 2020/2021 

 Columbus Energy - EBITDA w I kw. '21 wyniosła 20,05 mln zł, bez zmian rdr 

 OPONEO -  rekomenduje wypłatę 0,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 r. 

 CCC - term sheet z 7 bankami dot. nowego finansowania konsorcjalnego 

 USA - Produkcja przemysłowa w USA w IV w górę o 0,7 proc. mdm, a przetwórstwo o 

0,4 proc. mdm 

 POLSKA - PKB Polski w I kw. 2021 r. spadł o 1,2 proc. rdr - flash szacunek GUS 

 POLSKA – Prezentacja dokumentu programu „Polski Ład” 

 Raport okresowy przedstawi: 01CYBATON, 4MASS, 4MOBILITY, ACKERMAN, 

AGROLIGA, AGROTOUR, AIRWAY, ALUMAST, ALUMETAL, APATOR, ARTGAMES, 

ASTRO, ATCCARGO, AUTOSPA, AUXILIA, BETOMAX, BIOMASS, BPC, 

BROADGATE, BVT, CANNABIS, CARLSON, CLOUD, CMI, COLUMBUS, 

CZARNKOW, DANKS, DCD, DENTAMDC, DRAGEUS, ECCGAMES, EDINVEST, 

EFENERGII, EKOPARK, ELKOP, EUROTEL, FABRYKAKD, FALCON, FINVENTUR, 

GAMIVO, GENRG, GLCOSMED, GOVENA, GRMEDIA, GTRINITY, H4F, 

HAMBURGER, HEMP, HUBTECH, HYDROTOR, IMAGIS, INDOS, INFOSCAN, 

INTELIWIS, INVENTION, JRHOLDING, JUJUBEE, KANCELWEC, KBJ, KLEBAINV, 

KLON, KME, KPPD, KRVITAMIN, LASERMED, LEGIMI, LIBERTY, LUKARDI, 

MASTERPHA, MAXIPIZZA, MERA, MFOOD, MILESTONE, MODERNCOM, 

NEXTBIKE, NGGAMES, ODLEWNIE, ORGANIC, PARCELTEC, PATENTUS, 

PATFUND, PEPEES, PFMEDICAL, PIK, PLGROUP, POLARISIT, PREFAGRP, 

PROJPRZEM, PURE, QUART, QUARTICON, QUBICGMS, REDDEV, ROPCZYCE, 

SFD, SFERANET, SFKPOLKAP, SMSKREDYT, SOFTBLUE, STEMCELLS, 

SUMMALING, TAMEX, TECHINVGR, TELEMEDPL, TELIANI, TERMO2PWR, 

THEDUST, VABUN, VARSAV 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

14:00 Polska 
Inflacja bez cen 
administrowanych 

b.d. 2.6% r/r kwiecień 

14:00 Polska 
Inflacja bez cen 
najbardziej 
zmiennych 

b.d. 2.6% r/r kwiecień 

14:00 Polska 
Inflacja bez cen 
żywności i energii 

3.8% r/r 3.9% r/r kwiecień 

14:00 Polska 
Inflacja - 15% 
średnia obcięta 

b.d. 2.9% r/r kwiecień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
 
 
 

poniedziałek, 17 maja 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2092.80 +0.17% 

WIG30 2483.15 +0.39% 

mWIG40 4578.55 +0.99% 

sWIG80 20153.83 +0.34% 

WIG 62237.55 +0.38% 

NCIndex 493.14 +2,42% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20M2120 2 080 -0.34% 24 318 33 119 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 192  49,61% 779 136 68,31% 

SPADEK 148  38,24% 358 994 31,48% 

BEZ ZM. 47  12,14% 2 403 0,21% 

RAZEM 387 100,00% 1 140 533 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

SECOGROUP 15.0  +11.11% 756 140 

SATIS 3.15  +9.00% 1 347 891 

TSGAMES 417.8  +7.57% 10 449 958 

CREEPYJAR 817  +7.50% 831 711 

GETIN 0.870  +7.41% 935 537 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

KCI 1.365  -7.46% 623 213 

SKOTAN 2.40  -6.98% 306 933 

OVOSTAR 76.0  -6.17% 109 985 

TESGAS 4.735  -5.68% 355 243 

KGHM 212.00  -5.27% 172808169 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 382,13 1,06% 

NASDAQ 13 429,98 2,32% 

S&P500 4 173,85 1,49% 

FTSE 100 7 043,61 1,15% 

CAC 40 6 385,14 1,54% 

DAX XETRA 15 416,64 1,43% 

RTS  1 548,93 0,13% 

BUX 45 429,12 1,01% 

NIKKEI 225  27 821,55 -0,94% 

HANG SENG (godz. 8:21) 28 182,37 0,55% 

BOVESPA 121 880,82 0,97% 

MERVAL 54 850,06 4,23% 

CECE EUR  1 456.47 -0.98% 

NTX EUR  1 063.30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.2142 0,55% 

EUR/PLN 4.5228 0,01% 

USD/PLN 3.7221 -0,61% 

USD/JPY 109.2900 -0,21% 

GBP/USD 1.4092 0,33% 

EUR/CHF 1.0951 0,09% 

CHF/PLN 4.1300 -0,09% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1855.150 0,62% 

MIEDŹ (LME) 10239,5 -0,20% 

ROPA BRENT 68.770 -0,09% 

ROPA WTI 65.470 -0,06% 
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ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

14:30 USA 
Indeks NY Empire 

State 
24.0 26.3 maj 

16:00 USA 

Indeks rynku 

nieruchomości - 

NAHB 

83 83 maj 

22:00 USA 

Miesięczny 

napływ kapitałów 

netto 

b.d. 
72.6 mld 

USD 
marzec 

22:00 USA 
Napływ kapitałów 

długoterminowych 
b.d. 4.2 mld USD marzec 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 

Informacje dnia 
 

PEPEES Pepees miał 1,98 mln zł zysku netto, 2,94 mln zł straty EBIT w I kw. 2021 r. 

Pepees odnotował 1,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I 
kw. 2021 r. wobec 3,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

CREEEPY JAR Zysk brutto Creepy Jar w I kwartale wyniósł 5,2 mln zł – szacunki 

Zysk brutto Creepy Jar w pierwszym kwartale 2021 roku wyniósł 5,2 mln zł, co oznacza wzrost o 505 proc. rdr - podała 
spółka we wstępnych danych. 

SKARBIEC Skarbiec miał 4,56 mln zł zysku netto w III kw. r.obr. 2020/2021 

Skarbiec Holding odnotował 4,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. roku obrotowego 2020/2021 (styczeń-
marzec 2021) wobec 1,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

COLUMBUS ENERGY EBITDA Columbus Energy w I kw. '21 wyniosła 20,05 mln zł, bez zmian rdr 

EBITDA Columbus Energy w I kwartale 2021 roku wyniosła 20,05 mln zł, czyli pozostała na poziomie ubiegłorocznym. 
Zysk netto spadł do 8,59 mln zł z 13,51 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie. 

OPONEO.PL Oponeo.pl rekomenduje wypłatę 0,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 r. 

Rada nadzorcza Oponeo.pl pozytywnie oceniła rekomendację zarządu w sprawie przeznaczenia 8,36 mln zł z zysku 
netto za 2020 r., wynoszącego 25,36 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,6 zł na akcję, podała 
spółka. 

CCC CCC ma term sheet z 7 bankami dot. nowego finansowania konsorcjalnego 

CCC zawarło z siedmioma bankami term sheet zawierający streszczenie warunków nowego finansowania 
konsorcjalnego dla CCC i wybranych spółek zależnych, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PEKAO Bank Pekao: 'Polski Ład' przyspieszy wzrost PKB o 0,3-0,4 pkt proc. w 2022 r. 

Ogłoszony dziś "Polski Ład" może doprowadzić do wzrostu dochodów rozporządzalnych w grupach z większą 
skłonnością do konsumpcji, co przełoży się na przyspieszenie wzrostu PKB o 0,3-0,4 pkt proc. Wobec tego wzrost 
gospodarczy w 2022 r. może przekroczyć 5,5% r/r, oceniają analitycy Banku Pekao. 

PKO BP PKO BP: 'Nowy Ład' daje szansę na wzrost PKB wyraźnie powyżej 5% w 2022-2023 

Program "Nowy Ład", umożliwiający znaczny wzrost dochodów rozporządzalnych ponad połowy gospodarstw 
domowych, daje szansę na wzrost PKB w 2022-2023 wyraźnie powyżej 5%, uważają ekonomiści PKO Banku Polskiego. 

PKN, PGNIG Sasin: Orlen przejmując PGNiG nie będzie musiał odsprzedawać części jego aktywów 

 PKN Orlen przejmując aktywa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) nie będzie musiał odsprzedawać 
części aktywów gazowej spółki - poinformował w niedzielę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin na 
antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia. 

CCC CCC podpisało dokument Term Sheet z bankami na nowe finansowanie 

 CCC podpisało z instytucjami finansującymi dokument Term Sheet zawierający streszczenie warunków nowego 
finansowania konsorcjalnego dla CCC i wybranych spółek z grupy - poinformowało CCC w komunikacie. 

OPONEO.PL Oponeo.pl chce wypłacić 0,60 zł dywidendy na akcję 



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 3  
 

Zarząd Oponeo.pl rekomenduje, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy 8,36 mln zł, czyli 0,60 zł na akcję - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

OVOSTAR Ovostar miał 4,72 mln USD zysku netto, 4,37 mln USD zysku EBIT w I kw. 2021 r. 

 Ovostar odnotował 4,72 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w I kw. 2021 r. wobec 1,16 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 4,37 mln 
USD wobec 1,04 mln USD zysku rok wcześniej. 

UNIMOT Unimot miał wstępnie 28,3 mln zł skorygowanej EBITDA w I kw. 2021 r. 

Unimot miał 28,3 mln zł skorygowanej EBITDA w I kw. 2021 r. (wobec 32,9 mln zł rok wcześniej) przy 1 572,3 mln zł 
skonsolidowanych przychodów ogółem (wobec 1 200,5 mln zł mln zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne, 
szacunkowe dane. 

DEVELIA Develia kupiła działkę we Wrocławiu za 5 mln zł pod ok. 37 lokali 

Develia nabyła nieruchomość we Wrocławiu przy ul. Buforowej, o powierzchni 1,1457 ha za 5 mln zł, podała spółka. 

DEVELIA Develia miała 34,63 mln zł zysku netto, 48,03 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r. 

 Develia odnotowała 34,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 
I kw. 2021 r. wobec 65,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

I2 DEVELOPMENT i2 Development miał 0,17 mln zł zysku netto, 0,51 mln zł zysku EBIT w I kw. 

 i2 Development odnotował 0,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I kw. 2021 r. wobec 24,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PGNIG PGNiG ma zgodę ukraińskiego regulatora na przejęcie kontroli nad spółką grupy ERU na Ukrainie 

PGNiG otrzymało zgodę ukraińskiego urzędu antymonopolowego na objęcie większościowego udziału w spółce 
KarpatGazVydobuvannya z grupy ERU - poinformował spółka w komunikacie. 

PKN ORLEN Orlen Unipetrol testuje chemiczny recykling odpadów z tworzyw sztucznych 

Orlen Unipetrol uruchomił w swym zakładzie w Litvinowie instalację pirolizy do przetwarzania odpadów z tworzyw 
sztucznych. Posłuży ona do planowanych na trzy lata testów, które sprawdzą możliwości chemicznego recyklingu 
tworzyw sztucznych i wprowadzenia tej technologii do produkcji, podano w komunikacie. 

KGHM Wiceprezes KGHM: dług netto spółki na koniec pierwszego kwartału 2021 r. wynosił 5 mld zł 

Dług netto spółki na koniec pierwszego kwartału 2021 r. wynosił 5 mld zł. Natomiast ze względu na istotny wzrost 
skorygowanej EBITDA, mamy obniżenie wskaźnika zadłużenia - podkreślił w piątek wiceprezesem zarządu KGHM ds. 
finansowych Andrzej Kensbok. 

GRUPA AZOTY Grupa Azoty miała 87,57 mln zł zysku netto, 405,09 mln zł zysku EBITDA w I kw. 

Grupa Azoty odnotowała 87,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I kw. 2021 r. wobec 151,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

ZAKŁADY AZOTOWE 
PUŁAWY 

ZA Puławy miały 33,45 mln zł zysku netto, 44,99 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 33,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto 
przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 80,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała 
spółka w raporcie. 

ZAKŁADY AZOTOWE 
PUŁAWY 

Capex wzrośnie r/r do 996 mln zł w 2021 roku 

Nakłady inwestycyjne Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy (ZA Puławy) - spółki zależnej Grupy Azoty - 
wyniosą 996 mln zł w całym 2021 roku, w porównaniu do 827 mln zł w 2020 roku, poinformował wiceprezes 
Grupy Azoty i prezes ZA Puławy Tomasz Hryniewicz. 

AZOTY POLICE ZCh Police miały 15,04 mln zł zysku netto, 61,21 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r. 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 15,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto 
przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 13,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała 
spółka w raporcie. 

ORANGE Orange Polska chce przechodzić na OZE zawierając kontrakty PPA 

Orange Polska będzie przechodzić na odnawialne źródła energii (OZE) w swojej strukturze zużycia energii, za pomocą 
tzw. PPA, czyli długoterminowych kontraktów zakupowych, zawieranych bezpośrednio z producentami energii 
odnawialnej, poinformował prezes Julien Ducarroz. 

GETIN NOBLE BANK Getin Noble Bank miał 87,93 mln zł straty netto, 40,1 mld zł aktywów w I kw. 

Getin Noble Bank (GNB) odnotował 87,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I kw. 2021 r. wobec 109,63 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie 

GETIN NOBLE BANK GNB: Skłonność klientów do pozwów ogranicza przewaga pozytywych wyroków dla banku 

Getin Noble Bank (GNB) spodziewa się, że we wrześniu będzie mógł przedstawić aktualizację planu naprawy, nad 
którym pracuje obecnie z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Bank liczy także, że do tego czasu zyska 
większą jasność w kwestii ewentualnych ugód dotyczących kredytów w CHF i czeka na orzeczenie Izby Cywilnej Sądu 
Najwyższego, poinformował prezes GNB Artur Klimczak. Jak zaznaczył prezes, skłonność klientów do składania nowych 
pozwów jest mniejsza niż w innych bankach ze względu na dotychczasową przewagę wyroków korzystnych dla banku. 

IZOSTAL Oferta Izostalu na 169,7 mln zł netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu 
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Oferta Izostalu, warta 208,7 mln zł brutto (169,7 mln zł netto), została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-
Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych DN1000 o długości około 75 km dla zadania inwestycyjnego Gazociąg 
Gustorzyn - Wronów zamówienie 1, podała spółka w komunikacie. 

MIRBUD, WASKO Konsorcjum Wasko wykona prace przy S1 dla konsorcjum Mirbudu za 89 mln zł 

Konsorcjum Wasko (lider) i Voltar System (konsorcjant) podpisało z konsorcjum m.in. Mirbudu (lider) i Kobylarni umowę 
na wykonanie prac polegających na wyposażeniu tunelu na odcinku drogi ekspresowej S1 w systemy zarządzania 
bezpieczeństwem za 89,02 mln zł brutto, podało Wasko w komunikacie. 

NOVATURAS Novaturas miał 12 mln euro przychodów w okresie styczeń-kwiecień 2021 r. 

Novaturas miał 10,2 tys. klientów w kwietniu, a w okresie styczeń-kwiecień 19 tys., tj. mniej o 31% r/r i o 71% mniej niż 
w 2019 r., podała spółka. Przychody osiągnęły 6,4 mln euro w kwietniu i 12 mln euro w okresie styczeń-kwiecień, podano 
również. 

WORK SERVICE GI International kupi w wezwaniu prawie 16,2 mln akcji Work Service 

GI International kupi w zakończonym 11 maja wezwaniu 16.164.779 akcji Work Service - poinformowało pośredniczące 
w wezwaniu BM mBanku. 

PZ CORMAY PZ Cormay miało 0,91 mln zł zysku netto, 0,86 mln zł EBITDA w I kw. 2021 r. 

PZ Cormay odnotowało 0,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w I kw. 2021 r. wobec 7,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Mostostalu Zabrze ma umowę na rozbudowę na terenie ZUSOK za ok.400 mln zł 

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, spółka zależna Mostostalu Zabrze, zawarł 
z Posco Engineering & Construction (Posco E&C) umowę podwykonawczą dotyczącą prac projektowych i robót 
konstrukcyjno-budowlanych w ramach projektu rozbudowy instalacji termicznego przekształcania odpadów na terenie 
Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie (ZUSOK), podał Mostostal Zabrze w 
komunikacie. 

APLISENS Aplisens rozważy skup akcji do programu motywacyjnego i celem umorzenia 

Aplisens bierze pod uwagę przeprowadzenie skupu akcji zarówno do celów programu motywacyjnego, jak i celem 
umorzenia w tym roku, poinformował prezes Adam Żurawski. 

APLISENS Nakłady inwestycyjne Aplisensu będą niższe niż 10 mln zł w 2021 r. 

Nakłady inwestycyjne Aplisensu mogą być w 2021 r. niższe od zakładanych w strategii 10 mln zł i częściowo zostać 
przesunięte na 2022 r., poinformował prezes Adam Żurawski. 

ERBUD Erbud ma umowę na roboty budowlane w Karpaczu za 38,5 mln zł netto 

Erbud podpisał umowę, wartą 38,5 mln zł netto, na przebudowę i rozbudowę budynku usługowo-mieszkalnego Hotelowy 
Resort Vital & Spa "Sanssouci" w Karpaczu, podała spółka. 

BUDIMEX Budimex ma umowę na obwodnicę Suchowoli za 249,1 mln zł 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała z Budimeksem umowę na zaprojektowanie i 
budowę obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8. Jest to pierwsza umowa na realizację podpisana w 
województwie podlaskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Jej wartość to 249,14 mln zł brutto, 
podała Dyrekcja. 

POLIMEX-MOSTOSTAL Konsorcjum Polimexu ma umowę z innogy na rozbudowę biurowca za 44,98 mln zł 

Konsorcjum Polimexu Mostostal i Polimexu Infrastruktura zawarło z innogy Stoen Operator umowę na przebudowę, 
rozbudowę i nadbudowę budynku biurowego z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Pory 80 w 
Warszawie, podał Polimex Mostostal. Wynagrodzenie za realizację zadania ma charakter ryczałtowy i wynosi 44 980 
000 zł netto, podano również. 

MABION Krzysztof Kaczmarczyk został powołany na prezesa Mabionu 

Rada nadzorcza Mabionu odwołała Dirka Kredera ze stanowiska prezesa zarządu, jednocześnie powołując na to 
stanowisko Krzysztofa Kaczmarczyka, podała spółka. Głównym celem stawianym przez radę nadzorczą przed 
Krzysztofem Kaczmarczykiem jest efektywne przeprowadzenie procesu pozyskania inwestora strategicznego. 

11 BIT STUDIOS 11 bit studios miało 3,56 mln zł zysku netto, 6,38 mln zł EBITDA w I kw 2021 

11 bit studios odnotowało 3,56 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 16,53 mln zł zysku rok wcześniej, 
podała spółka w raporcie. 

ULTIMATE GAMES Ultimate Games miało 2,52 mln zł zysku netto, 1,44 mln zł zysku EBIT w I kw. 

Ultimate Games odnotowało 2,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I kw. 2021 r. wobec 1,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

MIRACULUM Miraculum miało 0,73 mln zł straty netto, 0,54 mln zł straty EBIT w I kw. 2021 

Miraculum odnotowało 0,73 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2021 r. wobec 0,98 mln zł straty rok wcześniej, 
podała spółka w raporcie. 

IPOPEMA SECURITIES Ipopema miała 3,09 mln zł zysku netto, 4,59 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 r. 

Ipopema Securities odnotowała 3,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

KINO POLSKA Kino Polska TV miało 6,36 mln zł zysku netto, 25,65 mln zł EBITDA w I kw. 2021 

Kino Polska TV odnotowało 6,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I kw. 2021 r. wobec 4,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

SECO/WARWICK Seco/Warwick miało 3,21 mln zł zysku netto, 4,41 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021 

Seco/Warwick odnotowało 3,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I kw. 2021 r. wobec 2,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 
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MENNICA POLSKA Mennica Polska chce wypłacić 0,50 zł dywidendy na akcję 

Zarząd Mennicy Polskiej rekomenduje, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy 25,6 mln zł, czyli 0,50 zł na akcję - 
poinformowała spółka w komunikacie. Zgodnie z propozycją zarządu, dywidenda ma zostać wypłacona w dwóch ratach: 
0,2 zł w czerwcu oraz 0,3 zł w sierpniu, podano również. 

MENNICA POLSKA Mennica Skarbowa zwiększyła sprzedaż złota o 67% r/r do 842 kg w I kw. 2021 r. 

Mennica Skarbowa zwiększyła sprzedaż złota o 67% r/r do 842 kg w I kw. 2021 r., podała spółka. Przychody spółki w I 
kw. br. zwiększyły się o 67% r/r do 201,6 mln zł, podano również. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
 

 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: Po osłabieniu się amerykańskiego dolara, widocznym pod koniec poprzedniego tygodnia, nowy tydzień 

przynosi delikatne próby odbicia wartości USD w górę. Na razie skala zwyżek wartości dolara jest jednak relatywnie 
niewielka. Kurs EUR/USD porusza się w okolicach 1,2127. Odbicie wartości dolara w górę widać także na parach z 
frankiem szwajcarskim, funtem brytyjskim czy jenem japońskim, ale wszędzie ma ono niewielki zakres.  

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

STREFA EURO Ponowna ocena warunków na rynku finansowym na czerwcowym posiedzeniu - minutes EBC 

EBC może dokonać ponownej oceny warunków finansowania podczas posiedzenia w czerwcu - wynika z protokołu z 
posiedzenia EBC z 21-22 kwietnia. Bank dodał, że kolejne kalibracje są możliwe w razie konieczności. "Członkowie 
przypomnieli, że czerwcowe posiedzenie poświęcone polityce pieniężnej będzie kolejną okazją do gruntownej oceny 
warunków finansowania i perspektyw inflacji, w ramach których zostaną uwzględnione nowe projekcje 
makroekonomiczne ekspertów Eurosystemu” - napisano w sprawozdaniu. EBC nadal jest gotowy do kolejnej kalibracji 
programu PEPP. 

USA Produkcja przemysłowa w USA w IV w górę o 0,7 proc. mdm, a przetwórstwo o 0,4 proc. mdm 

Produkcja przemysłowa w USA w kwietniu wzrosła o 0,7 proc. mdm - podała Rezerwa Federalna USA. Oczekiwano +1 
proc. mdm, wobec: +2,4 proc. w marcu, po korekcie z +1,4 proc. Przetwórstwo przemysłowe wzrosło o 0,4 proc. mdm. 
Prognozowano +0,4 proc., wobec +3,1 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +2,7 proc. Wykorzystanie mocy 
produkcyjnych amerykańskich firm wyniosło w kwietniu 74,9 proc. vs konsensus 75 proc. i wobec 74,4 proc. miesiąc 
wcześniej. 

USA Sprzedaż detaliczna w USA w kwietniu pozostała bez zmian w ujęciu mdm 

Sprzedaż detaliczna w USA w kwietniu pozostała bez zmian w ujęciu miesiąc do miesiąca - podali statystycy 
Departamentu Handlu. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż wzrośnie o 1 proc. 

USA Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich w maju spadł do 82,8 pkt. 

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w maju 
spadł do 82,8 pkt. z 88,3 pkt. miesiąc wcześniej - podano we wstępnym wyliczeniu. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

WZROST GOSPODARCZY PKB Polski w I kw. 2021 r. spadł o 1,2 proc. rdr - flash szacunek GUS 

Produkt Krajowy Brutto w I kwartale 2021 roku spadł o 1,2 proc. rdr wobec spadku na poziomie 2,7 proc. rdr w IV kw. 
2020 r. - wynika z flash szacunku GUS. Kdk PKB w I kw. wzrósł o 0,9 proc. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes 
oczekiwali, że w I kw. 2021 r. polska gospodarka skurczyła się o 1,2 proc. rdr. Pełne dane o PKB w I kw. GUS poda 31 
maja. 

INFLACJA Inflacja w kwietniu wyniosła rdr 4,3 proc., a mdm 0,8 proc. – GUS 

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2021 r. wzrosły rdr o 4,3 proc., a w porównaniu z poprzednim 
miesiącem ceny wzrosły o 0,8 proc.- podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że w 
kwietniu ceny rdr wzrosły o 4,3 proc., a mdm wzrosły o 0,7 proc. 

GOSPODARKA Średnioroczny koszt projektów zaproponowanych w Polskim Ładzie to 72,4 mld zł – dokument programu Polski 
Ład 

Średni roczny koszt projektów zaproponowanych w Polskim Ładzie to 72,4 mld zł, a maksymalny koszt do 2030 r. ma 
wynieść 651,6 mld zł - wynika z programu Polski Ład. W programie zaznaczono, że kwoty oszacowano przy 
uwzględnieniu wzrostu inwestycji prywatnych. 

PODATKI PiS proponuje wzrost kwoty wolnej do 30 tys. zł, podniesienie progu podatkowego do 120 tys zł. 

Prawo i Sprawiedliwość proponuje podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz podniesienie drugiego progu 
podatkowego do 120 tys. zł. z 85 tys. zł - podano w dokumencie programowym "Polski Ład". Partia chce docelowo 
wprowadzić jednolity kontrakt o pracę i liniową składkę zdrowotną 

KREDYTY PiS proponuje by, państwo gwarantowało do 100 tys. zł wkładu własnego dla biorących kredyt hipoteczny 

PiS proponuje by, państwo gwarantowało do 100 tys. zł wkładu własnego dla biorących kredyt hipoteczny lub przekazało 
dofinansowanie w wysokości do 160 tys. zł dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego lub dla rodzin 
wielodzietnych - podano w dokumencie programowym "Polski Ład" 

MIESZKANIA Oprócz dopłat do wkładu własnego MRPiT planuje wprowadzić bon mieszkaniowy 
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Oprócz dopłat do wkładu własnego rząd przygotuje inne rozwiązanie wspierające mieszkalnictwo - bon mieszkaniowy, 
którego wysokość będzie uzależniona od liczby osób w rodzinie - powiedział w trakcie konwencji programowej 
Zjednoczonej Prawicy wicepremier Jarosław Gowin. Nowe rozwiązanie ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. 

OBROTY BIEŻĄCE Nadwyżka w obrotach bieżących w marcu wyniosła 938 mln euro vs konsensus 1.480,0 mln euro nadwyżki – 
NBP 

Nadwyżka w obrotach bieżących w marcu 2021 r. wyniosła 938 mln euro wobec konsensusu 1.480,0 mln euro nadwyżki 
- podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł w marcu o 27,7 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 27,3 proc. rdr, a 
import wzrósł o 24,6 proc. rdr wobec prognozy wzrostu o 22,4 proc. 

EKSPORT Marcowy wzrost eksportu wyrażony w PLN był najwyższy w ostatnich latach – NBP 

Marcowy wzrost eksportu wyrażony w PLN był najwyższy w ostatnich latach, a opiera się on głównie na produktach o 
wysokim udziale zagranicznej wartości dodanej - podał w piątek NBP. NBP podał, że wartość eksportu towarów wyniosła 
112,4 mld zł, co oznacza wzrost o 27,5 mld zł, tj. o 32,5 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r. "Był to 
najwyższy wzrost eksportu odnotowany w ostatnich latach" - napisał NBP. NBP podał, że w marcu odnotowano wzrost 
wartości eksportu głównie baterii samochodowych, części samochodowych, odzieży, odbiorników telewizyjnych i mebli. 

KONIUNKTURA GIEŁDOWA Odsetek "byków" na GPW wzrósł do 55,9 proc., najwyższego poziomu od stycznia – INI 

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się 
w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 10,6 pkt. proc. do 55,9 proc. Odsetek respondentów 
oczekujących trendu spadkowego spadł o 3,8 pkt. proc. do 28 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych 
w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 01CYBATON- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 4MASS- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 4MOBILITY- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ACKERMAN- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 AGROLIGA- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 AGROTOUR- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 AIRWAY- Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ALUMAST- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ALUMETAL- Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 APATOR- Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ARTGAMES- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ASBIS- Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 USD na akcję. 

 ASTRO- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ATCCARGO- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 AUTOSPA- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 AUXILIA- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 BETOMAX- Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 BIOMASS- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 BPC- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 BROADGATE- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 BVT- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 CANNABIS- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 CARLSON- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 CFSA- ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r. oraz wypłaty dywidendy. 

 CLOUD- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 CMI- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 COLUMBUS- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 CZARNKOW- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 DANKS- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 DCD- Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 DENTAMDC- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 DRAGEUS- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ECCGAMES- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 EDINVEST- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję. 

 EFENERGII- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 EKOPARK- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ELKOP- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 EUROTEL- Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 FABRYKAKD- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 FALCON- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 FINVENTUR- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 GAMIVO- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 GENRG- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 GLCOSMED- Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 GOVENA- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 GRMEDIA- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 GTRINITY- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 H4F- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 HAMBURGER- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 HEMP- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 HUBTECH- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 HYDROTOR- Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 IMAGIS- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 INDOS- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 INFOSCAN- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 INTELIWIS- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 INVENTION- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 JRHOLDING- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 JUJUBEE- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 KANCELWEC- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 KBJ- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku oraz za cały 2020 rok. 

 KLEBAINV- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 KLON- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 KME- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 KPPD- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 KRVITAMIN- Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 LASERMED- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 LEGIMI- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 LIBERTY- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 
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 LUKARDI- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 MASTERPHA- Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 MAXIPIZZA- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 MERA- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 MFOOD- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 MILESTONE- Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 MODERNCOM- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 NEXTBIKE- Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 NGGAMES- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ODLEWNIE- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ORGANIC- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 PARCELTEC- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 PATENTUS- Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 PATFUND- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 PEPEES- Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 PFMEDICAL- Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 PIK- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 PLGROUP- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 POLARISIT- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 PREFAGRP- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 PROJPRZEM- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 PURE- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 QUART- Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 QUARTICON- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 QUBICGMS- Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 REDDEV- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 ROPCZYCE- Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 RYVU- NWZA ws. przyjęcia Programu Motywacyjnego. 

 SELVITA- NWZA ws. przyjęcia Programu Motywacyjnego. 

 SFD- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 SFERANET- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 SFKPOLKAP- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 SMSKREDYT- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 SNIEZKA- Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,60 zł na akcję. 

 SOFTBLUE- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 STEMCELLS- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 SUMMALING- Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 TAMEX- Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 TECHINVGR- Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 TELEMEDPL- Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 TELIANI- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 TERMO2PWR- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 THEDUST- Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku. 

 THEDUST- ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 r. 

 VABUN- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 VARSAV- Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku. 

 VENTUREIN- NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz 
pozbawienia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia 
prawa poboru, zmiany statutu oraz udzielenia prezesowi zarządu absolutorium za rok obrotowy 2020. 

POLSKA 

 Polska- (14:00) Inflacja bez cen administrowanych (Oczek. b.d. Poprz.2.6% r/r) za kwiecień 

 Polska- (14:00) Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (Oczek. b.d. Poprz.2.6% r/r) za kwiecień 

 Polska- (14:00) Inflacja bez cen żywności i energii (Oczek. 3.8% r/r Poprz.3.9% r/r) za kwiecień 

 Polska- (14:00) Inflacja - 15% średnia obcięta (Oczek. b.d. Poprz.2.9% r/r) za kwiecień 

ZAGRANICA 

 Czechy- (09:00) Inflacja PPI (Oczek. 0.4% m/m 4.1% r/r Poprz.1.4% m/m 3.3% r/r) za kwiecień 

 Włochy- (10:00) Inflacja CPI - fin.. (Oczek. 0.4% m/m 1.1% r/r Poprz.0.3% m/m 0.8% r/r) za kwiecień 

 Kanada- (14:15) Rozpoczęte budowy domów (Oczek. b.d. Poprz.335.2 tys.) za kwiecień 

 USA- (14:30) Indeks NY Empire State (Oczek. 24.0 Poprz.26.3) za maj 

 USA- (16:00) Indeks rynku nieruchomości - NAHB (Oczek. 83 Poprz.83) za maj 

 USA- (16:00) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)  

 USA- (16:05) Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Richard Clarida)  

 USA- (16:25) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)  

 USA- (16:25) Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Richard Clarida) 

 USA- (16:30) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)  

 USA- (22:00) Miesięczny napływ kapitałów netto (Oczek. b.d. Poprz.72.6 mld USD) za marzec 

 USA- (22:00) Napływ kapitałów długoterminowych (Oczek. b.d. Poprz.4.2 mld USD) za marzec 

 

 

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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