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POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

14:00 Polska 
  Saldo rachunku 
bieżącego 

1200 mln 
EUR 

938 mln 
EUR 

kwiecień 

14:00 Polska 
  Saldo obrotów 
towarowych 

b.d. 
589 mln 

EUR 
kwiecień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:30 Szwajcaria   Ceny producentów b.d. 
0.6% m/m 

0.7% r/r 
maj 

08:30 Szwajcaria 
  Ceny producentów 

i importu 

0.4% 

m/m 

0.7% m/m 

1.8% r/r 
maj 

09:00 Węgry 

Produkcja 

przemysłowa n.s.a. - 

fin.. 

58.8% 

r/r 
16.5% r/r kwiecień 

09:00 Węgry 

Produkcja 

przemysłowa 

w.d.a. - fin.. 

59.2% r/r 16.2% r/r kwiecień 

09:00 Węgry 

Produkcja 

przemysłowa s.a. - 

fin.. 

-3.2% 

m/m 
0.1% m/m kwiecień 

09:00 Turcja 
 Saldo rachunku 

bieżącego 
b.d. 

-3.33 mld 

USD 
kwiecień 

10:00 Czechy 
  Saldo rachunku 

bieżącego 

20.0 mld 

CZK 

11.81 mld 

CZK 
kwiecień 

11:00 
Strefa 

Euro 

  Produkcja 

przemysłowa s.a. 
0.3% m/m 0.1% m/m kwiecień 

11:00 
Strefa 

Euro 

 Produkcja 

przemysłowa w.d.a. 

37.4% 

r/r 
10.9% r/r kwiecień 

14:30 Kanada 
  Produkcja 

sprzedana 
-1.1% m/m 3.5% m/m kwiecień 

15:00 
Wlk. 

Brytania 

Wystąpienie 

publiczne szefa 

BoE (Andrew 

Bailey) 

- - - 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 

poniedziałek, 14 czerwca 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2224,67 -0,55% 

WIG30 2661,46 -0,58% 

mWIG40 4887,79 -0,22% 

sWIG80 20913,19 -0,33% 

WIG 66210,63 -0,45% 

NCIndex 508,89 +1,21% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol, LOP 

FW20M2120 2 224 -0,80% 12 741 38 608 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 149  38,01% 378 783 37,24% 

SPADEK 186  47,45% 628 135 61,76% 

BEZ ZM. 57  14,54% 10 144 1,00% 

RAZEM 392 100,00% 1 017 062 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

AGROTON 8,50  +8,42% 235 444 

BORYSZEW 3,560  +7,88% 2 802 042 

LSISOFT 17,10  +7,21% 465 148 

CDPROJEKT 185,80  +6,78% 122 282 157 

STAPORKOW 3,48  +6,75% 110 604 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

COALENERG 2,900  -12,91% 1 467 585 

ORZBIALY 23,20  -6,83% 218 820 

GETIN 1,212  -5,90% 922 417 

ATENDE 5,5600  -5,44% 1 390 506 

BOWIM 8,3000  -5,03% 744 956 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 479,60 0,04% 

NASDAQ 14 069,42 0,35% 

S&P500 4 247,44 0,19% 

FTSE 100 7 134,06 0,65% 

CAC 40 6 600,66 0,83% 

DAX XETRA 15 693,27 0,78% 

RTS  1 678,57 0,07% 

BUX 48 845,84 0,76% 

NIKKEI 225  29 150,46 0,70% 

HANG SENG (godz. 8:21) 28 842,13 0,36% 

BOVESPA 129 441,03 -0,49% 

MERVAL 66 093,97 -3,01% 

CECE EUR  1 270,76 -1,19% 

NTX EUR  890,29 -0,67% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2102 -0,04% 

EUR/PLN 4,4946 -0,03% 

USD/PLN 3,7137 0,02% 

USD/JPY 109,746 0,08% 

GBP/USD 1,411 0,03% 

EUR/CHF 1,0878 0,09% 

CHF/PLN 4,1317 -0,13% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1866,55 -0,68% 

MIEDŹ (LME) 9 957,00 -0,36% 

ROPA BRENT 73,03 0,61% 

ROPA WTI 71,24 0,61% 
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Informacje dnia 

 

ZAKŁADY AZOTOWE 
PUŁAWY 

Lubelskie - W Zakładach Azotowych "Puławy" otwarto wytwórnię nawozów granulowanych 

Do 820 tys. ton nawozów rocznie będzie w stanie produkować wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry 
amonowej. Powstała w Zakładach Azotowych "Puławy" inwestycja kosztowała 430 mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

OEX OEX z grupą akcjonariuszy wzywają do sprzedaży 1.525.966 akcji OEX po 21,50 zł/szt. 

OEX wraz z grupą akcjonariuszy wezwał do sprzedaży 1.525.966 akcji OEX, stanowiących 17,05 proc. głosów na WZ, 
po cenie 21,50 zł za jedną akcję - poinformował w piątek pośredniczący w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. 

POLENERGIA Zarząd Polenergii chce pozyskać 675 mln zł z pierwszej emisji w ramach kapitału docelowego 

Zarząd Polenergii zakłada, że w ciągu sześciu miesięcy od daty walnego zgromadzenia, które zdecyduje o upoważnieniu 
zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, dojdzie do pierwszej emisji akcji o 
wartości około 675 mln zł - poinformowała Polenergia w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PEKAO ZWZ Pekao zdecydowało o 3,21 zł dywidendy na akcję, pod warunkiem zgody KNF 

Akcjonariusze Banku Pekao zdecydowali o podziale zysku netto za 2020 rok, zgodnie z którym bank wypłaci 3,21 zł 
dywidendy. Wypłata uzależniona jest stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącego polityki 
dywidendowej banków komercyjnych w II połowie br. oraz zalecenia nadzorczego KNF wobec polityki dywidendowej 
Pekao w II połowie 2021 r., podano również. 

PZU PZU udzieli 100 mln zł finansowania na rozbudowę elektrowni wiatrowej Potęgowo 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) podpisał umowę, w ramach której udzieli 100 mln zł finansowania na 
powiększenie elektrowni wiatrowej Potęgowo o łącznej mocy 219,5 MW o kolejną farmę wiatrową o mocy 37,4 MW, 
podała spółka w komunikacie. 

TAURON Tauron nabył projekt farmy wiatrowej Majewo o mocy 6 MW w warmińsko-mazurskim 

Tauron Polska Energia przejął spółkę Polpower - właściciela projektu farmy wiatrowej Majewo zlokalizowanej w 
województwie warmińsko-mazurskim, podała spółka. Nowa inwestycja będzie mieć moc 6 MW, a pierwsza energia 
elektryczna popłynie z niej w czerwcu 2022 r, podano również. 

ENERGA Energa Operator modernizuje linię, zasilającą cztery duże stacje elektroenergetyczne 

Energa Operator modernizuje linię wysokiego napięcia, zasilającą cztery duże stacje elektroenergetyczne w 
województwie pomorskim, linia ta dostarcza energię elektryczną do blisko 27 tys. odbiorców – poinformowała spółka w 
komunikacie. 

GRUPA AZOTY Grupa Azoty Puławy uruchomiła wytwórnię nawozów granulowanych 

Grupa Azoty Puławy uruchomiła wytwórnię nawozów granulowanych - poinformowała spółka w komunikacie. Dobowe 
zdolności produkcyjne dwóch linii wynoszą do 820 tys. ton rocznie. Linia produkcyjna saletry amonowej granulowanej 
może wytwarzać 1200 t na dobę, a linia saletrzaku 1400 t na dobę, podano również. 

IZOSTAL, FERRUM, 
STALPROFIL 

Konsorcjum Izostalu, Ferrum i Stalprofilu z najkorzystniejszą ofertą na dostawę rur dla Gaz-Systemu 

Konsorcjum Izostalu, Ferrum i Stalprofilu złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu dla Operatora Gazociągów 
Przesyłowych Gaz-System na dostawę izolowanych rur stalowych na potrzeby Gazociągu Gustorzyn-Wronów oraz 
Dolna Odra - poinformowały spółki w komunikatach. Wartość oferty wynosi 186,4 mln zł netto, podano rówież. 

ATAL Atal wprowadził do sprzedaży 180 lokali w ramach os. Nowe Miasto Polesie w Łodzi 

Atal uruchomił sprzedaż I części III etapu realizowanego w Łodzi osiedla Nowe Miasto Polesie ze 140 mieszkaniami i 40 
lokalami usługowymi, podała spółka w komunikacie. 

RYVU THERAUPEUTICS Ryvu Theraupeutics uznaje wyniki kliniczne programów RVU120 i SEL24 za pozytywne 

Ryvu Therapeutics uznaje dane kliniczne z fazy I programu RVU120 i fazy I/II programu SEL24 za pozytywne - 
poinformowała spółka w komunikacie. Publikacja danych nastąpi w piątek na wirtualnym Kongresie Europejskiego 
Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA) 2021, podano rówież. 

ATENDE Atende wniosło odwołanie w celu przywrócenia świadectw bezpieczeństwa przemysłowego 

tende wniosło odwołanie w celu przywrócenia świadectw bezpieczeństwa przemysłowego - poinformowała 
informatyczna spółka w komunikacie prasowym. Atende ocenia, że utrata zamówienia może obniżyć wynik w tym 
kwartale, ale perspektywy sprzedaży w całym 2021 roku pozostają dobre, podano również. 

PBKM PBKM ma zgodę GIF na produkt leczniczy terapii genowej z klasy CAR-T 

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) uzyskał zgodę Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na 
wytwarzanie produktu leczniczego terapii genowej, który ma zastosowanie w leczeniu m.in. nowotworów takich jak 
białaczka B komórkowa czy chłoniak z komórek B. Produkt ten nazywa się roboczo FCTX-CL-19-1 i należy do klasy 
leków CAR-T (chimeric antigen receptor), podała spółka w komunikacie. 
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OEX OEX przeprowadzi skup akcji własnych w celu wycofania spółki z giełdy 

Zarząd OEX zakończył negocjacje z grupą akcjonariuszy reprezentujących 83 proc. spółki w celu przeprowadzenia 
skupu akcji własnych i wycofania spółki z giełdy - poinformowała spółka w komunikacie. 

TORPOL Torpol wypłaci 1,53 zł dywidendy na akcję 

Walne zgromadzenie Torpolu zdecydowało, by z zysku za 2020 rok na dywidendę trafiło 35,1 mln zł, co daje 1,53 zł 
dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Dniem dywidendy jest 30 czerwca, a dniem jej wypłaty 30 
lipca, poinformowano również. 

RAFAMET Akcjonariusz chce, by Rafamet wypłacił 0,11 zł dywidendy na akcję 

Jeden z akcjonariuszy Rafametu Michał Tatarek złożył projekt uchwały na ZWZ, zakładający wypłatę przez spółkę 0,11 
zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 475 tys. zł - podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
 

Zmiany w akcjonariacie 
 
 

TOWER INVESTMENTS Rockbridge TFI zmniejszył udział w Tower Investments poniżej 5 proc. 

Fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI zmniejszyły udział w akcjonariacie Tower Investments poniżej progu 5 proc. 
i mają obecnie 4,999 proc. akcji tej spółki - poinformował Tower Investments w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: Początek nowego tygodnia na rynkach walutowych upływa pod znakiem spokojnej stabilizacji po 

wyraźnym odbiciu wartości USD w górę w piątek. Notowania EUR/USD, po dynamicznych spadkach na koniec 
poprzedniego tygodnia, stabilizują się tuż powyżej poziomu 1,21. Także pozostałe główne pary z dolarem rozpoczynają 
dzisiejszą sesję spokojnie.  

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

WLK. BRYTANIA Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii spadła o 1,3 proc. mdm w kwietniu 

Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii spadła o 1,3 proc. mdm w IV, podczas gdy poprzednio wzrosła o 1,8 proc. - 
poinformował w komunikacie urząd statystyczny. 

WLK. BRYTANIA Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w IV o 2,3 proc. mdm 
Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w IV o 2,3 proc. mdm - podano w wyliczeniu urzędu statystycznego. 

USA Indeks Uniwersytetu Michigan, w czerwcu wzrósł do 86,4 pkt. 

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w czerwcu 
wzrósł do 86,4 pkt. z 82,9 pkt. miesiąc wcześniej - podano we wstępnym wyliczeniu. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

RPP Podwyżki stóp po utrwaleniu się ożywienia i przy ryzyku inflacji popytowej - protokół RPP z maja 

Według większości RPP podwyżki stóp procentowych możliwe są dopiero po zakończeniu pandemii, utrwaleniu się 
ożywienia oraz przy ryzyku nadmiernego wzrostu inflacji popytowej - wynika z protokołu z posiedzenia RPP z 5 maja. 
Rada drugi miesiąc z rzędu odrzuciła wniosek o podwyżkę stopy rezerwy obowiązkowej do 3,5 proc. 

INFLACJA Prognozy pokazują, że mamy prawdopodobnie szczyt tegorocznej inflacji - prezes NBP 

Prognozy pokazują, że mamy prawdopodobnie szczyt tegorocznej inflacji, ale inflacja może się w najbliższych 
miesiącach utrzymywać powyżej górnej granicy celu - poinformował prezes NBP Adam Glapiński. 

INFLACJA Połowa obecnej inflacji wynika z czynników kosztowych, a nie z polityki pien. - prezes NBP 

Połowa obecnej inflacji wynika z czynników kosztowych i cen administrowanych - powiedział w trakcie wideokonferencji 
prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że źródłami obecnej inflacji są polityka fiskalna i szok zewnętrzny. 

WZROST GOSPODARCZY W II kw. roczna dynamika PKB być może przekroczy 10 proc. - prezes NBP 

W II kw. roczna dynamika PKB w Polsce być może przekroczy 10 proc., ale to wcale nie oznacza, że gospodarka turbo 
przyspieszyła - wynika z wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego. 

PRZEDSIĘBIORSTWA W maju w rejestrze REGON zarejestrowano 32,76 tys. firm, +5,0 proc. mdm – GUS 

W maju w rejestrze REGON zarejestrowano 32,76 tys. firm, o 5,0 proc. więcej mdm - podał GUS. Jednocześnie w maju 
wyrejestrowano 13,48 tys. firm, o 7,9 proc. mniej mdm. Firm z zawieszoną działalnością, w rejestrze REGON w maju 
było 520,68 tys., o 1,2 proc. mniej mdm. 

KONIUNKTURA GIEŁDOWA Odsetek "byków" na GPW spadł o 5,2 pkt. proc. do 51 proc. – INI 

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się 
w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 5,2 pkt. proc. do 51 proc. Odsetek respondentów 
oczekujących trendu spadkowego wzrósł z kolei o 4,3 pkt proc. do 29,1 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Strona | 5  
 

 
 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: LGTRADE, MPLVERBUM, PARCELTEC, ROBINSON, SFKPOLKAP 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 11BIT- ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2020. 

 ACAUTOGAZ- Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję. 

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

 AZTEC- Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję. 

 BAHOLDING- NWZA ws. dalszego istnienia spółki. 

 BIOGENED- ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2020 rok. 

 EMONT- ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020. 

 ENERGA- ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020. 

 INTERFERI- ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020. 

 JWA- ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020. 

 LENA- Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję. 

 LGTRADE- Publikacja raportu za 2020 rok. 

 MPLVERBUM- Publikacja raportu za IV kwartał roku 2020/2021. 

 NESTMEDIC- Dzień pierwszego notowania na NC 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H. 

 PARCELTEC- Publikacja raportu za 2020 rok. 

 R22- Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,57 zł na akcję. 

 ROBINSON- Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021. 

 SFKPOLKAP- Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku. 

 SONEL- Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję. 

 TARCZYNSKI- Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję. 

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

POLSKA 

 Polska- (14:00) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. 1200 mln EUR Poprz.938 mln EUR) za kwiecień 

 Polska- (14:00) Saldo obrotów towarowych (Oczek. b.d. Poprz.589 mln EUR) za kwiecień 

ZAGRANICA 

 Szwajcaria- (08:30) Ceny producentów (Oczek. b.d. Poprz.0.6% m/m 0.7% r/r) za maj 

 Szwajcaria- (08:30) Ceny producentów i importu (Oczek. 0.4% m/m Poprz.0.7% m/m 1.8% r/r) za maj 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa n.s.a. - fin.. (Oczek. 58.8% r/r Poprz.16.5% r/r) za kwiecień 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa w.d.a. - fin.. (Oczek. 59,2% r/r Poprz.16.2% r/r) za kwiecień 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa s.a. - fin.. (Oczek. -3.2% m/m Poprz.0.1% m/m) za kwiecień 

 Turcja- (09:00) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. b.d. Poprz.-3.33 mld USD) za kwiecień 

 Czechy- (10:00) Saldo rachunku bieżącego (Oczek. 20.0 mld CZK Poprz.11.81 mld CZK) za kwiecień 

 Strefa Euro- (11:00) Produkcja przemysłowa s.a. (Oczek. 0.3% m/m Poprz.0.1% m/m) za kwiecień 

 Strefa Euro- (11:00) Produkcja przemysłowa w.d.a. (Oczek. 37.4% r/r Poprz.10.9% r/r) za kwiecień 

 Kanada- (14:30) Produkcja sprzedana (Oczek. -1.1% m/m Poprz.3.5% m/m) za kwiecień 

 Wlk. Brytania- (15:00) Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)  

Źródło: www.interia.pl, www.yahoo.com, www.statistics.gov.uk, www.europa.eu.int, www.briefing.com, www.destatis.de, www.nbp.pl, www.stat.gov.pl, 
www.rzeczpospolita.pl, www.mf.gov.pl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.interia.pl/
http://www.yahoo.com/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.europa.eu.int/
http://www.briefing.com/
http://www.destatis.de/
http://www.nbp.pl/
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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 informacj i 
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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