
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie 
stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej  prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych 
informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”.  

 

Wydział Obsługi Klienta 
 
 

BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 LOTOS - Grupa Lotos zapowiada przedterminową spłatę zadłużenia zw. z projektem 

EFRA  

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: SYNEKTIK. 

 EUROLAND - Produkcja przemysłu w eurolandzie w IV wzrosła o 0,8 proc. mdm; 
szacunki +0,4 proc. 

 POLSKA- Nadwyżka w obrotach bieżących w kwietniu wyniosła 1.740 mln euro vs 
konsensus 1.260,5 mln euro nadwyżki - NBP 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 

 Wskaźnik 
Przyszłej Inflacji 
wg BIEC b.d. 82,1  maj 

10:00 Polska Inflacja CPI - fin.. 
0.3% m/m 

4.8% r/r 
0.8% m/m 

4.3% r/r maj 
Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:45 Francja Inflacja CPI - fin.. 

0.3% 

m/m 

1.4% r/r 

0.1% m/m 

1.2% r/r maj 

08:45 Francja Inflacja HICP - fin.. 

0.4% 

m/m 

1.8% r/r 

0.2% m/m 

1.6% r/r maj 

09:00 Szwajcaria 

  Prognozy 

gospodarcze SECO b.d. b.d. II kw. 

09:00 Słowacja   Inflacja CPI 1.9% r/r 

0.2% m/m 

1.6% r/r maj 

10:00 Włochy Inflacja CPI - fin.. 

0.0% 

m/m 

1.3% r/r 

0.4% m/m 

1.1% r/r maj 

11:00 

Strefa 

Euro 

  Bilans handlu 

zagranicznego n.s.a. b.d. 

15.8 mld 

EUR kwiecień 

11:00 

Strefa 

Euro 

  Bilans handlu 

zagranicznego 

s.a. 

14.9 mld 

EUR 

13.0 mld 

EUR kwiecień 

14:15 Kanada 

  Rozpoczęte 

budowy domów 271 tys. 268.6 tys. maj 

14:15 

Wlk. 

Brytania 

Wystąpienie publiczne 

szefa BoE (Andrew 

Bailey) b.d. b.d. b.d. 

14:30 USA   Inflacja PPI 

0.6% m/m 

6.3% r/r 

0.6% m/m 

6.2% r/r maj 

14:30 USA 

  Inflacja bazowa 

PPI 

0.6% m/m 

4.8% r/r 

0.7% m/m 

4.1% r/r maj 

14:30 USA 

  Sprzedaż 

detaliczna -0.8% m/m 0.0% m/m maj 

14:30 USA 

  Sprzedaż bez 

samochodów 0.4% m/m -0.8% m/m maj 

14:30 USA Sprzedaż bez b.d. -0.8% m/m maj 

wtorek, 15 czerwca 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 251,91 -0,45% 

WIG30 2 576,27 0,00% 

mWIG40 4 246,59 0,19% 

sWIG80 12 798,57 0,01% 

WIG 58 862,26 -0,10% 

NCIndex 249,21 0,13% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20M2120 2 249 1,12% 23 920 32 322 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 197  50,00% 555 431 65,90% 

SPADEK 142  36,04% 268 419 31,85% 

BEZ ZM. 55  13,96% 18 980 2,25% 

RAZEM 394 100,00% 842 830 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

PLAZACNTR 1,420  21,47% 163 165 

ATLANTIS 3,28  15,49% 461 079 

MILKILAND 1,340  14,53% 565 659 

ORZBIALY 25,90  11,64% 440 369 

AIGAMES 10,20  10,87% 398 534 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

SATIS 2,16  -10,74% 331 032 

PRAIRIE 0,806  -4,05% 1 028 941 

BOOMBIT 26,70  -3,96% 360 674 

ATENDE 5,3400  -3,96% 813 650 

CIGAMES 1,650  -3,73% 3 091 854 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 393,75 -0,25% 

NASDAQ 14 174,14 0,74% 

S&P500 4 255,15 0,18% 

FTSE 100 7 146,68 0,18% 

CAC 40 6 616,35 0,24% 

DAX XETRA 15 673,64 -0,13% 

RTS  1 687,37 0,52% 

BUX 49 015,24 0,35% 

NIKKEI 225  29 441,30 0,96% 

HANG SENG (godz. 8:21) 28 630,62 -0,73% 

BOVESPA 130 207,96 0,59% 

MERVAL 66 836,83 1,12% 

CECE EUR  1 270,76 -1,19% 

NTX EUR  890,29 -0,67% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2125 0,02% 

EUR/PLN 4,523 0,12% 

USD/PLN 3,7302 0,09% 

USD/JPY 110,061 0,02% 

GBP/USD 1,4125 0,11% 

EUR/CHF 1,0905 0,04% 

CHF/PLN 4,1477 0,08% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1868,95 0,02% 

MIEDŹ (LME) 9 768,75 -1,90% 

ROPA BRENT 73,17 0,08% 

ROPA WTI 71,16 0,17% 
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samochodów i 

paliw 

14:30 USA 

  Indeks NY 

Empire State 44249 44279 czerwiec 

15:15 USA 

  Wykorzystanie 

mocy 

produkcyjnych 75.1% 74.9% maj 

15:15 USA 

  Produkcja 

przemysłowa 0.6% m/m 0.7% m/m maj 

16:00 USA 

  Zapasy 

niesprzedanych 

towarów -0.1% m/m 0.3% m/m kwiecień 

16:00 USA 

  Indeks rynku 

nieruchomości - 

NAHB 83 83 czerwiec 

22:00 USA 

  Miesięczny 

napływ kapitałów 

netto b.d. 

146.4 mld 

USD kwiecień 

22:00 USA 

  Napływ 

kapitałów 

długoterminowych 

120.0 mld 

USD 

262.2 mld 

USD kwiecień 

22:40 USA 

  Zmiana zapasów 

ropy wg API 

-1.5 mln 

brk 

-2.11 mln 

brk tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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Informacje dnia 

 

LOTOS Grupa Lotos zapowiada przedterminową spłatę zadłużenia zw. z projektem EFRA 

Lotos Asfalt - spółka zależna Grupy Lotos - zawiadomił konsorcjum instytucji finansowych o zamiarze dokonania 
dobrowolnej przedterminowej spłaty całości zadłużenia wynikającego z umowy kredytu terminowego w kwocie 432 mln 
USD oraz kredytu obrotowego do kwoty 300 mln zł, zaciągniętego przez Lotos Asfalt w celu sfinansowania projektu 
EFRA, podała Grupa Lotos. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

SYGNITY Sygnity wyemituje obligacje, aby spłacić umowę restrukturyzacyjną 

Sygnity zawarło umowę m.in. z Value FIZ, ws. objęcia przez obligacji, dzięki czemu pozyska środki pozwalające na 
spłatę zadłużenia i zakończenie umowy restrukturyzacyjnej. Wartość nominalna emisji to 54 mln zł., zaś okres 
finansowania został przewidziany na 3 lata - poinformowała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PGNIG PGNiG: Projekt Smart Field zwiększy zasoby wydobywalne w kraju o 7,3 mld m3 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczęło wdrażanie projektu Smart Field i szacuje, że dzięki 
niemu udokumentowane krajowe zasoby wydobywalne gazu ziemnego na koncesjach należących do grupy wzrosną o 
7,3 mld m3, poinformował wiceprezes Robert Perkowski. 

PKN ORLEN Grupa Orlen planuje wybudować huby i stacje tankowania wodoru w Polsce, Czechach i na Słowacji 

Grupa Orlen planuje budowę w Polsce, w Czechach i na Słowacji sieci hubów wodorowych z odnawialnymi źródłami 
energii oraz instalacji przetwarzających odpady komunalne w wodór. W ramach projektu planowana jest też budowa 
ponad 100 stacji tankowania dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo. 

ORANGE UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Orange Polska 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko Orange Polska w sprawie 
nieprawidłowości związanych z aktywacją płatnych usług oferowanych i serwisów subskrypcyjnych świadczonych 
przez podmioty trzecie dla abonentów Orange - poinformował UOKiK w poniedziałkowym komunikacie. 

BANK HANDLOWY Zarząd B. Handlowego za wypłatą do 1,2 zł dywidendy na akcję za '20 oraz do 3,66 zł za '19 

Zarząd Banku Handlowego rekomenduje warunkową wypłatę do 1,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok oraz 
do 3,66 zł dywidendy na akcję z niepodzielonego zysku za 2019 rok - poinformował bank w komunikacie. 

GPW GPW liczy na 20-30 zagranicznych blue chipów w momencie startu rynku GlobalConnect 

Giełda Papierów Wartościowych liczy, że w momencie startu rynku GlobalConnect będzie na nim notowanych 20-30 
największych amerykańskich i europejskich spółek - poinformowało PAP Biznes biuro prasowe GPW. Uruchomienie 
GlobalConnect planowane jest w czwartym kwartale 2021 roku. 

BUDIMEX Budimex Nieruchomości zmienił nazwę na Spravia 

Budimex Nieruchomości - przejęty pod koniec maja przez polski fundusz inwestycyjny Cornerstone Partners oraz 
czeską grupę deweloperską Crestyl - zmienił nazwę na Spravia, podała spółka. Celem nowych właścicieli jest 
stworzenie silnej grupy deweloperskiej, która w krótkim czasie stanie się krajowym liderem na rynku nieruchomości. 

11BIT Akcjonariusze 11bit studios zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 r. 

Akcjonariusze 11bit studios zdecydowali na walnym zgromadzeniu, aby jednostkowy zysk netto za 2020 r., który 
wyniósł 37,36 mln zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. 

VERCOM Program motywacyjny Vercom zakłada 37 mln zł znormalizowanej EBITDA w 2021 r. 

Program motywacyjny Grupy Vercom zakłada jako cel wynikowy wartość znormalizowanej EBITDA 37 mln zł w 2021 
r., 45 mln zł w 2022 r., 60 mln zł w 2023 r. i 75 mln zł w 2024 r., podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar odbijał po spadku z godzin wcześniejszych. Kurs głównej pary walutowej oscylował 

jednak blisko 1,213 USD. Rynek czeka na Fed. Podczas handlu w Azji eurodolar konsoliduje. Na rynku nie dzieje się 
zbyt wiele – nieznacznie traci CNY i złoto, podczas gdy ropa drożeje.. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

EUROLAND Produkcja przemysłu w eurolandzie w IV wzrosła o 0,8 proc. mdm; szacunki +0,4 proc. 

Produkcja przemysłowa w strefie euro w kwietniu wzrosła o 0,8 proc. mdm, podczas gdy poprzednio wzrosła o 0,4 
proc., po korekcie z +0,1 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat. Analitycy spodziewali się, 
że produkcja mdm wzrośnie o 0,4 proc. Rdr produkcja przemysłowa wzrosła w IV o 39,3 proc. wobec spodziewanego 
przez analityków wzrostu o 37,4 proc. W III produkcja rdr wzrosła o 11,5 proc., po korekcie z +10,9 proc. - wynika z 
danych Eurostatu. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PKB W 2024 r. tempo wzrostu PKB Polski spowolni do 3,5 proc. - minister finansów 

W 2024 r. tempo wzrostu PKB Polski spowolni do 3,5 proc. - powiedział w trakcie Europejskiego Kongresu 
Finansowego minister finansów Tadeusz Kościński. 

RACHUNEK OBR. BIEŻ. Nadwyżka w obrotach bieżących w kwietniu wyniosła 1.740 mln euro vs konsensus 1.260,5 mln euro nadwyżki 
- NBP 

Nadwyżka w obrotach bieżących w kwietniu 2021 r. wyniosła 1.740 mln euro wobec konsensusu 1.260,5 mln euro 
nadwyżki - podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł w kwietniu o 69,2 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 62,8 
proc. rdr, a import wzrósł o 59,8 proc. rdr wobec prognozy wzrostu o 58,7 proc. 

RYNEK PRACY Liczba nowych ofert pracy w Polsce wzrosła w V o 55,2 proc. rdr - Grant Thornton 

W maju liczba nowych ofert pracy w Polsce wzrosła o 55,2 proc. rdr do 303,4 tys. - podano w raporcie Grant Thornton i 
firmy Element. 

OBLIGACJE Sprzedaż obligacji detalicznych w maju wyniosła 3,79 mld zł - MF 

Sprzedaż obligacji detalicznych w maju wyniosła 3,79 mld zł wobec 3,88 mld zł w miesiąc wcześniej - podał resort 
finansów w komunikacie. Od początku roku sprzedaż wyniosła 17,779 mld zł. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raporty okresowe przedstawią m.in.: SYNEKTIK.  
    

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 AMICA-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 r. 

 ATMGRUPA-Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję. 

 AUTOPARTN-Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję. 

 BIOMAXIMA-Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję. 

 DEKTRA-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję. 

 EDINVEST-Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję. 

 EUROCASH-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję. 

 GRUPAHRC-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. 

 K2HOLDING-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz przeniesienia kwoty 2.433.537,75 zł z części 
kapitału zapasowego pochodzącej z zysków za lata ubiegłe i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty 
dywidendy z wyłączeniem akcji własnych. 

 MANGATA-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,50 zł na akcję. 

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

 MLPGROUP-Dzień ostatniego notowania na GPW 1.653.384 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

 MOBRUK-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 20,15 zł na akcję. 

 PANOVA-ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020. 

 PHN-Wprowadzenie do obrotu na GPW 91.721 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 

 PLAYWAY-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. 

 POLWAX-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020. 

 SYNEKTIK-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021. 

 THEDUST-Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F od inwestorów. 

 TIM-ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2020 roku oraz wypłaty dywidendy za 2020 rok. 

 WIRTUALNA-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok i przeznaczenia zysku z lat ubiegłych. 

 WORKSERV-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2020 roku oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych. 

POLSKA 

 Polska- (09:00)  Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC (Oczek. b.d. Poprz.82,1 ) za maj 

 Polska- (10:00) Inflacja CPI - fin. (Oczek. 0.3% m/m 4.8% r/r Poprz.0.8% m/m 4.3% r/r) za maj 

  

ZAGRANICA 

 Francja- (08:45) Inflacja CPI - fin. (Oczek. 0.3% m/m 1.4% r/r Poprz.0.1% m/m 1.2% r/r) za maj 

 Francja- (08:45) Inflacja HICP - fin. (Oczek. 0.4% m/m 1.8% r/r Poprz.0.2% m/m 1.6% r/r) za maj 

 Szwajcaria- (09:00) Prognozy gospodarcze SECO za II kw. 

 Słowacja- (09:00) Inflacja CPI (Oczek. 1.9% r/r Poprz.0.2% m/m 1.6% r/r) za maj 

 Włochy- (10:00) Inflacja CPI - fin. (Oczek. 0.0% m/m 1.3% r/r Poprz.0.4% m/m 1.1% r/r) za maj 

 Strefa Euro- (11:00) Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (Poprz.15.8 mld EUR) za kwiecień 

 Strefa Euro- (11:00) Bilans handlu zagranicznego s.a. (Oczek. 14.9 mld EUR Poprz.13.0 mld EUR) za kwiecień 

 Kanada- (14:15) Rozpoczęte budowy domów (Oczek. 271 tys. Poprz.268.6 tys.) za maj 

 Wlk. Brytania- (14:15) Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey) 

 USA- (14:30) Inflacja PPI (Oczek. 0.6% m/m 6.3% r/r Poprz.0.6% m/m 6.2% r/r) za maj 

 USA- (14:30) Inflacja bazowa PPI (Oczek. 0.6% m/m 4.8% r/r Poprz.0.7% m/m 4.1% r/r) za maj 

 USA- (14:30) Sprzedaż detaliczna (Oczek. -0.8% m/m Poprz.0.0% m/m) za maj 

 USA- (14:30) Sprzedaż bez samochodów (Oczek. 0.4% m/m Poprz.-0.8% m/m) za maj 

 USA- (14:30) Sprzedaż bez samochodów i paliw (Poprz.-0.8% m/m) za maj 

 USA- (14:30) Indeks NY Empire State (Oczek. 22.2 Poprz. 24.3) za czerwiec 

 USA- (15:15) Wykorzystanie mocy produkcyjnych (Oczek. 75.1% Poprz.74.9%) za maj 

 USA- (15:15) Produkcja przemysłowa (Oczek. 0.6% m/m Poprz.0.7% m/m) za maj 

 USA- (16:00) Zapasy niesprzedanych towarów (Oczek. -0.1% m/m Poprz.0.3% m/m) za kwiecień 

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

 USA- (22:00) Miesięczny napływ kapitałów netto (Poprz.146.4 mld USD) za kwiecień 

 USA- (22:00) Napływ kapitałów długoterminowych (Oczek. 120.0 mld USD Poprz.262.2 mld USD) za kwiecień 

 USA- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. -1.5 mln brk Poprz.-2.11 mln brk) za tydzień 

Źródło: www.interia.pl, www.yahoo.com, www.statistics.gov.uk, www.europa.eu.int, www.briefing.com, www.destatis.de, www.nbp.pl, www.stat.gov.pl, 
www.rzeczpospolita.pl, www.mf.gov.pl 
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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOS SA) wyłącznie w celach 
informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji 
inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek 
porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. 
U. 2017, poz. 1768 z póź. zm., dalej: Ustawa), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja  jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. 
Niniejsze opracowanie jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej 
dyrektywy”. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym raporcie na własne ryzyko i odpowiedzialność. DM BOŚ SA dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte 
informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak ró wnież 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. 
 
 
 
 
 
 

mailto:m.pokrywka@bossa.pl
mailto:m.rakowski@bossa.pl

