
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  

 

 CD PROJEKT - Sony przywróci 21 czerwca dostępność cyfrowej wersji gry Cyberpunk 

2077 w sklepie Playstation 

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: SYGNITY, Oracle. 

 USA- Produkcja przemysłowa w USA w maju wzrosła o 0,8 proc. mdm 
 EUROLAND - Nadwyżka w handlu strefy euro w IV wyniosła 10,9 mld euro 
 POLSKA- Inflacja w maju wyniosła rdr 4,7 proc., a mdm 0,3 proc. - GUS 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

14:00 Polska 
  Inflacja bez cen 
administrowanych b.d. 4.0% r/r maj 

14:00 Polska 

  Inflacja bez cen 
najbardziej 
zmiennych b.d. 2.8% r/r maj 

14:00 Polska 
  Inflacja bez cen 
żywności i energii 4.0% r/r 3.9% r/r maj 

14:00 Polska 
  Inflacja - 15% 
średnia obcięta b.d. 3.3% r/r maj 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

13:00 USA 

  Wnioski o kredyt 

hipoteczny b.d. -3.1% tydzień 

14:30 USA   Ceny eksportu 

0.9% 

m/m 0.8% m/m maj 

14:30 USA 

  Ceny eksportu 

bez towarów 

rolniczych b.d. 0.9% m/m maj 

14:30 USA   Ceny importu 0.7% m/m 0.7% m/m maj 

14:30 USA 

  Ceny importu bez 

ropy b.d. 0.7% m/m maj 

14:30 USA 

  Pozwolenia na 

budowę domów 1740 tys. 1733 tys.  maj 

14:30 USA 

  Rozpoczęte 

budowy domów 1630 tys. 1569 tys. maj 

14:30 Kanada 

  Inflacja bazowa 

CPI b.d. 

0.5% m/m 

2.3% r/r maj 

14:30 Kanada   Inflacja CPI 

0.4% m/m 

3.5% r/r 

0.5% m/m 

3.4% r/r maj 

14:30 Kanada 

  Sprzedaż 

hurtowników -1.0% m/m 2.8% m/m kwiecień 

16:30 USA 

  Zmiana zapasów 

ropy 

-2.9 mln 

brk 

-5.24 mln 

brk tydzień 

16:30 USA 

  Zmiana zapasów 

benzyny 

-0.8 mln 

brk 7.05 mln brk tydzień 

16:30 USA 

  Zmiana zapasów 

destylatów 

0.5 mln 

brk 4.41 mln brk tydzień 

20:00 USA 

  Decyzja FOMC 

ws. stóp 

procentowych b.d. b.d. czerwiec 

20:00 USA 

  Projekcje 

makroekonomiczn

e FOMC b.d. b.d. b.d. 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 

środa, 16 czerwca 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 230,37 -1,01% 

WIG30 2 668,85 -0,99% 

mWIG40 4 888,30 -0,80% 

sWIG80 20 840,01 -0,98% 

WIG 66 316,44 -0,91% 

NCIndex 502,17 -0,66% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20M2120 2 231 -0,80% 37 776 30 273 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 112  28,35% 732 111 50,61% 

SPADEK 225  56,96% 706 200 48,82% 

BEZ ZM. 58  14,68% 8 188 0,57% 

RAZEM 395 100,00% 1 446 499 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

PHOTON 13,8  7,81% 104 621 

CDPROJEKT 198,98  6,53% 313 227 900 

ASBIS 22,30  6,19% 10 434 710 

NANOGROUP 5,410  6,08% 101 472 

BIOTON 5,45  4,81% 2 555 904 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

MILKILAND 1,205  -10,07% 152 609 

AGROTON 8,54  -8,17% 433 751 

EUROTEL 40,600  -7,94% 2 526 865 

COGNOR 3,370  -7,67% 3 973 740 

MABION 80,00  -6,32% 26 743 372 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 299,33 -0,27% 

NASDAQ 14 072,86 -0,71% 

S&P500 4 246,59 -0,20% 

FTSE 100 7 172,48 0,36% 

CAC 40 6 639,52 0,35% 

DAX XETRA 15 729,52 0,36% 

RTS  1 665,31 -1,31% 

BUX 49 299,48 0,58% 

NIKKEI 225  29 291,01 -0,51% 

HANG SENG (godz. 8:21) 28 523,00 -0,40% 

BOVESPA 130 091,08 -0,09% 

MERVAL 67 005,83 0,25% 

CECE EUR  1 270,76 -1,19% 

NTX EUR  890,29 -0,67% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,2125 0,00% 

EUR/PLN 4,5293 0,11% 

USD/PLN 3,7353 0,11% 

USD/JPY 110,111 0,03% 

GBP/USD 1,4091 0,08% 

EUR/CHF 1,0897 0,03% 

CHF/PLN 4,1563 0,08% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1861,3 0,10% 

MIEDŹ (LME) 9 519,00 -0,40% 

ROPA BRENT 74,57 0,46% 

ROPA WTI 72,66 0,35% 
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Informacje dnia 

 

CD PROJEKT Sony przywróci 21 czerwca dostępność cyfrowej wersji gry Cyberpunk 2077 w sklepie Playstation 

Sony Interactive Entertainment zdecydował o przywróceniu dostępności cyfrowej wersji gry Cyberpunk 2077 w sklepie 
PlayStation Store począwszy od 21 czerwca 2021 r. - poinformował CD Projekt, wydawca gry Cyberpunk 2077. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PKO BP Bartosz Drabikowski nowym wiceprezesem PKO BP, odwołany został Rafał Kozłowski 

Rada nadzorcza PKO BP powołała na stanowisko wiceprezesa banku Bartosza Drabikowskiego, odwołując z zarządu 
Rafała Kozłowskiego, który odpowiadał za finanse. 

WIRTUALNA POLSKA Wirtualna Polska wypłaci 1,55 zł dywidendy na akcję 

Walne zgromadzenie Wirtualnej Polski zdecydowało, by spółka przeznaczyła na wypłatę dywidendy kwotę 45,3 mln zł 
pochodzącą z zysków z lat ubiegłych, co daje 1,55 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. 

TIM TIM wypłaci jeszcze 1 zł dywidendy na akcję za 2020 r. 

Walne zgromadzenie TIM zgodziło się na wypłatę 2,20 zł dywidendy na akcję za 2020 r., czyli łącznie 48,84 mln zł 
brutto - podała spółka w komunikacie. Część tej kwoty - 1,20 zł na akcję - została już wypłacona w grudniu jako 
zaliczka. Akcjonariusze otrzymają jeszcze 1 zł dywidendy na akcję. 

BUDIMEX Oferta Budimeksu na budowę kotłowni KGO najwyżej oceniona w przetargu PGNiG Termika 

Oferta o wartości 156,2 mln zł netto na budowę kotłowni gazowo-olejowej (KGO) wraz z instalacjami i gospodarkami 
pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie została najwyżej oceniona w 
postępowaniu przetargowym PGNIG Termika - poinformował Budimex w komunikacie. 

AMICA Amica wypłaci 6 zł dywidendy z zysku za 2020 roku 

Walne zgromadzenie Amiki zgodziło się na przeznaczenie na wypłatę dywidendy 45,4 mln zł z zysku wypracowanego 
w 2020 r., co daje 6 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN Prezes URE przyznał wsparcie projektowi offshore Orlenu 

Prezes URE przyznał wsparcie w ramach I etapu wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej projektowi farmy Baltic 
Power o mocy zainstalowanej elektrycznej 1197 MW. Baltic Power to wspólny projekt PKN Orlen i kanadyjskiego 
Northland Power. 

STALPRODUKT Spółka zależna Stalproduktu wypłaci 2 zł dywidendy na akcję za 2020 r. 

Akcjonariusze ZGH "Bolesław" - spółki zależnej w 94,93% od Stalproduktu - zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 33,22 
mln zł z zysku netto za 2020 rok na dywidendę, co daje 2 zł dywidendy na akcję brutto, podał Stalprodukt. 

PLAYWAY PlayWay wypłaci 12,74 zł dywidendy na akcję 

Walne zgromadzenie PlayWay zdecydowało, by spółka z 84,09 mln zł zysku netto w 2020 roku przeznaczyła na 
wypłatę dywidendy 84,08 mln, co daje 12,74 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Dniem dywidendy będzie 23 
czerwca, a jej wypłata nastąpi 30 czerwca. 

ERBUD Onde z Grupy Erbudu ma umowę na 36,27 mln zł netto na budowę farmy wiatrowej 

Onde - spółka zależna w ok. 90% od Erbudu - podpisała z OX2 Construction umowę o wartości 36,27 mln zł netto na 
budowę farmy wiatrowej Juniewicze, podał Erbud. 

K2 HOLDING K2 Holding wypłaci 1,05 zł dywidendy na akcję 

Walne zgromadzenie K2 Holding zdecydowało o wypłacie 1,05 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w 
komunikacie. Środki na ten cel mają pochodzić z zysków za ubiegłe lata. Łącznie na dywidendę trafi 2,4 mln zł. 
Ustalony dzień dywidendy to 22 czerwca. Jej wypłata nastąpi 29 czerwca. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar podbił do 1,21303 USD. Rynek czeka na popołudniowy Fed, co wcześniej wspierało 

USD. Podczas obrotu w Azji eurodolar konsoliduje. Większość azjatyckich walut nieznacznie traci. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Produkcja przemysłowa w USA w maju wzrosła o 0,8 proc. mdm  

Produkcja przemysłowa w USA w maju wzrosła o 0,8 proc. mdm - podała Rezerwa Federalna USA. Oczekiwano 0,7 
proc. mdm, wobec 0,5 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z 0,7 proc. Przetwórstwo przemysłowe wzrosło o 0,9 proc. 
mdm. Prognozowano 0,8 proc., wobec 0,4 proc. miesiąc wcześniej. 

USA Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w maju wzrosły o 0,8 proc. w ujęciu mdm 

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w maju wzrosły o 0,8 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku 
wzrosły o 6,6 proc. - poinformował Departament Pracy w komunikacie. 

USA Sprzedaż detaliczna w USA w maju spadła o 1,3 proc. miesiąc do miesiąca  

Sprzedaż detaliczna w USA w maju spadła o 1,3 proc. miesiąc do miesiąca - podali statystycy Departamentu Handlu. 
Analitycy oczekiwali, że sprzedaż spadnie o 0,8 proc. 

USA Indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych NAHB spadł w czerwcu o 2 pkt. do 81 pkt.  

Indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych, przygotowany przez National Association of Home Builders 
(NAHB), spadł w czerwcu o 2 pkt. do 81 pkt. wobec 83 pkt. w poprzednim miesiącu - poinformowała NAHB w 
komunikacie. 

EUROLAND Nadwyżka w handlu strefy euro w IV wyniosła 10,9 mld euro 

Nadwyżka w handlu strefy euro w IV wyniosła 10,9 mld euro, bez uwzględniania czynników sezonowych (nsa), wobec 
nadwyżki 15,8 mld euro w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie Eurostat. 

WIELKA BRYTANIA Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w okresie II-IV 2021 wyniosła 4,7 proc. 

Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii w okresie II-IV 2021 wyniosła 4,7 proc., wobec 4,8 proc. w I-III - podało w 
komunikacie biuro statystyczne. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

INFLACJA Inflacja w maju wyniosła rdr 4,7 proc., a mdm 0,3 proc. - GUS 

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

INFLACJA Wskaźnik Przyszłej Inflacji w VI wzrósł o 2 pkt. - BIEC 

Wskaźnik Przyszłej Inflacji wzrósł w czerwcu o blisko 2 pkt. – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Autorzy 
badania wskazali, że przewaga odsetka firm planujących w najbliższych miesiącach podnosić ceny nad odsetkiem firm 
planujących obniżki wynosi obecnie 23 procent i jest najwyższa od jesieni 2007 roku. 

HANDEL ZAGRANICZNY Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po kwietniu wyniosła 3,5 mld euro - GUS 

Nadwyżka w obrotach towarowych handlu zagranicznego po kwietniu 2021 r. wyniosła 3,5 mld euro - podał Główny 
Urząd Statystyczny. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raporty okresowe przedstawią m.in.: SYGNITY, Oracle.  
    

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 AQUABB-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku. 

 BIK-NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 CITYSERV-Wypłata dywidendy 0,432 euro na akcję. 

 DEKTRA-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję. 

 EUROCASH-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję. 

 FORTE-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na dywidendę oraz wypłaty 
dywidendy. 

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

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

 INTROL-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,46 zł na akcję. 

 KOMPAP-ZWZA ws. m.in. podziału zysku. 

 KRUK-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy. 

 MADKOM-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz za lata poprzednie. 

 MANGATA-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,50 zł na akcję. 

 MAXCOM-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję. 

 MLPGROUP-Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.653.384 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 

 MOBRUK-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 20,15 zł na akcję. 

 MODERNCOM-ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto otrzymanego w roku obrotowym 2020. 

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

 PZU-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego 
utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. 

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

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

 STARWARD-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. 

 STARWARD-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. 

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

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

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

 Oracle-Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2020/2021. 

POLSKA 

 Polska- (14:00) Inflacja bez cen administrowanych (Poprz.4.0% r/r) za maj 

 Polska- (14:00) Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (Poprz.2.8% r/r) za maj 

 Polska- (14:00) Inflacja bez cen żywności i energii (Oczek. 4.0% r/r Poprz.3.9% r/r) za maj 

 Polska- (14:00) Inflacja - 15% średnia obcięta (Poprz.3.3% r/r) za maj 

ZAGRANICA 

 Czechy- (09:00) Inflacja PPI (Oczek. 0.4% m/m 4.6% r/r Poprz.0.8% m/m 4.6% r/r) za maj 

 Chiny- (09:00) Inwestycje w aglomeracjach miejskich (Oczek. 16.5% r/r Poprz.19.9% r/r) za maj 

 Chiny- (09:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. 8.9% r/r Poprz.9.8% r/r) za maj 

 Chiny- (09:00) Sprzedaż detaliczna (Oczek. 14.0% r/r Poprz.17.7% r/r) za maj 

 USA- (13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Poprz.-3.1%) za tydzień 

 USA- (14:30) Ceny eksportu (Oczek. 0.9% m/m Poprz.0.8% m/m) za maj 

 USA- (14:30) Ceny eksportu bez towarów rolniczych (Poprz.0.9% m/m) za maj 

 USA- (14:30) Ceny importu (Oczek. 0.7% m/m Poprz.0.7% m/m) za maj 

 USA- (14:30) Ceny importu bez ropy (Poprz.0.7% m/m) za maj 

 USA- (14:30) Pozwolenia na budowę domów (Oczek. 1740 tys. Poprz.1733 tys. ) za maj 

 USA- (14:30) Rozpoczęte budowy domów (Oczek. 1630 tys. Poprz.1569 tys.) za maj 

 Kanada- (14:30) Inflacja bazowa CPI (Poprz.0.5% m/m 2.3% r/r) za maj 

 Kanada- (14:30) Inflacja CPI (Oczek. 0.4% m/m 3.5% r/r Poprz.0.5% m/m 3.4% r/r) za maj 

 Kanada- (14:30) Sprzedaż hurtowników (Oczek. -1.0% m/m Poprz.2.8% m/m) za kwiecień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. -2.9 mln brk Poprz.-5.24 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. -0.8 mln brk Poprz.7.05 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów destylatów (Oczek. 0.5 mln brk Poprz.4.41 mln brk) za tydzień 

 USA- (20:00) Decyzja FOMC ws. stóp procentowych za czerwiec 

 USA- (20:00) Projekcje makroekonomiczne FOMC 

 USA- (20:30) Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC za czerwiec 

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. 
 
 
 
 
 
 

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

