
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  

 
 PEM – GPW zawiesiła obrót akcjami PEM w związku z połączeniem z MCI 

Capital 

 POLSKA - Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju wzrosło o 10,1 proc. 

rdr – GUS 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Wskaźnik 
Dobrobytu wg 
BIEC 

b.d. 96.1 czerwiec 

10:00 Polska 
Ceny produkcji 
sprzedanej 
przemysłu 

5.9% r/r 
0.5% m/m 

5.3% r/r 
maj 

10:00 Polska 
Ceny produkcji 
budowlano-
montażowej 

b.d. 2.9% r/r maj 

10:00 Polska 
Produkcja 
przemysłowa 

29.0% r/r 
-9.2% m/m 

44.5% r/r 
maj 

10:00 Polska 
Produkcja 
przemysłowa s.a. 

b.d. 44.7% r/r maj 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

14:30 
Strefa 
Euro 

Wystąpienie 
publiczne prezes 
ECB (Christine 
Lagarde) 

- - - 

15:30 USA 
Wystąpienie szefa 
Fed z Dallas 
(Robert Kaplan) 

- - - 

15:30 USA 
Wystąpienie szefa 
Fed z St. Louis 
(James Bullard) 

- - - 

16:15 
Strefa 
Euro 

Wystąpienie 
publiczne prezes 
ECB (Christine 
Lagarde) 

- - - 

21:00 USA 

Wystąpienie szefa 
Fed z Nowego 
Jorku (John 
Williams) 

- - - 

23:00 
Nowa 
Zelandia 

Indeks zaufania 
konsumentów 

b.d. 105.2 II kw. 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 

poniedziałek, 21 czerwca 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 220.68 0.41% 

WIG30 2 660.14 0.37% 

mWIG40 4 827.22 -0.64% 

sWIG80 20 670.36 0.00% 

WIG 65 988.89 0.28% 

NCIndex 494.14 0.00% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20U2120 2 187 0,14% 19 074 33 129 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 156  40.63% 1 435 416 63.72% 

SPADEK 180  46.88% 770 916 34.22% 

BEZ ZM. 48  12.50% 46 323 2.06% 

RAZEM 384 100.00% 2 252 655 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

SKYLINE 1.20  23.71% 113 609 

HUUUGE-S144 38.900  11.14% 13 912 731 

MLSYSTEM 116.0  9.23% 4 062 854 

COALENERG 4.450  6.46% 1 135 067 

IMPERIO 4.24  6.27% 256 492 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

MABION 76.0  -6.40% 17 776 997 

POLIMEXMS 4.365  -5.42% 2 022 701 

LOKUM 23.0  -4.17% 176 425 

VIGOSYS 746  -4.11% 404 384 

COMARCH 236  -4.07% 1 026 134 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33 290.08 -1.58% 

NASDAQ 14 030.38 -0.92% 

S&P500 4 166.45 -1.31% 

FTSE 100 7 017.47 -1.90% 

CAC 40 6 569.16 -1.46% 

DAX XETRA 15 448.04 -1.78% 

RTS 1 646.72 -1.06% 

BUX 48 117.72 -1.39% 

NIKKEI 225 27 925.60 -3.59% 

HANG SENG 28 407.62 -1.37% 

BOVESPA 128 405.35 0.27% 

MERVAL 65 136.00 -1.96% 

CECE EUR  1 456.47 -0.98% 

NTX EUR 1 063.30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.18606 -0.06% 

EUR/PLN 4.55209 0.03% 

USD/PLN 3.83818 0.10% 

USD/JPY 109.829 -0.30% 

GBP/USD 1.3800 -0.09% 

EUR/CHF 1.0946 0.01% 

CHF/PLN 4.15896 0.03% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1770.65 0.09% 

MIEDŹ (LME) 4.1580 -0.48% 

ROPA BRENT 73.70 0.26% 

ROPA WTI 71.56 -0.11% 
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Informacje dnia 
 

PEM GPW zawiesiła obrót akcjami PEM w związku z połączeniem z MCI Capital 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o zawieszeniu obrotu na głównym rynku 
akcjami Private Equity Managers (PEM) od 21 czerwca w związku z planowanym połączeniem ze spółką MCI Capital 
Alternatywna Spółka Inwestycyjna, podało PEM. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

SFINKS Sfinks Polska miał 8,19 mln zł straty netto, 5,44 mln zł straty EBIT w I kw. 

Sfinks Polska odnotował 8,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 
I kw. 2021 r. wobec 14,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 5,44 mln zł 
wobec 8,3 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła odpowiednio 0,96 mln zł wobec 6,17 mln zł zysku rok 
wcześniej. 

SESCOM Sescom miał szacunkowo 1,7 mln zł skons. zysku netto w I poł. r.obr. 2020/2021 

Sescom odnotował 1,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. roku obrotowego 2020/2021 (tj. w okresie od 
października 2020 r. do marca 2021 r.) wobec 3,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe 
dane. 

MONNARI Monnari ma umowę pożyczki z PFR w wysokości 7,37 mln zł 

Monnari podpisało z Polskim Funduszem Rozwoju umowę pożyczki w kwocie 7,37 mln zł - poinformowała spółka w 
komunikacie. Pożyczka ma być spłacana w ratach począwszy od 31 grudnia 2021 r. do 30 czerwca 2024 r. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PGNIG PGNiG rozpoczęło eksploatację nowego złoża na Morzu Norweskim 

PGNiG Upstream Norway - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - wraz z Aker BP 
jako operatorem i pozostałymi partnerami koncesyjnymi, uruchomiło produkcję ze złoża Gråsel na Morzu Norweskim, 
podało PGNiG. 

ENERGA Energa Green Development nawiązała współpracę z WMSSE i PSSE 

Energa Green Development (EGD) - spółka zależna Energi - podpisała listy intencyjne z Pomorską Specjalną Strefą 
Ekonomiczną (PSSE) oraz Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną (WMSSE) w celu rozwoju nowych 
inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE), podała spółka. EGD poszukuje także innych partnerów dysponujących 
gruntami pod OZE. 

BOŚ BOŚ Bank dołączył do instytucji finansujących ekociepłownię w Olsztynie 

Do grona instytucji wspierających budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO) realizowanej przez 
spółkę Dobra Energia dla Olsztyna dołączył Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), podał bank. W tym tygodniu odbyła się 
uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę jednej z najnowocześniejszych w Europie instalacji, 
podkreślono. 

BUDIMEX Budimex liczy na 0,8-1 mld zł przychodów ze Słowacji, Czech i Niemiec w 2022 r. 

Budimex liczy na uzyskanie ok. 0,8-1 mld zł przychodów z rynków zagranicznych - Słowacji, Czech i Niemiec w 
przyszłym roku, poinformował ISBnews prezes Artur Popko. Zapowiedział też, że na przełomie 2021 i 2022 r. możliwe 
są akwizycje. 

MOSTOSTAL WARSZAWA Mostostal Warszawa ma umowę o wartości 108,3 mln zł 

Mostostal Warszawa podpisał umowę w sprawie budowy budynków biurowego oraz hotelowego we Wrocławiu o 
wartości 108,3 mln zł - podała spółka w komunikacie. Termin realizacji ustalono na 15 grudnia 2022 roku. 

COMARCH Comarch: Bank Mashreq z ZEA uruchamia system Comarch Wealth Management 

Bank Mashreq ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) uruchamia system do zarządzania majątkiem Comarch 
Wealth Management, podał Comarch. 

SYGNITY Sygnity wyemitowało obligacje o wartości nom. 54 mln zł na spłatę wierzytelności 

Sygnity wyemitowało 9 000 obligacji imiennych serii 1/2021 o łącznej wartości nominalnej 54 mln zł, podała spółka. 

ERBUD Grupa Erbud ma umowę na przebudowę akademika za 12,96 mln zł netto 

Erbud Operations - spółka zależna Erbudu - podpisała umowę na roboty budowlane pn. "Przebudowa Domu 
Studenckiego nr 2 Politechniki Lubelskiej w ramach dostosowania do nowelizacji przepisów przeciwpożarowych i 
podniesienia standardu w pokojach mieszkalnych" o wartości 12,96 mln zł netto, podał Erbud. 

INSTAL KRAKÓW Instal Kraków wypłaci 2 zł dywidendy na akcję 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 14,57 mln zł, co 
daje 2 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Dniem prawa do dywidendy jest 8 lipca, a jej wypłata nastąpi 
20 lipca 2021 roku. 

POLENERGIA Akcjonariusze Polenergii zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 r. 

Akcjonariusze Polenergii zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2020 r., wynika z uchwał podjętych na 
zwyczajnym walnym zgromadzeniu. 

POLENERGIA Akcjonariusze Polenergii upoważnili zarząd spółki do emisji maksymalnie 21,43 mln akcji 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polenergii zdecydowało o upoważnieniu zarządu spółki do emisji maksymalnie 21,43 
mln akcji po cenie 47 zł - poinformowała spółka w komunikacie. 

TORPOL Torpol ma umowę z PKP Intercity na przebudowę bocznicy za 73,1 mln zł netto 

Torpol zawarł z PKP Intercity umowę na realizację przebudowy i rozbudowy istniejącej infrastruktury kolejowej w 
rejonie bocznicy Szczecin Zaleskie Łęgi z wykonaniem w systemie zaprojektuj i zbuduj kanału przeglądowego oraz 
dostawą i montażem stanowiska do zabezpieczenia przed powstaniem oblodzenia na taborze kolejowym, podała 
spółka. Wartość umowy to 73,1 mln zł netto (89,9 mln zł brutto). 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Zmiany w akcjonariacie 
 
 

SERINUS Quercus TFI zwiększył udział w Serinus Energy do 5,13 proc. 

Fundusz inwestycyjny zarządzany przez Quercus TFI zwiększył zaangażowanie w kapitale zakładowym Serinus 
Energy do 5,13 proc., z 4,85 proc. wcześniej - poinformował Serinus Energy w komunikacie. Zmiana dotychczas 
posiadanego udziału nastąpiła w wyniku transakcji na rynku AIM w Wielkiej Brytanii w dniu 11 czerwca 2021 r. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: Na początku nowego tygodnia na razie nie widać istotnych zmian w sytuacji na globalnych rynkach 

walutowych. Dolar kontynuuje umocnienie (chociaż w spokojnym tempie), a notowania EUR/USD poruszają się w 
rejonie 1,1860. 

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

STREFA EURO Na rachunku obrotów bieżących nadwyżka (sa) w IV wyniosła 22,8 mld euro 

Na rachunku obrotów bieżących eurolandu nadwyżka (sa) w IV wyniosła 22,8 mld euro - podał Europejski Bank 
Centralny w komunikacie. 

WLK. BRYTANIA Sprzedaż detaliczna w maju spadła o 1,4 proc. 

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem sprzedaży paliw, w maju spadła o 1,4 proc., podczas gdy 
poprzednio wzrosła o 9,2 proc. - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne. 

JAPONIA Bank Japonii (BoJ) utrzymał ujemne stopy procentowe 

Bank Japonii (BoJ) utrzymał ujemne stopy procentowe - poinformował bank w komunikacie po zakończeniu 
posiedzenia. 

USA Stopy procentowe w USA mogą zostać podniesione w 2020 r – Bullard 

Stopy procentowe w USA mogą zostać podniesione w 2020 r., wraz ze wzrostem inflacji – powiedział w piątek na 
antenie CNBC prezes Fedu z St. Louis, James Bullard. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

WYNAGRODZENIA Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju wzrosło o 10,1 proc. rdr – GUS 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021 r. wyniosło 5.637,34 zł, co oznacza wzrost o 
10,1 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 2,7 proc. 

ZATRUDNIENIE Wzrost majowego zatrudnienia wynikał m.in. ze zwiększania wymiaru etatów – GUS 

Wzrost majowego zatrudnienia wynikał m.in. ze zwiększania wymiaru etatów do stanu sprzed pandemii - podał GUS. 
W maju przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się względem notowanego miesiąc wcześniej o 
0,3 proc. 

EMERYTURY Rząd planuje przeznaczyć 10,5 mld zł na waloryzację emerytur i rent w '22 - Szwed, MRiPS 

Na waloryzację emerytur i rent w 2022 r. rząd planuje przeznaczyć 10,5 mld zł - poinformował wiceminister rodziny i 
polityki społecznej Stanisław Szwed. "Łączne środki, które planujemy przeznaczyć na waloryzację emerytur i rent w 
przyszłym roku, to jest 10,5 mld zł" - powiedział Szwed podczas piątkowego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. 
Wiceminister powiedział, że resort prognozuje wskaźnik waloryzacji na poziomie 104 proc. 

OFE Wartość aktywów OFE wzrosła w maju o 7,8 proc. mdm do 176 mld zł 

Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła na koniec maja o 7,8 proc. mdm do 176,0 mld zł - wynika z 
danych KNF. Alokacja w krajowe akcje wzrosła o 148 pb mdm i wyniosła 81,2 proc. i ponownie wszystkie OFE znalazły 
się powyżej progu 75 proc. Średnia ważona wartości jednostek rozrachunkowych wzrosła w porównaniu z końcem 
kwietnia o 8,4 proc. do 49,69 zł. Alokacja na rynku akcji ogółem wzrosła o 128 pb mdm i wyniosła 90,3 proc. Na 
giełdach zagranicznych zmalała o 20 pb do 9,1 proc. 

KONIUNKTURA GIEŁDOWA Odsetek "byków" na GPW spadł o 4,3 pkt. proc. do 46,7 proc. – INI 

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się 
w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 4,3 pkt. proc. do 46,7 proc. Odsetek respondentów 
oczekujących trendu spadkowego wzrósł z kolei o 4,4 pkt proc. do 33,6 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 08OCTAVA- ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020. 

 4MASS- Dzień pierwszego notowania na NC 111.697.782 akcji zwykłych na okaziciela serii I. 

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

 AMICA- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6 zł na akcję. 

 BLOOBER- ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020. 

 CASPAR- ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 

 CCS- ZWZA ws. m.in. podziału (przeznaczenia) zysku osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., ustalenia 
dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 

 DOMDEV- Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10 zł na akcję. 

 FEERUM- ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz pokrycia nierozliczonego ujemnego 
wyniku z lat ubiegłych. 

 FIGENE- ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii N, z 
pozbawieniem prawa poboru oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW. 

 GPW- ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r. 

 GRMEDIA- Wypłata I raty dywidendy. 

 IPOPEMA- ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020. 

 K2HOLDING- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję. 

 KCI- ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 r. 

 KGHM- Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję. 

 KOMPAP- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję. 

 LEGIMI- NWZA ws. wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i prawa poboru akcji serii H w celu umożliwienia objęcia akcji 
osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii H, warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H oraz zmiany statutu. 

 MONNARI- ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 MOSTALPLC- ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 

 MOSTALWAR- ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r. 

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

 OUTDOORZY- ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. 

 PGNIG- ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2020 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 

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

 PUNKPIRAT- ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

 PURE- ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok 2020. 

 R22- Wypłata dywidendy 0,57 zł na akcję. 

 RAWLPLUG- ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy. 

 SFKPOLKAP- Publikacja raportu IV kwartał 2020 roku. 

 ULTGAMES- Wypłata dywidendy 2 zł na akcję. 

 VOTUM- ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020. 

 WIRTUALNA- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,55 zł na akcję. 

 ZREMB- ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok. 

POLSKA 

 Polska- (09:00) Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC (Oczek. b.d. Poprz.96.1) za czerwiec 

 Polska- (10:00) Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (Oczek. 5.9% r/r Poprz.0.5% m/m 5.3% r/r) za maj 

 Polska- (10:00) Ceny produkcji budowlano-montażowej (Oczek. b.d. Poprz.2.9% r/r) za maj 

 Polska- (10:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. 29.0% r/r Poprz.-9.2% m/m 44.5% r/r) za maj 

 Polska- (10:00) Produkcja przemysłowa s.a. (Oczek. b.d. Poprz.44.7% r/r) za maj 

ZAGRANICA 

 Strefa Euro- (14:30) Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)  

 USA- (15:30) Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Robert Kaplan)  

 USA- (15:30) Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)  

 Strefa Euro- (16:15) Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)  

 USA- (21:00) Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)  

 Nowa Zelandia- (23:00) Indeks zaufania konsumentów (Oczek. b.d. Poprz.105.2) za II kw. 

 

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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