
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  

 
 WIELTON - Zarząd Wieltonu z prezesem Pawłem Szataniakiem powołany na kolejną 

kadencję 

 POLSKA- Produkcja przemysłowa w maju rdr wzrosła o 29,8 proc. – GUS 

 POLSKA- Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec maja wzrosło do ok. 1.125,5 mld zł - 

MF 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport 
Progno

za 
Poprzednio Okres 

10:00 Polska 
  Produkcja budowlano-
montażowa s.a. b.d. -4.9% r/r maj 

10:00 Polska 
  Produkcja budowlano-
montażowa 1.2% r/r -4.2% r/r maj 

10:00 Polska   Sprzedaż detaliczna 
16.0% 

r/r 
-6.7% m/m 

25.7% r/r maj 

10:00 Polska 
Sprzedaż detaliczna 
ceny stałe 

14.9% 
r/r 21.1% r/r maj 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:30 Szwecja Stopa bezrobocia b.d. 9.4% maj 

12:00 

Wlk. 

Brytania 

Wskaźnik zamówień wg 

CBI 16 17 czerwiec 

14:00 Węgry 

Decyzja ws. stóp 

procentowych 0.85% 0.60% czerwiec 

16:00 USA 

Sprzedaż domów 

na rynku wtórnym 5.75 mln 5.85 mln maj 

16:00 USA Indeks Fed z Richmond 17 18 czerwiec 

16:30 Australia 

Indeks wskaźników 

wyprzedzających - 

Conference Board b.d. 1.0% kwiecień 

20:00 USA 

Wystąpienie publiczne 

prezesa Fed (Jerome 

Powell) b.d. b.d. b.d. 

22:40 USA 

  Zmiana zapasów 

ropy wg API 

1.2 mln 

brk 

-8.54 mln 

brk tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 

wtorek, 22 czerwca 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 219.45 -0.06% 

WIG30 2 659.09 -0.04% 

mWIG40 4 831.93 0.10% 

sWIG80 20 632.59 -0.18% 

WIG 65 947.24 -0.06% 

NCIndex 491.12 -0.61% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20U2120 2192 +0.23% 39 100 32 564 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 138  35.57% 404 547 53.99% 

SPADEK 190  48.97% 340 075 45.39% 

BEZ ZM. 60  15.46% 4 672 0.62% 

RAZEM 388 100.00% 749 294 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

SATIS 2.45 21.29% 993 389 

SERINUS 0.820 12.32% 2 813 682 

ESOTIQ 27.40 6.20% 125 014 

CIGAMES 1.657 5.88% 2 819 379 

GROCLIN 3.23 5.21% 229 049 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

BETACOM 9.30 -13.08% 291 509 

COALENERG 4.06 -8.76% 1 692 623 

MILKILAND 1.080 -8.47% 133 448 

ASBIS 21.40 -6.96% 12 711 654 

PGFGROUP 2.36 -5.60% 127 590 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33 876.97 1.76% 

NASDAQ 14 141.48 0.79% 

S&P500 4 224.79 1.40% 

FTSE 100 7 062.29 0.64% 

CAC 40 6 602.54 0.51% 

DAX XETRA 15 603.24 1.00% 

RTS 1 642.39 -0.26% 

BUX 48 379.62 0.54% 

NIKKEI 225 28 869.23 3.06% 

HANG SENG 28 462.00 -0.09% 

BOVESPA 129 264.96 0.67% 

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 1.1903 -0.07% 

EUR/PLN 4.5263 0.03% 

USD/PLN 3.8024 0.09% 

USD/JPY 110.444 0.07% 

GBP/USD 1.3906 -0.12% 

EUR/CHF 1.0947 0.05% 

CHF/PLN 4.1340 -0.04% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1785.850 0.12% 

MIEDŹ (LME) 4.197 0.44% 

ROPA BRENT 75.05 0.28% 

ROPA WTI 73.11 0.08% 
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Informacje dnia 
 

WIELTON Zarząd Wieltonu z prezesem Pawłem Szataniakiem powołany na kolejną kadencję 

Rada nadzorcza Wieltonu powołała dotychczasowych członków zarządu - w tym prezesa Pawła Szataniaka - na nową 
wspólną kadencję, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

KRUK Kruk chce wyemitować obligacje o wartości do 65 mln zł 

Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji o wartości do 65 mln zł - podała spółka. Oprocentowanie obligacji 
będzie stałe i wyniesie 4 proc. w skali roku. 

QUERCUS Quercus TFI zaprosił inwestorów do sprzedaży akcji po 9,5 zł za papier 

Quercus TFI zaprosił inwestorów do składania ofert sprzedaży łącznie 1,88 mln akcji spółki po cenie 9,5 zł za papier - 
podał Quercus w komunikacie. Zapisy rozpoczną się 23 czerwca i zakończą 7 lipca. Akcje będące przedmiotem oferty 
stanowią 3,1 proc. wszystkich walorów spółki. 

IPOPEMA Ipopema Securities wypłaci 0,37 zł dywidendy na akcję 

Walne zgromadzenia Ipopema Securities zdecydowało o wypłacie z zysku netto za 2020 rok 0,37 zł dywidendy na akcję 
- poinformowała spółka w komunikacie. Na dywidendę trafi cały zysk spółki za 2020 rok, czyli 11,3 mln zł. Dniem 
dywidendy będzie 30 czerwca, a jej wypłata nastąpi 8 lipca. 

BENEFIT SYSTEMS Liczba kart Benefit Systems w Polsce w czerwcu wynosi 544,3 tys. 

Benefit Systems szacuje, że w czerwcu 2021 roku ma 544,3 tys. aktywnych kart sportowych w Polsce i 250,2 tys. za 
granicą - podała spółka w komunikacie. W maju spółka informowała o 398,9 tys. aktywnych kart w Polsce oraz ok. 217,8 
tys. na rynkach zagranicznych (Czechy, Słowacja, Bułgaria, Chorwacja). 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

BUDIMEX Budimex ma list intencyjny w sprawie budowy zakładu Frito Lay w Polsce za 343 mln zł 

Budimex podpisał list intencyjny w sprawie budowy zakładu Frito Lay w Polsce. Wartość oferty to 343 mln zł - podała 
budowlana spółka w komunikacie. 

VOTUM Votum wypłaci 0,35 zł dywidendy na akcję 

Akcjonariusze Votum zdecydowali o wypłacie 4,2 mln zł dywidendy, co daje 0,35 zł dywidendy na akcję - poinformowała 
spółka w komunikacie. 

RAWLPLUG Rawlplug wypłaci 0,38 zł dywidendy na akcję 

Akcjonariusze Rawlplugu zdecydowali o wypłacie 0,38 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. 

PGNIG Walne zgromadzenie PGNiG przerwane, wznowienie 9 lipca 

Poniedziałkowe zwyczajne walne zgromadzenie PGNiG zostało przerwane i będzie wznowione 9 lipca o godz. 12 - 
podała spółka. 

PKN ORLEN PKN Orlen planuje wychwytywanie CO2 w bloku gazowym w Ostrołęce 

PKN Orlen chciałby wdrożyć możliwość wychwytu dwutlenku węgla z instalacji, w tym w planowanym bloku gazowym w 
Ostrołęce, poinformował członek zarządu Józef Węgrecki. 

NETIA Netia liczy na utrzymanie dotychczasowego tempa wypełniania nowego data center w Jawczycach 

Netia, której nowe data center w Jawczycach pod Warszawą zostało skomercjalizowane w blisko 40 proc., spodziewa 
się utrzymania dotychczasowego tempa jego wypełniania - poinformowali podczas oficjalnej uroczystości otwarcia 
obiektu przedstawiciele spółki. 

TAURON Moce gazowe powinny zastąpić bloki węglowo o mocy po 200 MW do ok. 2035 

Elektrownie gazowe są niezbędnym elementem procesu transformacji polskiej energetyki i powinny zastąpić wyłączane 
bloki węglowe o mocy po 200 MW do połowy lat trzydziestych, uważa prezes Taurona Polskiej Energii Paweł Strączyński. 

GPW GPW wypłaci 2,50 zł dywidendy na akcję 

Giełda Papierów Wartościowych wypłaci za 2020 rok dywidendę w kwocie 104,93 mln zł, czyli 2,50 zł na akcję - podała 
spółka w komunikacie. 

ALIOR BANK Alior Bank chce pozyskać 1,5 tys. ROR-ów do końca br. dzięki współpracy z Booksy 

Alior Bank umożliwił umawianie wizyt na pośrednictwem systemu Booksy we wszystkich oddziałach własnych, tj. w 176 
placówkach w 104 miastach. Celem banku jest pozyskanie w ten sposób 1,5 tys. rachunków osobistych do końca tego 
roku, podał bank. Planowany jest również pilotaż w kilku placówkach partnerskich. 

ASBIS Przychody Asbisu w maju wzrosły o 74 proc. rdr do ok. 211 mln USD 

Przychody Asbisu w maju 2021 roku wzrosły rok do roku o 74 proc. do ok. 211 mln USD - podała spółka w komunikacie. 
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MIRACULUM Miraculum wyemituje obligacje o wartości nominalnej do 7,5 mln zł 

Akcjonariusze Miraculum zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o emisji obligacji serii S3, S4 i S5, o łącznej 
wartości nominalnej nie większej niż 7,5 mln zł, a także emisji 2 mln imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B 
wymiennych na akcje spółki nowej emisji serii L, podała spółka. 

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. 

SHOPER Oferta publiczna do 7,73 mln akcji Shoper rusza dziś, cena maksymalna: 47 zł 

Pierwotna oferta publiczna do 7 731 628 akcji spółki Shoper, reprezentujących 27,11% kapitału zakładowego oraz 27,5% 
głosów na walnym zgromadzeniu, razem z opcją stabilizacyjną do 10% liczby akcji przydzielonych, rozpoczyna się dziś 
od budowy księgi popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych, podała spółka w prospekcie emisyjnym. Cenę 
maksymalną dla jednej akcji ustalono na 47 zł. Oznacza to, że łączna wartość oferty (akcje nowe i sprzedawane) może 
wynieść 363 mln zł. Debiut giełdowy planowany jest około 9 lipca. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar podbił z 1,18859 USD do 1,19209 USD. W dalszym ciągu trudno jednak mówić o 

istotniejszym odbiciu głównej pary FX. Podczas obrotu w Azji eurodolar w dalszym ciągu konsoliduje. Większość par w 
Azji pozostaje stabilna podczas gdy kryptowaluty notują wyraźne zniżki. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

CHINY Bank centralny Chin utrzymał stopy procentowe bez zmian 

Bank centralny Chin utrzymał stopy procentowe bez zmian, już 14. miesiąc z rzędu - podał Ludowy Bank Chin (PBOC) 
w komunikacie. 

USA, ROSJA Kolejne amerykańskie sankcje na Rosję 

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan zapowiedział w niedzielę w CNN, że 
administracja Joe Bidena nałoży kolejne sankcje na rosyjskich obywateli i podmioty w związku z otruciem Aleksieja 
Nawalnego, a także budową gazociągu Nord Stream 2. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PRZEMYSŁ Produkcja przemysłowa w maju rdr wzrosła o 29,8 proc. - GUS 

Produkcja przemysłowa w maju 2021 r. wzrosła o 29,8 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,8 
proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w maju wzrosła rdr o 29,7 
proc., a mdm wzrosła o 0,8 proc. 

PRZEMYSŁ Produkcja przemysłowa w maju wzrosła w 31 działach - GUS 

Produkcja przemysłowa w maju 2021 r. wzrosła w ujęciu rocznym w 31 spośród 34 działów - poinformował Główny Urząd 
Statystyczny. Wzrost odnotowano m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 103,9 proc., 
komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 70,2 proc., urządzeń elektrycznych – o 46,1 proc., mebli – o 
41,8 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 41,2 proc., wyrobów z metali – o 37,7 proc., maszyn i urządzeń – 
o 36,2 proc., metali – o 34,1 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 30,9 proc. Z kolei spadek produkcji 
sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem 2020 roku, wystąpił w 3 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów 
rafinacji ropy naftowej – o 0,6 proc. 

PRZEMYSŁ Ceny produkcji w maju rdr wzrosły o 6,5 proc. - GUS 

Ceny produkcji przemysłowej w maju 2021 r. wzrosły rdr o 6,5 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,8 proc. - podał 
Główny Urząd Statystyczny. 

DŁUG Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec maja wzrosło do ok. 1.125,5 mld zł - MF 

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec maja wzrosło o 3,3 mld zł (+0,3 proc.) mdm i wyniosło ok. 1.125,5 mld zł - podał 
resort finansów w szacunkowych danych. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: 

- dług krajowy: ok. 854,3 mld zł; 

- dług w walutach obcych: ok. 271,2 mld zł (tj. 24,1 proc. całego długu SP). 

DŁUG Przewidywane spłaty zobowiązań w najbliższych 12 miesiącach to 10.144 mln euro - NBP 

Przewidywane na okres najbliższych 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań, zaciągniętych przez rząd, 
wyniosło na koniec maja 10.144 mln euro wobec 10.122 mln euro na koniec kwietnia - wynika z danych Narodowego 
Banku Polskiego. Stan aktywów rezerwowych Polski na koniec maja 2021 r. wyniósł 133.383,4 mln euro. 

REZERWY ZŁOTA NBP zwiększył w maju zasoby złota do 7,412 mln uncji - NBP 

NBP zwiększył w maju zasoby złota do 7,412 mln uncji - poinformował NBP w komunikacie. W kwietniu zasoby złota 
wynosiły 7,352 mln uncji. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 AMICA-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6 zł na akcję. 

 ANSWEAR-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. 

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

 BIOPLANET-ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na 
okaziciela serii A, B i C do obrotu na GPW, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na 
okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru.. 

 BLACKPOIN-ZWZA ws. m.in. podziału zysku/wyłączenia zysku od podziału/pokrycia straty za rok 2020. 

 BLIRT-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. 

 BOWIM-Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję. 

 CCC-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r. 

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

 CEREALPLT-ZWZA 

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

 CIGAMES-ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku 2020. 

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

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

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

 FORTE-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję. 

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

 INTERNITY-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok, przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonej z zysku na dywidendę oraz wypłaty 
dywidendy. 

 K2HOLDING-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję. 

 KOMPAP-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję. 

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

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

 PBG-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych. 

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

 PHARMENA-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto ?PHARMENA? S.A. za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r 

 PLAYWAY-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 12,74 zł na akcję. 

 PRAGMAFA-Dzień wykupu akcji spółki przez Polish Enterprise Funds po cenie 24,50 zł za akcję. 

 PULAWY-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. 

 ROBINSON-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję. 

 SFD-Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii G od inwestorów. 

 SHOPER-Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych. 

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

 SURFLAND-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020. 

 SURFLAND-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020. 

 TELGAM-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020. 

 WIRTUALNA-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,55 zł na akcję. 

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

POLSKA 

 Polska- (10:00) Produkcja budowlano-montażowa s.a. (Poprz.-4.9% r/r) za maj 

 Polska- (10:00) Produkcja budowlano-montażowa (Oczek. 1.2% r/r Poprz.-4.2% r/r) za maj 

 Polska- (10:00) Sprzedaż detaliczna (Oczek. 16.0% r/r Poprz.-6.7% m/m 25.7% r/r) za maj 

 Polska- (10:00) Sprzedaż detaliczna ceny stałe (Oczek. 14.9% r/r Poprz.21.1% r/r) za maj 

ZAGRANICA 

 Szwecja- (09:30) Stopa bezrobocia (Poprz.9.4%) za maj 

 Wlk. Brytania- (12:00) Wskaźnik zamówień wg CBI (Oczek. 16 Poprz.17) za czerwiec 

 Węgry- (14:00)  Decyzja ws. stóp procentowych (Oczek. 0.85% Poprz.0.60%) za czerwiec 

 USA- (16:00) Sprzedaż domów na rynku wtórnym (Oczek. 5.75 mln Poprz.5.85 mln) za maj 

 USA- (16:00) Indeks Fed z Richmond (Oczek. 17 Poprz.18) za czerwiec 

 Australia- (16:30) Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board (Poprz.1.0%) za kwiecień 

 USA- (16:30) Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester) 

 USA- (17:00) Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (Mary Daly) 

 USA- (20:00) Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell) 

 USA- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. 1.2 mln brk Poprz.-8.54 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 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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