
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  

 
 BANK HANDLOWY – Bank Handlowy otrzymał zalecenie KNF ws. dywidendy; wypłaci 

1,2 zł na akcję za '20 

 POLSKA - Produkcja przemysłowa w czerwcu rdr wzrosła o 18,4 proc. – GUS 

 RAPORTY - Raport okresowy przedstawi: INTERSPPL, Coca-Cola, Johnson & 

Johnson, Texas Instruments, Verizon 

 

 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska 
Bieżący wskaźnik 
ufności konsumenckiej 

b.d. -14.8 lipiec 

10:00 Polska 
Wyprzedzający 
wskaźnik ufności 
konsumenckiej 

b.d. -9.0 lipiec 

10:00 Polska 
Produkcja budowlano-
montażowa s.a. 

b.d. 3.0% r/r czerwiec 

10:00 Polska 
Produkcja budowlano-
montażowa 

7.1% r/r 4.7% r/r czerwiec 

10:00 Polska Sprzedaż detaliczna 
2.6% m/m 

11.5% r/r 

8.4% m/m 

19.1% r/r 
czerwiec 

10:00 Polska 
Sprzedaż detaliczna 
ceny stałe 

8.6% r/r 13.9% r/r czerwiec 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

13:00 USA 
Wnioski o kredyt 
hipoteczny 

b.d. 16.0% tydzień 

16:30 USA Zmiana zapasów ropy 
-4.1 mln 

brk 
-7.9 mln brk tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 
benzyny 

-1.4 
mln brk 

1.04 mln brk tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 
destylatów 

0.0 mln 
brk 

-3.66 mln 
brk 

tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 

środa, 21 lipca 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 221,28 0,70% 

WIG30 2 662,48 0,70% 

mWIG40 4 782,37 0,41% 

sWIG80 19 960,53 -0,15% 

WIG 66 110,12 0,57% 

NCIndex 477,95 -0,59% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20U2120 2195 +0.55% 12 100 46 165 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 146  37,73% 573 960 67,57% 

SPADEK 183  47,29% 271 877 32,01% 

BEZ ZM. 58  14,99% 3 562 0,42% 

RAZEM 387 100,00% 849 400 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

PLAZACNTR 3,46 +109,70% 865 166 

MABION 66,40 +20,51% 28 121 256 

SHOPER 65,00 +7,40% 6 059 369 

COALENERG 4,10 +6,77% 545 821 

PRAIRIE 0,728 +6,28% 661 647 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

URSUS 0,3275 -13,82% 633 062 

BOWIM 9,68 -10,78% 4 449 261 

PBKM 80,00 -8,26% 173 032 

SYNEKTIK 31,30 -7,53% 458 413 

MEDICALG 28,00 -6,51% 827 670 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 511,99 1,62% 

NASDAQ 14 498,88 1,57% 

S&P500 4 323,06 1,52% 

FTSE 100 6 881,13 0,54% 

CAC 40 6 346,85 0,81% 

DAX XETRA 15 216,27 0,55% 

RTS  1 567,28 0,51% 

BUX 47 622,68 0,75% 

NIKKEI 225  27 534,40 0,53% 

HANG SENG 27 121,35 -0,51% 

BOVESPA 125 401,40 0,81% 

MERVAL 63 391,65 2,03% 

CECE EUR  1 618,64 0,89% 

NTX EUR  1 180,89 0,94% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,17736 -0,07% 

EUR/PLN 4,59610 0,07% 

USD/PLN 3,90380 0,14% 

USD/JPY 109,883 0,01% 

GBP/USD 1,36155 -0,09% 

EUR/CHF 1,08458 -0,11% 

CHF/PLN 4,23746 0,17% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 808,75 -0,15% 

MIEDŹ (LME) 9 244,50 -0,60% 

ROPA BRENT 68,91 -0,63% 

ROPA WTI 66,75 -0,67% 
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Informacje dnia 

 

HANDLOWY Bank Handlowy otrzymał zalecenie KNF ws. dywidendy; wypłaci 1,2 zł na akcję za '20 

Bank Handlowy otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego odnoszące się do polityki dywidendowej 
banku w drugiej połowie 2021 r. Kwota dywidendy za 2020 rok wyniesie 1,2 zł na akcję - podał bank w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PZU Krzysztof Kozłowski został powołany na członka zarządu PZU 

Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) podjęła uchwałę dotyczącą powołania Krzysztofa 
Kozłowskiego w skład zarządu PZU, powierzając mu pełnienie funkcji członka zarządu, podał ubezpieczyciel. 

PGNIG Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w II kw. wyniósł 6,9 mld m sześc. – szacunki 

Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w drugim kwartale 2021 roku wzrósł do 6,9 mld m sześc. z 6,3 mld m 
sześc. przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie, dotyczącym szacunkowych danych operacyjnych. 

EUROCASH Eurocash zamknie 59 sklepów sieci Delikatesy Centrum; utworzy odpis o wartości ok. 80 mln zł 

Eurocash podjął decyzję o zamknięciu do końca 2021 roku 59 z 414 sklepów własnych w sieci Delikatesy Centrum, w 
konsekwencji czego będzie musiał utworzyć odpis na ok. 80 mln zł, co przełoży się na wynik finansowy za 2021 rok - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

SANTANDER BP KNF zaleciła Santanderowi niewypłacanie dywidend z niepodzielonego zysku za '19 i lat wcześniejszych 

Maksymalna stopa dywidendy Santander Bank Polska po zastosowaniu dodatkowych kryteriów może wynieść do 30 
proc. zysku za 2020 rok. KNF zaleciła bankowi niewypłacanie dywidend z niepodzielonego zysku za 2019 r. oraz lat 
wcześniejszych - poinformował bank w komunikacie. 

ALUMETAL Zysk netto Alumetalu w II kwartale wzrósł do 38,5 mln zł – szacunki 

Zysk netto grupy Alumetal w II kwartale 2021 roku wyniósł 38,5 mln zł, czyli był 871 proc. wyższy niż rok wcześniej - 
poinformowała spółka we wstępnych danych. 

PBKM PBKM pozyskał 7 428 próbek w segmencie B2C w II kw. 2021 r., wzrost o 17% r/r 

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał 7 428 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C w 
II kw. 2021 r. i było to o 17% więcej niż rok wcześniej, podała spółka. 

FORTE Fabryki Mebli Forte miały wstępnie 38 mln zł EBIT w II kw. 2021 r. 

Fabryki Mebli Forte miały 38 mln zł skonsolidowanego zysku EBIT w II kwartale 2021 r. w stosunku do 2 mln zł straty 
rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. 

ENTER AIR Enter Air powiększył flotę o dwa Boeingi do 26 samolotów 

Enter Air powiększył flotę o dwa kolejne Boeingi 737-800, podała spółka. W sezonie Lato 2021 przewoźnik będzie 
wykonywał loty 26 samolotami. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

WASKO Wasko ma umowę z NASK o wartości 27,06 mln zł plus prawo opcji 

Wasko podpisało umowę z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w 
Warszawie na wykonanie zamówienia pn. "Dostawa i wdrożenie Systemu BSS na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej" za 38 mln zł brutto, w tym zamówienie podstawowe 27,06 mln zł, a prawo opcji 10,94 mln zł, podała spółka. 

PEKAO Krzysztof Kozłowski zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu Banku Pekao 

Krzysztof Kozłowski złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu Banku Pekao, jak również ze składu zarządu, ze 
skutkiem na koniec dnia 3 sierpnia 2021 r., podał bank. 

FAMUR Akcjonariusze Famuru zdecydują 17 VIII o przeznaczeniu do 70 mln zł na buy-back 

Akcjonariusze Famuru zdecydują podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, zwołanego na 17 sierpnia o 
upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych stanowiących nie więcej niż 5% kapitału (28,7 mln sztuk) po cenie nie 
niższej niż 2,5 zł, podała spółka. NWZ ma także wyrazić zgodę na wydanie do 70 mln zł z kapitału zapasowego na buy-
back. 

PGE Nowy blok w Elektrowni Turów jest w zaplanowanym postoju 

Nowy blok energetyczny w Elektrowni Turów oddany został oddany do eksploatacji w maju br., a obecnie jest w postoju 
zaplanowanym i uzgodnionym z generalnym wykonawcą, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). Postój wynika 
wprost z zapisów kontraktu i wszystkie działania prowadzone obecnie na nowym bloku mają na celu jego dalszą, stabilną 
pracę w przyszłości, podkreślono. 

TAURON Tauron zainstaluje panele PV na 14 blokach mieszkalnych w Jaworznie 



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 3  
 

Tauron Nowe Technologie zainstaluje panele fotowoltaiczne na dachach 14 budynków należących do Spółdzielni 
Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie. Będą to instalacje o łącznej mocy 509 kWp, podała spółka. 

MERCATOR Przejęcie Elmech-ASE nie zamyka przeglądu opcji, trwają dalsze prace 

Mercor ocenia, że podpisanie listu intencyjnego ws. nabycia 50% udziałów Elmech-ASE to tylko część działań w ramach 
przeglądu opcji strategicznych i spółka nadal intensywnie pracuje nad poszukiwaniem kolejnych możliwości, nie tylko 
akwizycyjnych, poinformował prezes Krzysztof Krempeć. 

MERCATOR Mercor spodziewa się zakupu udziałów Elmech-ASE w ciągu 2-3 miesięcy 

Mercor spodziewa się, że do zakupu 50% udziałów Elmech-ASE dojdzie w ciągu 2-3 miesięcy, poinformował prezes 
Krzysztof Krempeć. 

AMICA Grupa Amica założyła spółkę w Kazachstanie 

Grupa Amica założyła w Kazachstanie spółkę Hansa Central Asia, która będzie rozwijać obecność marki Hansa w całym 
regionie Azji Środkowej - podała Amica w komunikacie prasowym. 

MO-BRUK Mo-Bruk ma zgodę GIOŚ na eksport paliwa alternatywnego na Ukrainę 

Mo-Bruk otrzymał zgodę Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) na eksport paliwa alternatywnego na 
Ukrainę i na mocy podpisanej umowy dostarczy do elektrociepłowni na Ukrainie do 10 tys. ton paliwa RDF w terminie 
do 10 lutego 2022 r., podała spółka. 

NETIA, CYFROWY POLSAT Netia ma umowę pożyczki z Cyfrowym Polsatem na kwotę do 350 mln zł 

Netia zawarła umowę pożyczki z Cyfrowym Polsatem (CP), na podstawie której CP udzieli spółce pożyczki w wysokości 
do 350 mln zł, której wypłata może nastąpić w transzach, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja Amerykańska: W trakcie sesji w USA eurodolar podbił z okolic 1,17546 USD do 1,17853 USD. Odbicie na Wall 

St. przyniosło nieco „oddechu” również na rynku FX, niemniej indeksy strachu pozostają na podwyższonych poziomach. 

Sesja Azjatycka: Podczas handlu w Azji główna para walutowa konsoliduje. Obraz rynku akcyjnego w Azji jest 
mieszany, niemniej warto zwrócić uwagę na lekkie wzrosty rentowności długu.  

Konrad Ryczko 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

STREFA EURO Na rachunku obrotów bieżących eurolandu nadwyżka (sa) w V wyniosła 11,7 mld euro 

Na rachunku obrotów bieżących eurolandu nadwyżka (sa) w V wyniosła 11,7 mld euro - podał Europejski Bank Centralny 
w komunikacie. 

CHINY Bank centralny Chin utrzymał stopy procentowe bez zmian 

Bank centralny Chin utrzymał stopy procentowe bez zmian, już 15. miesiąc z rzędu - podał Ludowy Bank Chin (PBOC) 
w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PRODUKCJA Produkcja przemysłowa w czerwcu rdr wzrosła o 18,4 proc. – GUS 

Produkcja przemysłowa w czerwcu 2021 r. wzrosła o 18,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 
4,0 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji 
w czerwcu rdr o 18,9 proc., a mdm wzrostu o 4,5 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w czerwcu wzrosła 
rdr o 18,6 proc., a mdm wzrosła o 0,2 proc. 

PRODUKCJA Produkcja przemysłowa w czerwcu wzrosła w 32 działach – GUS 

Produkcja przemysłowa w czerwcu 2021 r. wzrosła w ujęciu rocznym w 32 spośród 34 działów - poinformował Główny 
Urząd Statystyczny. Według wstępnych danych, w czerwcu w stosunku do czerwca 2020 roku, wzrost produkcji 
sprzedanej odnotowano m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 47,5 proc., urządzeń 
elektrycznych – o 38,6 proc., metali – o 30,6 proc., wyrobów z metali – o 24,4 proc., wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych – o 23,1 proc, papieru i wyrobów z papieru – o 22,3 proc., maszyn i urządzeń – o 20,0 proc., wyrobów z 
pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 19,4 proc. 

PRODUKCJA Produkcja przemysłowa w VII spowolni do 11 proc. rdr, w VIII do 14 proc. z 18,4 proc. w VI – MRPiT 

Produkcja przemysłowa w lipcu spowolni do 11 proc. rdr, w sierpniu do 14 proc. z 18,4 proc. w czerwcu - oceniają 
analitycy resortu rozwoju, pracy i technologii komentując dane GUS. 

CENY Ceny produkcji w czerwcu rdr wzrosły o 7,0 proc. – GUS 

Ceny produkcji przemysłowej w czerwcu 2021 r. wzrosły rdr o 7,0 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,7 proc. - podał 
Główny Urząd Statystyczny. Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny 
producentów w ujęciu rocznym w czerwcu wzrosły o 6,9 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,6 proc. 

CENY Ceny produkcji koksu i produkcji rafinacji ropy w czerwcu wzrosły rdr o 53,0 proc. – GUS 

Ceny produkcji koksu i produkcji rafinacji ropy w czerwcu wzrosły rdr o 53,0 proc. - podał GUS 

CENY Ceny skupu podstawowych produktów rolnych w czerwcu wzrosły w ujęciu rdr o 16,0 proc. – GUS 

W czerwcu 2021 r. ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca 
wieprzowego, drobiu i mleka krowiego wzrosły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 16,0 proc., 
- podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do kwietnia ceny wzrosły o 1,5 proc. 

ZADŁUŻENIE Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca wzrosło do ok. 1.133,6 mld zł – MF 

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca wzrosło o 8,1 mld zł (+0,7 proc.) mdm i wyniosło ok. 1.133,6 mld zł - 
podał resort finansów w szacunkowych danych. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: - dług 
krajowy: ok. 858,9 mld zł; - dług w walutach obcych: ok. 274,7 mld zł (tj. 24,2 proc. całego długu SP). 

RYNEK PRACY W II kw. '21 rotacja pracowników spadła o 3 pkt. proc. do 20 proc. kdk – Randstad 

W II kw. '21 liczba pracowników, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy zmienili pracę spadła kwartał do kwartału o 3 pkt 
proc. do 20 proc. - wynika z badania Monitor Rynku Pracy za II kw. 2021 r., przeprowadzonego przez firmę Randstad. 
Badani wskazali, że wydłużył się średni czas poszukiwania pracy z 2,4 miesiąca do 3. 

NAPOJE Spadek sprzedaży napojów gazowanych w I półroczu wyniósł 20 proc., przy wzroście cen o ok. 36 proc. – CMR 

Spadek sprzedaży wolumenowej napojów gazowanych w I półroczu wyniósł 20 proc., przy wzroście cen o ok. 36 proc. 
- podała firma badawcza CMR. CMR podsumowała rynek w pół roku po wprowadzeniu opłaty cukrowej. CMR podaje, 
że ceny wód smakowych wzrosły o ok. 33 proc. przy 17 proc. spadku wolumenu sprzedaży. Z kolei sprzedaż napojów 
energetycznych, które jako napój słodzony również objęte są opłatą cukrową wzrosły o ok. 13 proc. przy wzroście 
wolumenu sprzedaży o 7 proc. w stosunku do ubiegłego roku. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ABAK- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję. 

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

 AUXILIA- Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję. 

 GRMEDIA- Wypłata II raty dywidendy. 

 INTERSPPL- Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021. 

 IZOSTAL- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję. 

 KANCELWEC- Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję. 

 KRKA- Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5 euro na akcję. 

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

 PKNORLEN- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,50 zł na akcję. 

 VINDEXUS- Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję. 

 Coca-Cola- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

 Johnson & Johnson- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

 Texas Instruments- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

 Verizon- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

POLSKA 

 Polska- (10:00) Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (Oczek. b.d. Poprz.-14.8) za lipiec 

 Polska- (10:00) Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (Oczek. b.d. Poprz.-9.0) za lipiec 

 Polska- (10:00) Produkcja budowlano-montażowa s.a. (Oczek. b.d. Poprz.3.0% r/r) za czerwiec 

 Polska- (10:00) Produkcja budowlano-montażowa (Oczek. 7.1% r/r Poprz.4.7% r/r) za czerwiec 

 Polska- (10:00) Sprzedaż detaliczna (Oczek. 2.6% m/m 11.5% r/r Poprz.8.4% m/m 19.1% r/r) za czerwiec 

 Polska- (10:00) Sprzedaż detaliczna ceny stałe (Oczek. 8.6% r/r Poprz.13.9% r/r) za czerwiec 

ZAGRANICA 

 USA- (13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Oczek. b.d. Poprz.16.0%) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. -4.1 mln brk Poprz.-7.9 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. -1.4 mln brk Poprz.1.04 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów destylatów (Oczek. 0.0 mln brk Poprz.-3.66 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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