
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  

 
 PKO BP - Adam Marciniak złożył rezygnację z członka zarządu PKO BP 

 ALL IN! GAMES - złożył prospekt emisyjny w KNF dot. akcji serii G i H 

 POLSKA - W lipcu ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury dla Polski wzrósł do 104,9 

– GUS 

 RAPORT OKRESOWY PRZEDSTAWI: IMAGEPWR, PROVIDENT, 3M, Advanced 

Micro Devices, Alphabet (Google), Apple, Deutsche Börse, General Electric, Logitech, 

Mattel, Microsoft, Starbucks, Telecom Italia, United Parcel Service, Visa, Xerox 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 

Wskaźnik 
Wyprzedzający 
Koniunktury wg 
BIEC 

b.d. 166.9 lipiec 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

10:00 
Strefa 
Euro 

Podaż pieniądza M3 8.3% r/r 8.4% r/r czerwiec 

12:00 
Wlk. 
Brytania 

Sprzedaż detaliczna 
wg CBI 

22 25 lipiec 

14:30 USA 

Zamówienia na 
dobra bez 
środków trans. - 
wst.. 

0.8% m/m 0.3% m/m czerwiec 

14:30 USA 
Zamówienia na 
dobra trwałego 
użytku - wst.. 

2.1% 
m/m 

2.3% m/m czerwiec 

15:00 USA 
Indeks cen 
nieruchomości - FHFA 

1.6% 
m/m 

1.8% m/m maj 

16:00 USA 
Indeks zaufania 
konsumentów - 
Conference Board 

123.9 127.3 lipiec 

16:00 USA 
Indeks Fed z 
Richmond 

20 22 lipiec 

22:40 USA 
Zmiana zapasów 
ropy wg API 

-3.0 mln 
brk 

0.8 mln brk tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 

wtorek, 27 lipca 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 240.65 -0.08% 

WIG30 2 688.09 -0.10% 

mWIG40 4 903.14 0.34% 

sWIG80 20 561.36 0.56% 

WIG 67 223.21 0.05% 

NCIndex 476.20 -0.97% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20U2120 2 219 -0,18% 11 156 43 574 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 155  39.44% 286 161 45.00% 

SPADEK 181  46.06% 344 760 54.21% 

BEZ ZM. 57  14.50% 5 047 0.79% 

RAZEM 393 100.00% 635 968 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

PLAZACNTR 8.8900  21.78% 4 533 143 

LARQ 2.370  21.54% 390 731 

BRASTER 1.060  15.22% 166 951 

MOSTALPLC 17.25  9.87% 1 480 685 

SKYLINE 1.34  7.20% 156 898 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

SANWIL 2.320  -6.83% 245 505 

MONNARI 2.88  -4.95% 262 565 

PGE 8.652  -4.76% 14 276 732 

VISTAL 3.53  -4.08% 152 284 

06MAGNA 3.450  -4.03% 376 508 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 35 144,31 0,24% 

NASDAQ 14 840,71 0,03% 

S&P500 4 422,30 0,24% 

FTSE 100 7 025,43 -0,03% 

CAC 40 6 578,60 0,15% 

DAX XETRA 15 618,98 -0,32% 

RTS  1 602,53 0,42% 

BUX 46 952,76 -1,13% 

NIKKEI 225  27 970,22 0,49% 

HANG SENG (godz. 8:21) 25 596,00 -2,28% 

BOVESPA 126 003,86 0,76% 

MERVAL 65 530,88 1,06% 

CECE EUR  1 456.47 -0.98% 

NTX EUR  1 063.30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.17939 -0,07% 

EUR/PLN 4.5946 0,10% 

USD/PLN 3.8949 0,16% 

USD/JPY 110.1840 -0,11% 

GBP/USD 1.3813 -0,09% 

EUR/CHF 1.0807 0,00% 

CHF/PLN 4.2516 0,10% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1794.100 -0,18% 

MIEDŹ (LME) 9580.00   1,55% 

ROPA BRENT 73.910 -0,07% 

ROPA WTI 72.110 0,04% 
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Informacje dnia 
 

ALL IN! GAMES All in! Games złożył prospekt emisyjny w KNF dot. akcji serii G i H 

All in! Games złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w celu ubiegania się o dopuszczenie i 
wprowadzenie do obrotu akcji serii G i H, podała spółka. 

PKO BP Adam Marciniak złożył rezygnację z członka zarządu PKO BP 

Adam Marciniak złożył rezygnację z członka zarządu PKO Banku Polskiego z dniem 13 sierpnia 2021 roku, podał 
bank. "Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia" - czytamy w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PKO BP Adam Marciniak zrezygnował z funkcji członka zarządu PKO BP 

Adam Marciniak zrezygnował z funkcji członka zarządu PKO BP ze skutkiem na dzień 13 sierpnia 2021 r, nie podając 
przyczyny tej decyzji – poinformowała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

MILLENNIUM Strata netto Banku Millennium w II kw. wyniosła 200,3 mln zł, zbliżona do oczekiwań 

Strata netto grupy Banku Millennium w drugim kwartale 2021 roku wyniosła 200,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej 
zysk wynosił 53,6 mln zł - poinformował bank w raporcie. Wynik banku okazał się zbliżony do oczekiwań, bowiem 
konsensus PAP Biznes zakładał stratę na poziomie 204,3 mln zł. Wpływ na wyniki banku mają duże rezerwy na portfel 
kredytów walutowych. 

MILLENNIUM Bank Millennium z decyzją ws. ugód dot. CHF poczeka na uchwałę SN 

Bank Millennium zakłada, że decyzję w sprawie ewentualnego przystąpienia do programu ugód w sprawie walutowych 
kredytów hipotecznych podejmie po uchwale Sądu Najwyższego - poinformował prezes banku Joao Bras Jorge. 

MILLENNIUM Bank Millennium liczy na poprawę wyniku z odsetek r/r, marża odsetkowa rośnie 

Bank Millennium obserwuje wzrost dochodów operacyjnych, liczy na poprawę wyniku z odsetek w skali roku, 
poinformował wiceprezes Fernando Bicho. Dochody operacyjne wzrosły o 6% w skali kwartału i o 7% r/r i wyniosły 
922,5 mln zł w II kw. 

MILLENNIUM Bank Millennium nie wyklucza, że koszt ryzyka będzie niższy niż 40 pb w 2021 r. 

Bank Millennium oczekuje, że w całym bieżącym roku koszt ryzyka będzie niższy w skali roku i nie wyklucza, że jego 
poziom znajdzie się poniżej 40 punktów bazowych na koniec 2021 roku, poinformował wiceprezes Fernando Bicho. 

MILLENNIUM Bank Millennium zawarł dotychczas ponad 4 tys. ugód z kredytobiorcami CHF 

Bank Millennium dotychczas zawarł ponad 4 tys. ugód z klientami posiadającymi hipoteczne kredyty walutowe i 
zakłada, że decyzje w sprawie przystąpienia do programu ugód według propozycji szefa Komisji Nadzoru 
Finansowego (KNF) podejmie po posiedzeniu Sądu Najwyższego zaplanowanego na wrzesień, poinformował prezes 
Joao Bras Jorge. 

BUDIMEX Grupa Budimex szacuje, że miała w pierwszym półroczu 2021 roku 728,95 mln zł zysku netto 

Grupa Budimex szacuje, że miała w pierwszym półroczu 2021 roku 728,95 mln zł zysku netto w porównaniu do 114,5 
mln zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie dotyczącym wstępnych wyników finansowych. Portfel zamówień 
grupy na koniec I półrocza 2021 roku wyniósł 12,97 mld zł. 

BUDIMEX Budimex planuje wypłatę zaliczki na dywidendę za 2021 r. 

Budimex planuje wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok, przeznaczając na nią maksymalnie 381 mln zł, 
poinformował prezes Artur Popko. 

BUDIMEX Budimex ocenia, że możliwa jest jedna akwizycja w FBSerwis przed końcem roku 

Budimex jest optymistycznie nastawiony co do potencjału wynikowego i perspektyw rozwoju Grupy FBSerwis w 
najbliższym czasie, poinformował prezes Artur Popko. Podtrzymał plany akwizycji FBSerwis i ocenił, że 
przeprowadzenie jednej jest możliwe w tym roku. 

BUDIMEX Budimex oczekuje intensyfikacji ofertacji w kolejnych kwartałach 

Budimex zakłada utrzymanie dobrej rentowności portfela zamówień w perspektywie przynajmniej kilku kwartałów, 
poinformował prezes Artur Popko. Zapowiedział też, że kolejne kwartały powinny przynieść intensyfikację ofertacji. 

MOSTOSTAL WARSZAWA Mostostal Warszawa podpisał z Tauron Ciepło umowę o wartości 109,5 mln zł 

Mostostal Warszawa podpisał z Tauron Ciepło umowę na budowę kotła gazowego o mocy 140 MWt w ZW Katowice - 
podała spółka w komunikacie. Wartość umowy wynosi 109,5 mln zł brutto. 

INTERSPORT Intersport Polska miał szacunkowo 1,05 mln zł straty EBITDA w I kw. r.obr. 

Intersport Polska odnotował 1,05 mln zł straty EBITDA kwartale roku obrotowego 2021/2022 (tj. od 1 kwietnia do 30 
czerwca 2021 r.) wobec 2,39 mln zł straty na tym poziomie rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe 
dane. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja Amerykańska: W trakcie sesji w USA eurodolar podbił z okolic 1,17786 USD do 1,18168 USD. Rynek czeka na 

jutrzejszy Fed co może docelowo rzutować na nastroje wokół USD. 

Sesja Azjatycka: Obrót podczas handlu w Azji nie przynosi istotniejszych zmian na wycenie głównej pary walutowej. 
Trudno mówić o wyraźnym odbiciu chińskich parkietów (czy CNY) po ostatniej przecenie. 

Konrad Ryczko 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

NIEMCY Indeks Ifo wyniósł w lipcu 100,8 pkt. 

Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wyniósł w lipcu 100,8 pkt. wobec 101,7 pkt. w 
poprzednim miesiącu - podał instytut Ifo w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

KONIUNKTURA W lipcu ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury dla Polski wzrósł do 104,9 – GUS 

W lipcu ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury dla Polski wzrósł do 104,9 z 103,2 w czerwcu - podał Główny Urząd 
Statystyczny. W lipcu 2020 roku wskaźnik był na poziomie 74,3. 

MOCE PRODUKCYJNE Wykorzystanie mocy produkcyjnych w VII w przemyśle wzrosło do 80,2 proc.- GUS 

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w lipcu w przemyśle wzrosło do 80,2 proc. z 73,8 proc. rok temu - podał GUS. 
GUS podał też, że w lipcu wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez firmy budowlane wynosi 81,9 proc. 
wobec 77,1 proc. przed rokiem. 

ŚRODKI Z UE Do Polski napłynęło w czerwcu 1,14 mld euro środków z UE – MF 

Transfery środków z Unii Europejskiej do Polski w czerwcu wyniosły 1,14 mld euro - podało Ministerstwo Finansów. 
Transfery bieżące wyniosły 148,9 mln euro, a kapitałowe 993,27 mln euro. 

PODATKI Koszt proponowanych ulg podatkowych to ok. 20 mld zł, koszt reformy podatkowej dla budżetu to 8 mld zł – 
MF 

Ministerstwo Finansów szacuje, że koszt proponowanych przez resort ulg podatkowych to ok. 20 mld zł - powiedział na 
konferencji prasowej minister finansów Tadeusz Kościński. Wiceminister finansów Jan Sarnowski doprecyzował, że 
koszt dla budżetu reformy podatkowej to 8 mld zł. 

STOPY PROCENTOWE Możliwe, że stopy pozostaną na obecnym poziomie przez dłuższy czas - Łon, RPP 

Możliwe, że stopy pozostaną na obecnym poziomie przez dłuższy czas - napisał w artykule dla portalu wGospodarce, 
członek RPP Eryk Łon. "Ponadto uważam, że w okresie wychodzenia z kryzysu związanego z epidemią koronawirusa 
sytuacja jest bardzo specyficzna. Nie wiemy po prostu jeszcze obecnie, czy pojawianie się nowych odmian tego wirusa 
będzie miało wpływ na aktywność gospodarczą. Występowanie znacznego stopnia niepewności związanej z ryzykiem 
kontynuacji procesu zarażeń koronawirusem jest czymś absolutnie wyjątkowym w czasach współczesnych i z tego 
powodu możliwe, że stopy procentowe będą musiały kształtować się na aktualnym, niskim poziomie przez dłuższy 
czas" - napisał. 

REKLAMA Rynek reklamy w Polsce w 2021 r. wzrośnie o 8,5 proc. - Publicis Groupe 

Dynamika wzrostu rynku reklamowego w Polsce w 2021 r. szacowana jest na 8,5 proc., co pozwoli na odrobienie strat 
spowodowanych pandemią koronawirusa w roku 2020 - ocenia Publicis Groupe. "Rok 2021 przynosi spodziewane 
odmrożenie wydatków reklamowych na polskim rynku. Szacowana dynamika wzrostu rynku reklamowego w wysokości 
8,5 proc. pozwoli na praktycznie całkowite odrobienie strat spowodowanych pandemią koronawirusa w roku 2020. 
Różnica w stosunku do wydatków w roku 2019 wyniesie ok. 85 mln zł (czyli poniżej 1 proc.)" - napisano w komunikacie 
prasowym. 

TRANSPORT Ruch samochodów ciężarowych w tygodniu 19 -25 VII wzrósł o 9 proc. rdr – GDDKiA 

Ruch samochodów ciężarowych na drogach krajowych w tygodniu 19 - 25 lipca wzrósł o 9 proc. rdr - podała GDDKiA 
w komunikacie. Ruch aut osobowych był o 9 proc. większy niż w uśrednionym tygodniu lipca 2020 roku. Natomiast w 
porównaniu do uśrednionego tygodnia lipca 2019 roku ruch pojazdów ciężarowych był większy o 10 proc., a 
osobowych był o 6 proc. większy. W porównaniu z tygodniem 12-18 lipca 2021 roku ruch pojazdów ciężarowych był o 1 
proc. mniejszy, a aut osobowych był o 2 proc. większy. 

OFE OFE w ramach suwaka przekazały do ZUS aktywa warte 619,68 mln zł – ZUS 

Otwarte Fundusze Emerytalne przelały do ZUS środki w wysokości 619,68 mln zł w ramach tzw. suwaka - 
poinformowało PAP Biznes biuro prasowe ZUS. Jest to transfer lipcowy, a przelewy są za czerwiec. W czerwcu OFE 
otrzymały z ZUS 398,9 mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ARCHICOM- Wypłata dywidendy 1,18 zł na akcję. 

 GETINOBLE- NWZA ws. kontynuacji działania spółki w rozumieniu art. 397 ksh, przyjęcia do wiadomości „Regulaminu Rady Nadzorczej Getin Noble 
Bank S.A.” oraz przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. 

 IMAGEPWR- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

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

 LIVECHAT- Wypłata drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020/2021 w wysokości 0,89 zł na akcję. 

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

 PROVIDENT- Publikacja raportu za I kwartał 2021 i I półrocze 2021 roku. 

 RADPOL- Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF S.A. 

 SIMFABRIC- Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję. 

 TOYA- Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,29 zł na akcję. 

 3M- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

 Advanced Micro Devices- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

 Alphabet (Google)- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

 Apple- Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021. 

 Deutsche Börse- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

 General Electric- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

 Logitech- Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022. 

 Mattel- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

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

 Starbucks- Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021. 

 Telecom Italia- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

 United Parcel Service- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

 Visa- Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021. 

 Xerox- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

POLSKA 

 Polska- (09:00) Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC (Oczek. b.d. Poprz.166.9) za lipiec 

ZAGRANICA 

 Szwecja- (09:30) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. b.d. Poprz.5.1 mld SEK) za czerwiec 

 Japonia- (09:30) Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)  

 Strefa Euro- (10:00) Podaż pieniądza M3 (Oczek. 8.3% r/r Poprz.8.4% r/r) za czerwiec 

 Wlk. Brytania- (12:00) Sprzedaż detaliczna wg CBI (Oczek. 22 Poprz.25) za lipiec 

 Węgry- (14:00) Decyzja ws. stóp procentowych (Oczek. 1.1% Poprz.0.90%) za lipiec 

 USA- (14:30) Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst.. (Oczek. 0.8% m/m Poprz.0.3% m/m) za czerwiec 

 USA- (14:30) Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst.. (Oczek. 2.1% m/m Poprz.2.3% m/m) za czerwiec 

 USA- (15:00) Indeks cen nieruchomości - FHFA (Oczek. 1.6% m/m Poprz.1.8% m/m) za maj 

 USA- (15:00) Indeks S&P/Case-Shiller dla 10 metropolii (Oczek.15.9% r/r Poprz.14.4% r/r) za maj 

 USA- (15:00) Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii (Oczek.16.4% r/r Poprz.14.9% r/r) za maj 

 USA- (16:00) Indeks zaufania konsumentów - Conference Board (Oczek. 123.9 Poprz.127.3) za lipiec 

 USA- (16:00) Indeks Fed z Richmond (Oczek. 20 Poprz.22) za lipiec 

 USA- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek.-3.0 mln brk Poprz.0.8 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 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. 
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