
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  

 
 LOTOS - wstępnie 1,08 mld zł zysku netto w II kw. 2021 r. 

 SANTANDER - Zysk netto w II kw. wyniósł 222,5 mln zł, znacznie powyżej oczekiwań 

 POLSKA - MFW podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski w '21 do 4,6 proc., a w '22 

do 5,2 proc. 

 Raport okresowy przedstawi: ORANGEPL, SANPL, Automatic Data Processing, 

Barclays, Boeing, Bristol-Myers, Facebook, Ford, GlaxoSmithKline, McDonald's, Pfizer, 

Qualcomm, Vivendi, Xilinx 

 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
Wskaźnik Rynku 
Pracy wg BIEC 

b.d. 67.5 czerwiec 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

13:00 USA 
Wnioski o kredyt 
hipoteczny 

b.d. -4.0% tydzień 

14:30 USA 
Saldo obrotów 
towarowych 

-88.0 
mld 

USD 

-88.1 mld 
USD 

czerwiec 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 
ropy 

-3.3 mln 
brk 

2.11 mln brk tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 
benzyny 

-0.4 
mln 
brk 

-0.12 mln 
brk 

tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 
destylatów 

0.2 mln 
brk 

-1.35 mln 
brk 

tydzień 

20:00 USA 
Decyzja FOMC 
ws. stóp 
procentowych 

- - lipiec 

20:30 USA 
Konferencja prasowa 
po posiedzeniu FOMC 

- - lipiec 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
  

środa, 28 lipca 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 224.59 -0.72% 

WIG30 2 668.65 -0.72% 

mWIG40 4 832.72 -1.44% 

sWIG80 20 513.71 -0.23% 

WIG 66 710.29 -0.76% 

NCIndex 475.34 -0.18% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20U2120 2 205 -0,63% 14 140 44 688 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 124  32.04% 187 123 30.72% 

SPADEK 208  53.75% 419 475 68.87% 

BEZ ZM. 55  14.21% 2 452 0.40% 

RAZEM 387 100.00% 609 050 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

OPTEAM 15.80  8.22% 176 544 

BOOMBIT 24.10  4.78% 151 532 

RAWLPLUG 18.4  3.95% 293 163 

06MAGNA 3.585  3.91% 739 775 

ASTARTA 47.00  3.75% 768 302 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

PLAZACNTR 7.2700  -18.22% 2 118 477 

MABION 58.2  -7.62% 12 498 576 

PRAGMAINK 5.60  -7.44% 354 552 

LARQ 2.200  -7.17% 186 189 

AIRWAY 1.230  -5.96% 252 494 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 35 058,52 -0,24% 

NASDAQ 14 660,58 -1,21% 

S&P500 4 401,46 -0,47% 

FTSE 100 6 996,08 -0,42% 

CAC 40 6 531,92 -0,71% 

DAX XETRA 15 519,13 -0,64% 

RTS  1 594,64 -0,49% 

BUX 47 002,77 0,11% 

NIKKEI 225  27 485,25 -1,73% 

HANG SENG (godz. 8:21) 24 878,00 -0,83% 

BOVESPA 124 612,03 -1,10% 

MERVAL 65 688,31 0,24% 

CECE EUR  1 456.47 -0.98% 

NTX EUR  1 063.30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.18154 -0,02% 

EUR/PLN 4.5952 0,00% 

USD/PLN 3.8884 0,03% 

USD/JPY 109.7850 -0,02% 

GBP/USD 1.3867 -0,10% 

EUR/CHF 1.0814 0,06% 

CHF/PLN 4.2493 -0,05% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1805.050 0,29% 

MIEDŹ (LME) 9709 1.35% 

ROPA BRENT 73.850 0,07% 

ROPA WTI 72.060 0,11% 
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Informacje dnia 

 

LOTOS Grupa Lotos miała wstępnie 1,08 mld zł zysku netto w II kw. 2021 r. 

Grupa Lotos miała 7,42 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 1 mld zł zysku operacyjnego wg LIFO, 
powiększonego o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczony EBITDA LIFO) w II kw. 2021 r., 
podała spółka, powołując się na wstępne dane. Ponadto spółka poinformowała, że szacunkowy skonsolidowany wynik 
netto wyniósł 1,08 mld zł. 

SANTANDER Zysk netto Santander Bank Polska w II kw. wyniósł 222,5 mln zł, znacznie powyżej oczekiwań 

Zysk netto grupy Santander Bank Polska w drugim kwartale 2021 roku spadł do 222,5 mln zł z 304,9 mln zł rok 
wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 113 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy 
spodziewali się, że wyniesie on 104,4 mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

LOTOS Lotos miał w II kw. 1 mld zł oczyszczonej EBITDA LIFO i 1,08 mld zł zysku netto – szacunki 

Grupa Lotos szacuje, że jej skonsolidowany oczyszczony wynik EBITDA LIFO wyniósł w drugim kwartale 2021 roku 1 
mld zł, a zysk netto grupy sięgnął 1,08 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie. Szacunkowe skonsolidowane 
przychody Grupy Lotos ze sprzedaży w drugim kwartale wyniosły 7,42 mld zł, a szacunkowy oczyszczony wynik 
EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu sięgnął po sześciu miesiącach 2021 roku 0,78 mld zł, a segmentu 
wydobywczego 0,21 mld zł, podano również. 

APATOR Spółka zależna Apatora ma dostarczyć inteligentne gazomierze o wartości ok. 65 mln euro 

Apator Metrix został wybrany na dostawcę inteligentnych gazomierzy w Belgii. Spółka ma dostarczyć ok. 1 mln 
urządzeń w latach 2023-2031. Wartość zlecenia sięga ok. 65 mln euro – podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PGNIG PGNiG zwiększy wolumen zakupu LNG od Venture Global do 5,5 mln ton rocznie 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło porozumienia z Venture Global Plaquemines oraz Venture 
Global Calcasieu Pass dotyczące warunków zakupu dodatkowych 2 mln ton skroplonego gazu ziemnego rocznie przez 
20 lat, podała spółka. W efekcie, łączny wolumen LNG, które PGNiG będzie odbierać od Venture Global LNG, może 
wzrosnąć do 5,5 mln ton rocznie. 

PGNIG PGNiG wypowiedziało umowy długoterminowe na dostawy gazu LNG z Port Arthur 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wysłało do Port Arthur LNG, LLC, spółki zależnej Sempra LNG, LLC 
wypowiedzenie umowy długoterminowej z 19 grudnia 2018 roku na dostawy gazu skroplonego LNG - poinformowało 
PGNIG w komunikacie. 

PKN ORLEN Orlen kupił licencję pozwalającą na wzrost produkcji wyrobów wysokomarżowych 

PKN Orlen kupił od amerykańskiej firmy licencję i projekt bazowy, by wdrożyć rozwiązania pozwalające na wzrost 
produkcji wyrobów wysokomarżowych np. benzyn - podała spółka. Dodała, że w najbliższych miesiącach planowane 
jest wykonanie projektu bazowego. 

JSW Odpis obniży wynik operacyjny JSW o 73 mln zł 

JSW utworzy dodatkowy odpis o wartości 73 mln zł aktualizujący wartość aktywów trwałych - podała spółka w 
komunikacie. Odpis jest związany z ujemną wartością odzyskiwalną ośrodka generującego środki pieniężne, czyli 
Kopalni Węgla Kamiennego "Jastrzębie-Bzie", ujętym w 2020 roku odpisem jego aktywów oraz wzrostem wartości tych 
aktywów na koniec czerwca 2021 roku. 

BORYSZEW Boryszew ma przedwstępną warunkową umowę sprzedaży spółki FŁT Polska 

Boryszew zawarł z chińską firmą Zhejiang XCC Group przedwstępną warunkową umowę sprzedaży udziałów spółki 
FŁT Polska - podał Boryszew w komunikacie. Łączna cena za udziały i znaki towarowe została ustalona na kwotę 100 
mln zł. 

FERRUM Ferrum otrzymało od NCBR 11,29 mln zł wsparcia na projekt dot. 'smart pipe' 

Ferrum otrzymało od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) 11 288 tys. zł wsparcia na realizację projektu 
"Detektor naprężeń krytycznych rurociągów stalowych", podała spółka. Za jego realizację odpowiada konsorcjum 
naukowe "Smart-Pipe". Jest to wspólne przedsięwzięcie Ferrum, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz firmy 
SHM System. 

NPL NOVA Zarząd NPL Nova rekomenduje, aby spółka wypłaciła 1,77 zł dywidendy na akcję 

Zarząd NPL Nova rekomenduje, aby spółka wypłaciła dywidendę w łącznej kwocie 6,5 mln zł, czyli 1,77 zł na akcję - 
podała spółka w komunikacie. Zarząd zaproponował ustalenie dnia dywidendy na 19 października 2021 r., a dnia 
wypłaty dywidendy na 15 listopada 2021 r. 

DIGITREE GROUP Digitree Group miała wstępnie 32,2 mln zł przychodów w I poł. 2021 r. 

Digitree Group osiągnęła ok. 32,21 mln zł skonsolidowanych przychodów w I półroczu 2021 r., wobec 25,3 mln zł 
obrotów rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja Amerykańska: Podczas handlu w USA eurodolar podbił do 1,18404 USD. Dolar pozostaje nieco słabszy przed 

dzisiejszym, istotnym posiedzeniem Fed. 

Sesja Azjatycka: Podaż w Azji nie odpuszcza, niemniej skala zniżek tamtejszych indeksów jest dziś ograniczona. 
Eurodolar konsoliduje, a juan wyznaczył 3-miesięczne minima (onshore). 

Konrad Ryczko 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

ŚWIAT MFW pozostawił bez zmian prognozę wzrostu światowego PKB w 2021 r. na poziomie 6 proc. 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozostawił bez zmian prognozę wzrostu światowego PKB w 2021 r. na poziomie 
6 proc., a szacunki na 2022 r. podniósł do 4,9 proc. - podano w lipcowej edycji World Economic Outlook. Według MFW, 
kolejne fale i nowe warianty wirusa nadal zagrażają perspektywom gospodarczym. 

USA Zamówienia na dobra trwałe w USA w czerwcu wzrosły o 0,8 proc. mdm 

Zamówienia na dobra trwałe w USA w czerwcu wzrosły o 0,8 proc. mdm wobec wzrostu miesiąc wcześniej o 3,2 proc. 
mdm, po korekcie z 2,3 proc. - poinformował Departament Handlu USA we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano +2,1 
proc. 

USA Wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed w lipcu wzrósł do 27 pkt. 

Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed w lipcu wyniósł 27 pkt. wobec 22 pkt. miesiąc wcześniej - 
poinformował oddział Fed w Richmond. 

USA Indeks zaufania amerykańskich konsumentów wzrósł w lipcu  do 129,1 pkt. 

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów wyniósł w lipcu 129,1 pkt. wobec 128,9 pkt. miesiąc wcześniej, po 
korekcie z 127,3 pkt. - wynika z raportu Conference Board. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

WZROST GOSPODARCZY MFW podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski w '21 do 4,6 proc., a w '22 do 5,2 proc. 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 r. do 4,6 proc. z 3,5 
proc., a na 2022 r. do 5,2 proc. z 4,5 proc. - wynika z najnowszej wersji cyklicznego raportu MFW World Economic 
Outlook. Raport nie zawiera uzasadnienia dla prognoz. 

KONIUNKTURA Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wzrósł w lipcu o 1,7 pkt. do 168,6 pkt. – BIEC 

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, 
wzrósł w lipcu w Polsce o 1,7 pkt. do 168,6 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. 

KONIUNKTURA Wskaźnik Dobrobytu w VII odnotował 0,2 punktowy wzrost, najmniejszy w 2021 – BIEC 

Wskaźnik Dobrobytu, odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa, w maju odnotował 0,2 
punktowy wzrost, najmniejszy w 2021 roku - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). 

NIERUCHOMOŚCI W 2020 roku podpisano 564,3 tys. aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości, o 0,4 proc. więcej rdr – GUS 

W 2020 roku podpisano 564,3 tys. aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości, o 0,4 proc. więcej rdr - podał GUS. W 
porównaniu z 2019 r. największy wzrost liczby aktów notarialnych wystąpił w przypadku sprzedaży działek 
niezabudowanych o 17,1 proc. Sprzedaż lokali wyniosła 209,3 tys., o 4,2 proc. mniej rdr. 

MIESZKANIA Na 6 głównych rynkach w Polsce w II kw. sprzedano 19,5 tys. mieszkań, tyle samo rdr – JLL 

Na sześciu głównych rynkach w Polsce sprzedano w II kwartale 19,5 tys. mieszkań, czyli tyle samo co rok wcześniej w 
analogicznym okresie - wynika z raportu firmy JLL. W I półroczu sprzedaż wyniosła 39 tys. mieszkań. W ostatnich 12 
miesiącach sprzedano łącznie 66,3 tys. lokali. W II kwartale do sprzedaży wprowadzono 15,8 tys. lokali, o 14,1 proc. 
więcej kdk i 50 proc. rdr. W ofercie deweloperów na koniec kwartału było 37,8 tys. jednostek. Oznacza to, że oferta 
spadła o 10,2 proc. kdk i o 22,6 proc. rdr. 

TURYSTYKA Liczba turystów w Polsce w maju '21 wyniosła 1,1 mln – GUS 

Liczba wszystkich turystów w Polsce w maju 2021 roku wyniosła 1,1 mln i była prawie 3-krotnie większa w porównaniu 
z majem 2020 roku - podał GUS. "Według danych w maju br. z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych 
skorzystało 1,1 mln turystów, w tym 1,0 mln turystów krajowych i 81,9 tys. turystów zagranicznych. W porównaniu z 
majem 2020 r. liczba turystów ogółem była prawie 3-krotnie większa, przy czym liczba turystów zagraniczych 
zwiększyła się ponad 4-krotnie" - napisał GUS. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 APLISENS- Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję. 

 ORANGEPL- Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. 

 SANPL- Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku. 

 SWISSMED- Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,94 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lux Med sp. z o. o. i Bruno Hangartnera. 

 Automatic Data Processing- Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2020/2021. 

 Barclays- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

 Boeing- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

 Bristol-Myers- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

 Facebook- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

 Ford- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

 GlaxoSmithKline- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

 McDonald's- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

 Pfizer- Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku. 

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

 Vivendi- Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku. 

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

POLSKA 

 Polska- (09:00) Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC (Oczek. b.d. Poprz.67.5) za czerwiec 

ZAGRANICA 

 Francja- (08:45) Indeks zaufania gospodarstw domowych (Oczek. 103 Poprz.102) za lipiec 

 Węgry- (09:00) Stopa bezrobocia (Oczek. b.d. Poprz.4.1%) za czerwiec 

 Słowacja- (09:00) Inflacja PPI (Oczek. b.d. Poprz.0.9% m/m 3.5% r/r) za czerwiec 

 Szwecja- (09:30) Sprzedaż detaliczna n.s.a. (Oczek. b.d. Poprz.2.3% m/m 10.3% r/r) za czerwiec 

 USA- (13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Oczek. b.d. Poprz.-4.0%) za tydzień 

 USA- (14:30) Saldo obrotów towarowych (Oczek. -88.0 mld USD Poprz.-88.1 mld USD) za czerwiec 

 Kanada- (14:30) Inflacja bazowa CPI (Oczek. b.d. Poprz.0.4% m/m 2.8% r/r) za czerwiec 

 Kanada- (14:30) Inflacja CPI (Oczek. 0.4% m/m 3.2% r/r Poprz.0.5% m/m 3.6% r/r) za czerwiec 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. -3.3 mln brk Poprz.2.11 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. -0.4 mln brk Poprz.-0.12 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów destylatów (Oczek. 0.2 mln brk Poprz.-1.35 mln brk) za tydzień 

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

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

 

 

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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