
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  

 
 TAURON - Tauron Wydobycie wyprodukuje 5,19 mln ton węgla w 2021 r., zgodnie z 

planem 

 STREFA EURO - Indeks PMI w usługach w X: 54,7 pkt. Konsensus: 55,4 pkt. 

Poprzednio: 56,4 pkt. 

 USA - Indeks PMI composite wyniósł X 57,3 pkt. wobec 55 pkt. w poprzednim miesiącu 

 Raport okresowy przedstawi: ORANGEPL, STAPORKOW, Facebook, HSBC 

Holdings 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska Stopa bezrobocia 5.7% 5.8% wrzesień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

10:00 Niemcy Indeks instytutu Ifo 97.8 98.8 październik 

16:30 USA Indeks Dallas Fed dla 
przemysłu 

b.d. 4.6 październik 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poniedziałek, 25 października 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 417.09 -0.42% 

WIG30 2 949.37 -0.26% 

mWIG40 5 618.72 0.13% 

sWIG80 21 407.82 -0.39% 

WIG 73 602.06 -0.29% 

NCIndex 455.13 0.36% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2120 2422 -0.33% 13 000 41 453 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 174  45.19% 513 253 52.07% 

SPADEK 154  40.00% 465 724 47.25% 

BEZ ZM. 57  14.81% 6 709 0.68% 

RAZEM 385 100.00% 985 686 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

MILKILAND 1.800  35.34% 2 013 887 

COALENERG 4.39  30.27% 2 987 903 

BUMECH 28.80  13.83% 34 693 748 

ESOTIQ 58.0  11.54% 1 631 814 

CAPITAL 2.06  10.16% 120 856 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

AIRWAY 1.160  -16.55% 2 037 395 

ASBIS 22.20  -9.02% 17 772 527 

CIECH 37.35  -8.23% 10 705 147 

LSISOFT 14.70  -6.67% 216 384 

KPPD 63.0  -5.97% 218 531 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 35 677.02 0.21% 

NASDAQ 15 090.20 -0.82% 

S&P500 4 544.90 -0.11% 

FTSE 100 7 204.55 0.20% 

CAC 40 6 733.69 0.71% 

DAX XETRA 15 542.98 0.46% 

RTS 1 877.99 0.53% 

BUX 55 254.39 0.24% 

NIKKEI 225 28 549.21 -0.89% 

HANG SENG 26 122.62 -0.02% 

BOVESPA 106 296.18 -1.34% 

MERVAL 86 898.51 0.12% 

CECE EUR  1.456 47 -0.98% 

NTX EUR 1.063 30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.1658 0.17% 

EUR/PLN 4.6012 0.23% 

USD/PLN 3.9465 0.01% 

USD/JPY 113.6340 0.14% 

GBP/USD 1.3781 0.23% 

EUR/CHF 1.0671 0.22% 

CHF/PLN 4.3118 0.02% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1799.650 0.35% 

MIEDŹ (LME) 4.548 1.01% 

ROPA BRENT 85.250 -0.55% 

ROPA WTI 84.500 0.62% 
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Informacje dnia 

 

TAURON Tauron Wydobycie wyprodukuje 5,19 mln ton węgla w 2021 r., zgodnie z planem 

Tauron Wydobycie - spółka z Grupy Tauron Polska Energia - podtrzymuje wyprodukowanie w 2021 r. 5,19 mln ton 
węgla handlowego, poinformował ISBnews prezes Tauron Wydobycie Jacek Pytel. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

CD PROJEKT CD Projekt ma umowę nabycia dewelopera gier The Molasses Flood z USA. 

CD Projekt Inc. - spółka zależna CD Projekt, podpisała umowę nabycia 60% spółki The Molasses Flood z USA wraz 
harmonogramem transakcji prowadzącej do nabycia pozostałej części studia i włączenia osób w nim zatrudnionych w 

struktury grupy kapitałowej CD Projekt, podała spółka, ujawniając opóźnioną informację poufną. 

TAURON Grupa Tauron wykorzystuje metan z ZG Brzeszcze do produkcji prądu i ciepła.  

Grupa energetyczna Tauron uruchomiła w Jawiszowicach (Małopolskie) instalację kogeneracyjną zasilaną gazem 
pozyskiwanym z procesu odmetanowania wyrobisk w tamtejszym Zakładzie Górniczym Brzeszcze. Każdy z dwóch 
zamontowanych silników gazowych generuje moc 2,7 Mwe. 

TAURON Tauron będzie przetwarzał 20 mln m3 metanu/r na energię cieplną i elektryczną 

Tauron Polska Energia uruchomił drugą instalację kogeneracyjną zasilaną metanem pozyskiwanym z Zakładu 
Górniczego Brzeszcze. Klasyczne instalacje zasilane są paliwem, którym głównie jest węgiel, biomasa lub gaz ziemny. 

QUERCUS TFI Quercus TFI: Spełnił się ostatni warunek zawieszający nabycie DI Xelion. 

Dom Inwestycyjny Xelion wypłacił na rzecz Banku Pekao 23 mln zł - tym samym spełniony został ostatni z warunków 
zawieszających, niezbędny do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów DI Xelion przez bank na rzecz 
Quercus Agent Transferowy, podał Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) - właściciel 100% udziałów 
Quercus Agent Transferowy. 

BAH British Automotive Holding spłaci zadłużenie wobec Jaguar Land Rover do 30 czerwca 2026 roku. 

British Automotive Holding (BAH) podpisał porozumienie, na mocy którego zobowiązał się do spłaty w ratach do 30 
czerwca 2026 roku solidarnie z British Automotive Polska (BAP) 33,6 mln euro zadłużenia względem Jaguar Land 
Rover Limited - poinformowała British Automotive Holding w komunikacie. 

VRG VRG chce w tym roku wejść ze sprzedażą e-commerce na rynek rosyjski 

Grupa VRG chce przed końcem 2021 roku rozpocząć sprzedaż poprzez kanał e-commerce dla klientów rosyjskich, 
poinformował ISBnews wiceprezes odpowiedzialny za działalność operacyjną i piony marek Radosław Jakociuk. 
Sprzedaż w Rosji miałaby się odbywać za pośrednictwem partnera - platformy online. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

KGHM Produkcja miedzi płatnej KGHM wzrosła o 16% r/r do 63,7 tys. ton we wrześniu 

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 63,7 tys. ton we wrześniu 2021 r. wobec 
54,9 tys. ton rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. 

KGHM Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 66,2 tys.ton we wrześniu, wzrost o 24% r/r 

Spółka podała, że lepsze wyniki sprzedażowe odnotowano w niemal wszystkich aktywach produkcyjnych należących 
do Grupy KGHM (Sierra Gorda + 5,1 tys. ton, KGHM Polska Miedź +4,8 tys. ton, KGHM International Ltd. +3,0 tys. ton) 

ARCTIC PAPER Arctic Paper: Rottneros miało 67 mln zł zysku netto w I-III kw. 2021 r. 

Rottneros AB - szwedzka spółka zależna Arctic Paper - odnotowało 67 mln zł zysku netto, 133 mln zł EBITDA przy 764 
mln zł przychodów w I-III kw. 2021 r., podał Arctic Paper. 

ARCTIC PAPER Arctic Paper i Rottneros zainwestują do 15 mln euro w budowę fabryki opakowań 

Arctic Paper i Rottneros podpisały list intencyjny w sprawie budowy fabryki opakowań z formowanego włókna 
celulozowego w Kostrzynie nad Odrą. Szacunkowa wartość inwestycji to 12-15 mln euro (ok. 55-70 mln zł), z czego 
udział Arctic Paper wyniesie 50 proc. - podał producent papieru w komunikatach. 

LENA LIGHTING Lena Lighting szacuje, że jej zysk netto po trzech kwartałach spadł o 10,5 proc., do 5,5 mln zł 

Lena Lighting szacuje, że jej zysk netto narastająco po trzech kwartałach 2021 roku spadł rdr o 10,5 proc., do 5,5 mln 
zł - poinformowała spółka w komunikacie. Przychody zwiększyły się w tym okresie o 18,2 proc. i wyniosły 100,8 mln zł. 

STALEXPORT Stalexport Autostrady miał wstępnie 94,5 mln zł zysku netto w I-III kw. 2021 

Stalexport Autostrady odnotował 94,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na właścicieli jednostki 
dominującej w ciągu trzech kwartałów 2021 r. wobec 84,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając 
wstępne dane. 

NEWAG Newag dostarczy PKP Intercity 10 lokomotyw za 210,3 mln zł netto, z opcją na kolejne 5 

Newag podpisał umowę z PKP Intercity na dostawę 10 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych wraz ze 
świadczeniami dodatkowymi - poinformował Newag w komunikacie. Umowa przewiduje dla zamawiającego prawo 



                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 3  
 

opcji zamówienia kolejnych 5 lokomotyw wraz z usługą utrzymania. 

TRAKCJA Grupa Trakcja miała w III kw. ok. 436,5 mln zł przychodów i 7,3 mln zł zysku netto 

Grupa Trakcja miała w III kwartale 2021 r. blisko 7,3 mln zł zysku netto, 28 mln zł zysku EBITDA oraz 37 mln zł zysku 
brutto ze sprzedaży, przy przychodach na poziomie 436,5 mln zł - podała spółka we wstępnych szacunkach. Od 
początku roku grupa Trakcja zanotowała ok. 30,4 mln zł straty netto, 13,4 mln zł zysku EBITDA oraz 28,4 mln zł zysku 
brutto ze sprzedaży przy obrotach rzędu 970,4 mln zł. 

KERNEL Kernel zmniejszył przerób ziarna słonecznikowego o 27% r/r w I kw. r. obr. 

Sprzedaż oleju wyniosła w I kw. 220,71 tys. ton (spadek o 25% r/r). 

MABION Mabion ma pozwolenie na badanie kliniczne MabionCD20 w zakresie RZS w Belgii 

Federalna Agencja ds. Leków i Produktów Leczniczych w Belgii wydała pozwolenie na prowadzenie przez Mabion 
badania klinicznego leku MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) na terenie Belgii, 
podała spółka. Mabion posiada również zgodę kompetentnej komisji bioetycznej w tym zakresie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: Podczas sesji w Azji na rynkach zagościło trochę optymizmu, związanego m.in. z informacjami o 

możliwej dywersyfikacji działalności spółki Evergrande. Kurs eurodolara w ostatnich godzinach odbił w górę, 
przekraczając poziom 1,1660 i jednocześnie, zbliżając się do technicznego oporu usytuowanego w okolicach 1,1670. 
Dolar amerykański traci także nieznacznie w relacji do innych kluczowych globalnych walut: jena japońskiego, franka 
szwajcarskiego czy funta brytyjskiego. 

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

NIEMCY Indeks PMI w Niemczech w przemyśle w X: 58,2 pkt. Konsensus: 56,6 pkt. Poprzednio: 58,4 pkt. 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, 
wyniósł w październiku 58,2 pkt. wobec 58,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku 
szacowano, że indeks wyniesie 56,6 pkt. 

STREFA EURO Indeks PMI w strefie euro w przemyśle w X: 58,5 pkt. Konsensus: 57,1 pkt. Poprzednio: 58,6 pkt. 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, 
wyniósł w październiku 58,5 pkt. wobec 58,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku 
szacowano, że indeks wyniesie 57,1 pkt. 

STREFA EURO Indeks PMI w strefie euro w usługach w X: 54,7 pkt. Konsensus: 55,4 pkt. Poprzednio: 56,4 pkt. 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w 
październiku 54,7 pkt. wobec 56,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano wskaźnik 
na 55,4 pkt. 

USA Indeks PMI composite w USA  wyniósł w październiku 57,3 pkt. wobec 55 pkt. w poprzednim miesiącu 

Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w październiku 57,3 pkt. wobec 55 
pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

DŁUG PUBLICZNY Polski dług publiczny w II kw. '21 wyniósł 57,4 proc. PKB – Eurostat 

Polski dług publiczny, liczony według metodologii ESA2010, w II kwartale 2021 r. wyniósł 57,4 proc. PKB wobec 59,0 
proc. PKB w I kw. '21 i wobec 54,6 proc. PKB w II kw. 2020 r. - podał Eurostat. 

DEFICYT Deficyt sektora finansów w Polsce w II kwartale wyniósł 1,3 proc. PKB – Eurostat 

Wyrównany sezonowo deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w II kwartale 2021 roku wyniósł 1,3 proc. PKB - 
podał Eurostat. W I kwartale 2021 roku deficyt wyniósł 2,6 proc. PKB. 

KREDYTY Wartość kredytów konsumpcyjnych ogółem wzrosła w IX o 1,2 mld zł mdm – NBP 

Wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych ogółem we wrześniu wzrosła mdm o 1.247,4 mln zł i 
wyniosła 207.076,9 mln zł - wynika z danych NBP. Z tego wartość kredytów konsumpcyjnych w złotych wzrosła mdm o 
1.238,2 mln zł i wyniosła 203.716,6 mln zł. 

PODAŻ PIENIĄDZA Podaż pieniądza (M3) we wrześniu wzrosła o 8,6 proc. rdr, mdm wzrosła o 0,6 proc. – NBP 

Podaż pieniądza (M3) we wrześniu wzrosła o 8,6 proc. rdr, do 1.914.199,2 mln zł - podał Narodowy Bank Polski. W 
ujęciu miesięcznym podaż pieniądza wzrosła o 0,6 proc. 

STOPY PROCENTOWE Stopy procentowe powinny stopniowo wracać do poziomów sprzed pandemii - Sura, RPP 

Polityka pieniężna powinna podlegać stopniowej normalizacji, a stopy procentowe powinny stopniowo wracać do 
poziomów sprzed pandemii - powiedział PAP Biznes członek RPP Rafał Sura. Według ekonomisty, w ciągu roku 
inflacja nie obniży się do 3,5 proc., a w gospodarce widać wyraźną presję płacową, której trzeba przeciwdziałać. 

KONIUNKTURA W październiku wskaźniki koniunktury na poziomie zbliżonym do wrześniowego, ale prognozy pogorszyły się 
– GUS 

W październiku br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki Polski 
kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego we wrześniu br., choć w większości badanych obszarów 
odnotowuje się pogorszenie prognoz - podał Główny Urząd Statystyczny. 

KONIUNKTURA Kantar Consumer Index spadł w październiku o 9,6 pkt. do -21,8 pkt. – Kantar 
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Kantar Consumer Index spadł w październiku w Polsce o 9,6 pkt. do -21,8 pkt. - wynika z najnowszego badania 
Kantar. "Wynik Kantar Consumer Index w październiku to rezultat znacznego spadku wszystkich wskaźników. 
Wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju spadł o 9,4 pkt. i wynosi -28,1 pkt. Ocena sytuacji ekonomicznej 
gospodarstw domowych spadła o 9,7 pkt., osiągając wartość -15,5 pkt." - napisano w komentarzu do badania. 

KONIUNKTURA GIEŁDOWA Odsetek "byków" na GPW spadł o 0,1 pkt. proc. i wyniósł 45 proc. – INI 

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się 
w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 0,1 pkt. proc. i wyniósł 45 proc. Odsetek respondentów 
oczekujących trendu spadkowego zwiększył się z kolei o 3,3 pkt. proc. do 33,9 proc. - podało Stowarzyszenie 
Inwestorów Indywidualnych w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 
 
 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 
DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 DENTAMDC- NWZA ws. zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji serii O, z prawem poboru dla 
dotychczasowych akcjonariuszy oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii P. 

 GRODNO- ZWZA ws. m.in. podziału zysku. 

 IIAAV- Wypłata dywidendy 0,75 euro na akcję. 

 ORANGEPL- Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 POLTREG- Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych. 

 SEVENET- Dzień pierwszego notowania na NC 1.079.998 akcji serii G oraz 3.333 akcji serii H. 

 STAPORKOW- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 WERTHHOLZ- Dzień pierwszego notowania na NC 7.000.000 akcji serii D, 1.584.000 akcji serii E, 30.800.000 akcji serii F. 

 Facebook- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 HSBC Holdings- Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

POLSKA 

 Polska- (10:00) Stopa bezrobocia (Oczek. 5.7% Poprz.5.8%) za wrzesień 

ZAGRANICA 

 Niemcy- (10:00) Indeks instytutu Ifo (Oczek. 97.8 Poprz.98.8) za październik 

 USA- (16:30) Indeks Dallas Fed dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.4.6) za październik 

 

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 sytuac ji 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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