
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  

 
 ORANGE - Orange Polska miał 1,59 mld zł zysku netto, 1,86 mld zł EBIT w III kw. 

2021. 

 NIEMCY- Indeks Ifo w Niemczech w X: 97,7 pkt. Konsensus: 98,0 pkt., Poprzednio: 

98,9 pkt. 

 POLSKA- Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5,6 proc. wobec 5,8 proc. w sierpniu 

– GUS 

 POLSKA- Nowe zamówienia w przemyśle we wrześniu wzrosły o 17,7 proc. rdr – GUS 

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: ASSECOBS, MILLENNIUM, ROPCZYCE, 

WAWEL, 3M, Advanced Micro Devices, Alphabet (Google), Capital One Financial, 

General Electric, Lockheed Martin, Logitech, Microsoft, Orange, Texas Instruments, 

Twitter Inc., United Parcel Service, Visa, Xerox.

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:30 Szwecja Inflacja PPI b.d. 15.8% r/r wrzesień 

12:00 
Wlk. 
Brytania 

Sprzedaż detaliczna 
wg CBI 14 11 październik 

15:00 USA 
Indeks cen 
nieruchomości - FHFA 

1.5% 
m/m 1.4% m/m sierpień 

15:00 USA 

Indeks S&P/Case-
Shiller dla 10 
metropolii 19.3% r/r 19.1% r/r sierpień 

15:00 USA 

Indeks S&P/Case-
Shiller dla 20 
metropolii 20.1% r/r 19.9% r/r sierpień 

16:00 USA 
Sprzedaż nowych 
domów 755 tys. 740 tys. wrzesień 

16:00 USA 

Indeks zaufania 
konsumentów - 
Conference Board 108.9 109.3 październik 

16:00 USA 
Indeks Fed z 
Richmond 4 -3 październik 

22:40 USA 

Zmiana 
zapasów ropy 
wg API 0.5 mln brk 3.29 mln brk tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 

wtorek, 26 października 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 427.19 0.42% 

WIG30 2 960.71 0.38% 

mWIG40 5 620.88 0.04% 

sWIG80 21 505.55 0.46% 

WIG 73 876.44 0.37% 

NCIndex 452.54 -0.57% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2120 2 433 0,45% 10 370 40 575 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 153  38.83% 647 076 65.17% 

SPADEK 182  46.19% 331 039 33.34% 

BEZ ZM. 59  14.97% 14 780 1.49% 

RAZEM 394 100.00% 992 895 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

KSGAGRO 5.66  33.81% 3 876 315 

AGROTON 11.10  33.73% 3 882 448 

MILKILAND 2.380  32.22% 436 205 

COALENERG 5.32  21.18% 4 998 368 

BUMECH 33.00  14.58% 23 344 896 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

AILLERON 12.95  -4.78% 737 208 

GETINOBLE 0.4450  -4.30% 4 103 883 

ULTGAMES 24.40  -3.56% 132 352 

ALLEGRO 48.670  -3.34% 92 890 786 

OPONEO.PL 61.4  -3.15% 198 549 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 35 741.15 0.18% 

NASDAQ 15 226.71 0.90% 

S&P500 4 566.48 0.47% 

FTSE 100 7 222.82 0.25% 

CAC 40 6 712.87 -0.31% 

DAX XETRA 15 599.23 0.36% 

RTS 1 919.58 2.21% 

BUX 54 867.62 -0.70% 

NIKKEI 225 29 114.31 1.80% 

HANG SENG 26 022.00 -0.42% 

BOVESPA 108 714.55 2.28% 

MERVAL 89 391.76 2.87% 

CECE EUR  1.456 47 -0.98% 

NTX EUR 1.063 30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.1603 -0.05% 

EUR/PLN 4.6118 0.00% 

USD/PLN 3.9743 0.04% 

USD/JPY 113.9410 0.16% 

GBP/USD 1.3760 -0.02% 

EUR/CHF 1.0682 0.04% 

CHF/PLN 4.3173 -0.04% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1804.850 -0.24% 

MIEDŹ (LME) 4.541 -0.05% 

ROPA BRENT 85.450 0.35% 

ROPA WTI 83.920 0.13% 
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Informacje dnia 

 

ORANGE Orange Polska miał 1,59 mld zł zysku netto, 1,86 mld zł EBIT w III kw. 2021. 

Orange Polska odnotował 1 586 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w III kw. 2021 r. wobec 53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

ORANGE Orange Polska na dobrej drodze do realizacji całorocznych celów na 2021 rok.  
Orange Polska jest na dobrej drodze do realizacji całorocznych celów na 2021 rok - podała spółka w raporcie. 

"Wyniki w trzecim kwartale potwierdzają nasze ambicje dotyczące wzrostu. Przychody zwiększyły się o 3,3 proc. rok-
do-roku, pomimo negatywnego wpływu decyzji regulacyjnych o obniżce stawek za zakańczanie połączeń. Złożył się na 
to dynamiczny wzrost w podstawowych usługach telekomunikacyjnych, który w ujęciu rocznym wyniósł aż 8,3 proc., 
oraz bardzo wysoki wzrost, o 37 proc., w usługach IT i integracyjnych" - powiedział cytowany w raporcie członek 
Zarządu ds. Finansów, Jacek Kunicki 

ORANGE Orange Polska przyłączył netto 543 tys. kart SIM w III kw.  

Baza kart SIM Orange Polska w trzecim kwartale zwiększyła się o 543 tys. netto, na koniec września było to 16,59 mln 
kart - podała spółka. W minionym kwartale Orange Polska przybyło netto 487 tys. kart SIM w segmencie komórkowych 
usług abonamentowych. W segmencie usług pre-paid operator pozyskał netto 55 tys. kart SIM 

ORANGE Orange Polska miał w III kw. 791 mln zł EBITDAaL, powyżej konsensusu. Orange Polska wypracował w trzecim 
kwartale 791 mln zł zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu, o 6,6 proc. więcej niż przed rokiem - podała 
spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes prognozowali, że spółka osiągnie wynik na poziomie 774,9 
mln zł. 

PGNIG Grupa PGNiG dostarczy gaz do Mołdawii. 

PGNiG Supply & Trading we współpracy z amerykańsko-ukraińskim ERU wygrało przetarg na sprzedaż gazu do 
Mołdawii - podało PGNiG w komunikacie prasowym. Będzie to pierwsza w historii dostawa nierosyjskiego gazu do tego 
kraju. 

PKO Klienci PKO BP zgłosili dotąd do mediacji 10 tys. umów kredytów CHF. 

Klienci PKO BP zgłosili dotąd do mediacji 10 tys. umów kredytów frankowych - podał PKO BP na Twitterze. 

XTB Zysk netto X-Trade Brokers w III kw. '21 wyniósł 101,5 mln zł - szacunki 

Zysk netto grupy X-Trade Brokers DM w trzecim kwartale 2021 r. wyniósł 101,5 mln zł wobec 68,4 mln zł zysku rok 
wcześniej - wynika ze wstępnych szacunków opublikowanych przez spółkę. Przychody wzrosły o 40,8 proc. rdr do 
196,6 mln zł. 

ARTIFEX Artifex Mundi szacuje zysk netto w III kw. 2021 r. na 3,3 mln zł. 

Grupa Artifex Mundi szacuje, że odnotowała w trzecim kwartale 2021 roku 3,3 mln zł zysku netto wobec 2 mln zł przed 
rokiem. Przychody wzrosły w tym czasie do 9,1 mln zł z 5,5 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. 

MEDICALALGORITHMICS Rafał Brzoska złożył wstępną ofertę objęcia akcji Medicalgorithmics. 

Rafał Brzoska złożył wstępną, niewiążącą ofertę objęcia akcji Medicalgorithmics w podwyższonym kapitale 
zakładowym - podała spółka w komunikacie. Zarząd Medicalgorithmics podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji. 

GRODNO Grodno wypłaci 0,21 zł dywidendy na akcję. 

Akcjonariusze Grodna, spółki zajmującej się dystrybucją artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych, zdecydowali, 
że wypłaci ona 3,23 mln zł dywidendy, czyli 0,21 zł dywidendy na akcję - poinformowało Grodno w komunikacie. 

CAPTOR Nationale-Nederlanden OFE ma ponad 5 proc. głosów na WZ Captor Therapeutics. 

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zwiększył zaangażowanie w spółkę Captor Therapeutics i ma 
obecnie 5,15 proc. głosów na jej walnym zgromadzeniu - podała spółka w komunikacie. 

MILLENNIUM Strata netto Banku Millennium w III kw. wyniosła 311,3 mln zł, wyższa od oczekiwań 

Strata netto grupy Banku Millennium w trzecim kwartale 2021 roku wyniosła 311,3 mln zł podczas gdy rok wcześniej 
zysk wynosił 60 mln zł - poinformował bank w raporcie. Wynik banku okazał się 11 proc. gorszy od oczekiwań bowiem 
konsensus PAP Biznes zakładał stratę na poziomie 280,9 mln zł. 

KERNEL Kernel ogłasza skup 3,58 mln akcji własnych po 55-60 zł 

Kernel ogłosił skup do 3,575 mln akcji własnych, które odpowiadają 4,43 proc. głosów na WZ spółki. Cena za akcję 
wyniesie od 55 do 60 zł - podała spółka w komunikacie. 

PGS SOFTWARE Xebia Consultancy Services ogłasza przymusowy wykup akcji PGS Software 

Xebia Consultancy Services ogłosiła przymusowy wykup akcji PGS Software - podało pośredniczące w transakcji 
Santander Biuro Maklerskie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

LOTOS Lotos rozpoczął wydobycie z norweskiego złoża Yme 

Lotos uruchomił produkcję ze złoża Yme na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Średnie wydobycie w perspektywie 5 
lat wyniesie ok. 5 tys. bbl/dzień - podała spółka w komunikacie prasowym. 

PGE PGE ma pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej PV Augustynka o mocy 25 MW 

PGE Energia Odnawialna - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - otrzymała pozwolenie na w powiecie 
siemiatyckim, podała spółka. Uruchomienie farmy planowane jest na 2023 r. 

KGHM Marek Pietrzak wiceprezesem KGHM ds. korporacyjnych 

Rada nadzorcza KGHM powołała z dniem 26 października Marka Pietrzaka na wiceprezesa spółki ds. korporacyjnych - 
podał KGHM w komunikacie. Pietrzak był dotąd członkiem rady nadzorczej KGHM. 

DEVELIA Develia kupiła nieruchomość w Warszawie za 45,6 mln zł brutto 

Spółka zależna Develii kupiła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. 
Lizbońskiej - podała Develia w komunikacie. Cena wyniosła 37,05 mln zł netto, czyli 45,6 mln zł brutto. Nieruchomość 
gruntowa ma 0,8748 ha powierzchni. Planowana jest na niej realizacja projektu inwestycyjnego z ok. 210 lokalami 
mieszkalnymi. 

SELENA FM Selena FM skupiła 194.834 akcje własne 

Selena FM skupiła 194.834 akcje własne, po 24 zł za sztukę, za łącznie blisko 4,7 mln zł - poinformowała spółka w 
komunikacie. Nabyte akcje własne stanowią ok. 0,85 proc. kapitału zakładowego oraz ok. 0,73 proc. ogólnej liczby 
głosów na WZ spółki. 

MEX POLSKA Zarząd Mex Polska rekomenduje uchylenie programu motywacyjnego z powodu pandemii 

Zarząd Mex Polska rekomenduje najbliższemu walnemu uchylenie programu motywacyjnego za lata 2019, 2021 i 
2022 z powodu wpływu pandemii na osiągane przez grupę wyniki finansowe - podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar spadł do 1,1590 USD. Nastroje na rynku są optymistyczne bazując na rozmowach 

USA-Chiny oraz trwającym sezonie wynikowym. Inwestorzy czekają na EBC. Podczas handlu w Azji eurodolar 
konsoliduje blisko 1,16 USD. Nieznacznie podbija AUD, podczas gdy jen traci. Nikkei rośnie o prawie 2%.. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

NIEMCY Indeks Ifo w Niemczech w X: 97,7 pkt. Konsensus: 98,0 pkt., Poprzednio: 98,9 pkt. 

Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wyniósł w październiku 97,7 pkt. wobec 98,9 pkt. w 
poprzednim miesiącu, po korekcie z 98,8 pkt. - podał instytut Ifo w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na 
poziomie 98,0 pkt. Indeks oczekiwań wyniósł 95,4 pkt. wobec 97,4 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie z 97,3 pkt. 
Analitycy prognozowali 96,6 pkt. Wskaźnik ocen obecnej sytuacji wyniósł zaś 100,1 pkt. wobec 100,4 pkt. poprzednio - 
podał Ifo. Tu analitycy szacowali 99,4 pkt. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

BEZROBOCIE Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5,6 proc. wobec 5,8 proc. w sierpniu - GUS 

Stopa bezrobocia we wrześniu 2021 r. wyniosła 5,6 proc. wobec 5,8 proc. w sierpniu - podał Główny Urząd 
Statystyczny. Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła we wrześniu 934,7 
tys. wobec 960,8 tys. osób w sierpniu. 

PRZEMYSŁ GUS skorygował dane o produkcji przemysłowej w VIII do 13,0 proc. z 13,2 proc. wcześniej 

GUS skorygował dane o produkcji przemysłowej w sierpniu do 13,0 proc. z 13,2 proc. wcześniej - podał Główny Urząd 
Statystyczny. 

PRZEMYSŁ Nowe zamówienia w przemyśle we wrześniu wzrosły o 17,7 proc. rdr - GUS 

Nowe zamówienia w przemyśle we wrześniu 2021 r. wzrosły rdr o 17,7 proc., po wzroście o 34,3 proc. rdr w sierpniu - 
podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym zamówienia we wrześniu wzrosły o 10,5 proc., po spadku o 
0,9 proc. miesiąc wcześniej. 

PRZEMYSŁ Nowe zamówienia w przemyśle na eksport we wrześniu wzrosły o 10,8 proc. rdr - GUS 

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport we wrześniu 2021 r. w ujęciu rdr wzrosły o 10,8 proc., po wzroście o 25,0 
proc. rdr w sierpniu - podał GUS. Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym wzrosły we wrześniu o 13,4 
proc., po spadku o 2,4 proc. miesiąc wcześniej. 

PRZEMYSŁ Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-wrzesień '21 wzrosła o 15,0 proc. rdr - GUS 

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. wzrosła o 15,0 proc. rdr, przy zatrudnieniu wyższym 
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o 0,4 proc. i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 8,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. 

INFLACJA W październiku przesunięcie oczekiwań inflacyjnych w kierunku wyraźnie wyższej inflacji - GUS 

Najnowsze, październikowe badania Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na przesunięcie oczekiwań 
inflacyjnych w kierunku wyraźnie wyższej inflacji w Polsce względem poprzedniego miesiąca - wynika z danych z 
Biuletynu Statystycznego GUS. 

PRZEDSIĘBIORSTWA Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych we wrześniu wzrosła o 18,9 proc. rdr - GUS 

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych we wrześniu 2021 r. wzrosła o 18,9 proc. rdr, a mdm wzrosła o 9,9 
proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw hurtowych we wrześniu wzrosła o 21,1 
proc. rdr, a mdm wzrosła o 9,4 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 

 
 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 
DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 AMBRA-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020/2021. 

 ASSECOBS-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 CIECH-NWZA ws. zmian w składzie RN. 

 MEDICALG-NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmiany w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków RN, podwyższenia kapitału 
zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia prawa poboru, wprowadzenia programu motywacyjnego. 

 MILLENNIUM-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

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

 POLTREG-Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. 

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

 WAWEL-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 3M-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

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

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

 Capital One Financial-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 General Electric-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Lockheed Martin-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

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

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

 Orange-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Texas Instruments-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Twitter Inc.-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

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

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

 Xerox-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

ZAGRANICA 

 Szwecja- (09:30) Inflacja PPI (Oczek. b.d. Poprz.15.8% r/r) za wrzesień 

 Wlk. Brytania- (12:00)  Sprzedaż detaliczna wg CBI (Oczek. 1400% Poprz.1100%) za październik 

 USA- (15:00) Indeks cen nieruchomości - FHFA (Oczek. 1.5% m/m Poprz.1.4% m/m) za sierpień 

 USA- (15:00) Indeks S&P/Case-Shiller dla 10 metropolii (Oczek. 19.3% r/r Poprz.19.1% r/r) za sierpień 

 USA- (15:00) Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii (Oczek. 20.1% r/r Poprz.19.9% r/r) za sierpień 

 USA- (16:00) Sprzedaż nowych domów (Oczek. 755 tys. Poprz.740 tys.) za wrzesień 

 USA- (16:00) Indeks zaufania konsumentów - Conference Board (Oczek. 108.9 Poprz.109.3) za październik 

 USA- (16:00) Indeks Fed z Richmond (Oczek. 400% Poprz.-300%) za październik 

 USA- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. 0.5 mln brk Poprz.3.29 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 dn ia 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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