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Wydział Obsługi Klienta 
 

BIULETYN PORANNY 
 

Najważniejsze informacje  

 
 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią:. 

 USA- W firmach w USA przybyło w listopadzie 534 tys. miejsc pracy – ADP 

 POLSKA- OECD prognozuje wzrost PKB Polski w 2022 r. na poziomie 5,2 proc. i 3,3 

proc. w 2023 r. 

 POLSKA- Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w XI wyniósł 54,4 pkt. vs 53,8 pkt. w 

X – Markit 

 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:30 Szwajcaria 

Sprzedaż detaliczna 

w.d.a. 2.2% r/r 2.5% r/r październik 

08:30 Szwajcaria 

  Sprzedaż 

detaliczna s.a. b.d. 0.1% m/m październik 

10:00 Włochy  Stopa bezrobocia 9.2% 9.2% październik 

11:00 

Strefa 

Euro   Inflacja PPI 

3.2% 

m/m 

19.1% 

r/r 

2.7% m/m 

16% r/r październik 

11:00 

Strefa 

Euro   Stopa bezrobocia 7.3% 7.4% październik 

13:30 USA 

  Raport 

Challengera b.d. 22.82 tys. listopad 

14:30 USA 

  Wnioski o zasiłek 

dla bezrobotnych 240 tys. 199 tys. tydzień 

14:30 USA 

Wystąpienie szefa Fed 

z Atlanty (Raphael 

Bostic) b.d. b.d. b.d. 

16:30 USA 

Tygodniowa 

zmiana zapasów 

gazu -58 mld -21 mld tydzień 

17:00 

17:30  USA 

Wystąpienie 

członków FED b.d. b.d. b.d. 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 

czwartek, 2 grudnia 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 217.18 1.04% 

WIG30 2 723.93 1.02% 

mWIG40 5 388.41 1.12% 

sWIG80 20 353.86 0.84% 

WIG 68 513.01 1.03% 

NCIndex 406,03 1,28% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2120 2 216 1,00% 26 494 36 349 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 209  52.91% 923 620 62.08% 

SPADEK 123  31.14% 560 710 37.69% 

BEZ ZM. 63  15.95% 3 469 0.23% 

RAZEM 395 100.00% 1 487 800 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

PROCAD 2,08 16.85% 213 098 

ENEA 9.500  7.95% 3 505 148 

BUDIMEX 233.5  7.36% 5 014 778 

MIRBUD 4.160  6.67% 2 219 967 

PLAYWAY 442.0  6.51% 1 241 360 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

ZREMB 1.310  -10.88% 578 352 

MERCATOR 126.65  -6.25% 38 223 836 

NANOGROUP 4.450  -5.12% 185 542 

COALENERG 2,51 -4.92% 669 385 

BIOMEDLUB 4.450  -4.91% 4 317 020 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 34 022,04 -1,34% 

NASDAQ 15 254,05 -1,83% 

S&P500 4 513,04 -1,18% 

FTSE 100 7 168,68 1,55% 

CAC 40 6 881,87 2,39% 

DAX XETRA 15 472,67 2,47% 

RTS  1 687,12 2,51% 

BUX 51 860,19 0,77% 

NIKKEI 225  27 796,23 -0,50% 

HANG SENG (godz. 8:21) 23 704,00 0,19% 

BOVESPA 100 774,57 -1,12% 

MERVAL 85 164,78 7,37% 

CECE EUR  1,456 47 -0.98% 

NTX EUR  1,063 30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.1321 0,02% 

EUR/PLN 4.6219 -0,01% 

USD/PLN 4.0825 -0,02% 

USD/JPY 113.0790 0,18% 

GBP/USD 1.3285 0,06% 

EUR/CHF 1.0424 0,05% 

CHF/PLN 4.4340 -0,05% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1777.400 -0,35% 

MIEDŹ (LME) 9571.00 -0.35% 

ROPA BRENT 69.780 1,22% 

ROPA WTI 66.470 0,30% 
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Informacje dnia 

 

PGNIG PGNiG prognozuje wydobycie w '21 r. 5,4 mld m sześc. gazu i 1,4 mln ton ropy 

PGNiG prognozuje wydobycie w 2021 roku 5,4 mld metrów sześciennych gazu ziemnego. W kolejnych trzech latach 
wydobycie ma wynieść odpowiednio: 6,6 mld m sześc., 6,5 mld m sześc. oraz 6,8 mld m sześc. Koncern prognozuje 
również wydobycie 1,396 mln ton ropy naftowej w 2021 r. oraz odpowiednio: 1,523 mln ton, 1,36 mln ton i 1,428 mln 
ton w latach 2022-2024 – podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PGNIG PGNiG prognozuje wydobycie w '21 r. 5,4 mld m sześc. gazu i 1,4 mln ton ropy 

PGNiG prognozuje wydobycie w 2021 roku 5,4 mld metrów sześciennych gazu ziemnego. W kolejnych trzech latach 
wydobycie ma wynieść odpowiednio: 6,6 mld m sześc., 6,5 mld m sześc. oraz 6,8 mld m sześc. Koncern prognozuje 
również wydobycie 1,396 mln ton ropy naftowej w 2021 r. oraz odpowiednio: 1,523 mln ton, 1,36 mln ton i 1,428 mln 
ton w latach 2022-2024 – podała spółka w komunikacie. 

BALTIC CHAMPS GROUP Baltic Champs Group kupiło w wezwaniu 58,8 tys. akcji Auga Group 

Baltic Champs Group kupiło w ramach wezwania 58,8 tys. akcji Auga Group - podało pośredniczące w transakcji BM 
mBanku. 

ING Fitch podwyższył perspektywę ratingu ING Banku Śląskiego do "stabilnej" 

Fitch podwyższył perspektywę ratingu ING Banku Śląskiego do "stabilnej" z "negatywnej", utrzymując ocenę na 
poziomie "A+" - podała agencja. 

MPAY BPS odstąpił od umowy dot. nabycia akcji DM Banku BPS przez mPay 

mPay otrzymał od Banku Polskiej Spółdzielczości oświadczenie o odstąpieniu od warunkowej zobowiązującej umowy 
sprzedaży akcji DM Banku BPS - podała spółka w komunikacie. 

ENEA Fitch potwierdził rating Enei na poziomie "BBB" z perspektywą stabilną 

Agencja Fitch potwierdziła długoterminowe ratingi Enei w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB" z 
perspektywą stabilną - podała spółka w komunikacie. 

ERBUD Erbud ma umowę wartą 58,6 mln zł netto na Dom Seniora w Gdańsku 

Erbud zawarł umowę na budowę Domu Seniora w Gdańsku za 58,6 mln zł netto, podała spółka. Inwestorem jest 
Orpea Polska. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

RAFAKO Rafako ma memorandum o współpracy z EDF ws. budowy polskiej elektrowni jądrowej 

Rafako podpisało z Electricité de France (EDF) memorandum o współpracy w odniesieniu do planowanej budowy 
elektrowni jądrowej w ramach "Programu polskiej energetyki jądrowej" - podało Rafako w komunikacie. 

DOM DEVELOPMENT Dom Development wprowadził do sprzedaży 403 mieszkania w Warszawie 

Dom Development wprowadził do sprzedaży 403 mieszkania w projekcie Apartamenty Ludwiki w Warszawie - podała 
spółka w komunikacie prasowym. 

ATAL Atal zakontraktował łacznie 688 lokali w październiku i listopadzie br. 

Atal zawarł 337 umów deweloperskich i przedwstępnych oraz 373 umów rezerwacyjnych w październiku, a także 351 
umów deweloperskich i przedwstępnych oraz 389 umów rezerwacyjnych w listopadzie br., podała spółka. 

EUROCASH Eurocash odwoła się do SOKiK od decyzji UOKIK o nałożonej karze 

Eurocash odwoła się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów (UOKIK) o nałożeniu kary za - jak podał UOKiK - stosowanie nieuczciwych praktyk wykorzystujących 
przewagę kontraktową, podała spółka. 

ERBUD Erbud ma umowę wartą 94,6 mln zł netto na budynki mieszkalne w Krakowie 

Erbud ma umowę ze spółką Spravia na roboty budowlane o wartości 94,6 mln zł netto na budowę zespołu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie, podała spółka. 

FEERUM Feerum podtrzymuje plan osiągnięcia porównywalnych rdr przychodów w 2021 roku 

Feerum podtrzymuje założenia, że przychody w całym 2021 r. nie powinny odbiegać od poziomu odnotowanego w 
2020 roku - poinformował podczas telekonferencji członek zarządu spółki Piotr Wielesik. 

VOTUM Votum spodziewa się w '21 ok. 1 tys. wyroków ws. kredytów CHF i kolejnego 1 tys. w I kw. '22 

Votum spodziewa się, że w całym 2021 roku uzyska łącznie około 1 tys. wyroków w sprawach o kredyt CHF i liczy, że 
kolejne 1 tys. wyroków zapadnie w samym I kwartale 2022 roku. W przyszłym roku spółka planuje pozyskać co 
najmniej 8 tys. klientów w tym segmencie - poinformowali w środę przedstawiciele spółki. 

POZBUD Pozbud jest spokojny o zawarcie z PKP PLK aneksu nr 3 na system GSM-R 
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Pozbud ocenia, że podpisanie aneksu nr 3 do kontraktu na system GSM-R dla PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP 
PLK) jest niezagrożone, pozwoli na wynegocjowanie przesunięcia terminu wykonania i uniknięcie kar umownych, 
poinformował prezes Łukasz Fojt. Ocenił, że osiągnięcie porozumienia jest korzystne dla wykonawcy i zamawiającego 
w sytuacji, gdy prace nie mogą być zcertyfikowane z powodu równolegle prowadzonych na liniach robót z innych branż 
kolejowych. 

POZBUD Pozbud: Potwierdzenie lokalizacji fabryki magazynów energii w przyszłym tygodniu 

Pozbud oczekuje, że wstępnie wybrana lokalizacja fabryki magazynów energii, mającej powstać w partnerstwie z 
Durapower, zostanie formalnie potwierdzona w przyszłym tygodniu, poinformował prezes Łukasz Fojt. 

UNIBEP Unibep ma umowę na realizację inwestycji mieszkaniowej w Warszawie za 35 mln zł 

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej "Złota Praga" 
przy ul. Drwęckiej w Warszawie, podała spółka. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 35 mln zł netto. 

ARCTIC PAPER Arctic Paper nie ma obecnie planów zwiększania zaangażowania w Rottneros 

Arctic Paper, który ma 51 proc. akcji Rottneros, nie ma obecnie planów zwiększania zaangażowania w producencie 
celulozy - wynika z wypowiedzi prezesa Arctic Paper Michała Jarczyńskiego podczas "GPW Innovation Day". 

CI GAMES CI Games nie jest w najbliższym czasie zainteresowany akwizycjami 

CI Games nie planuje w najbliższym czasie realizacji przejęć, ani nie widzi siebie jako celu do akwizycji, poinformował 
prezes i główny akcjonariusz Marek Tymiński. 

PROCAD Porozumienie akcjonariuszy Procadu podnosi cenę w wezwaniu do 2,1 zł 

Porozumienie akcjonariuszy Procadu podwyższyło cenę w wezwaniu na akcje spółki do 2,1 zł za papier - podał 
pośredniczący w wezwaniu DM BOŚ. 

MO-BRUK Mo-Bruk prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji z kilkoma podmiotami 

Działający w branży przetwarzania odpadów Mo-Bruk prowadzi rozmowy dotyczące akwizycji z kilkoma podmiotami - 
poinformował wiceprezes Wiktor Mokrzycki podczas GPW Innovation Day. W jego ocenie, zawarcie umowy 
transakcyjnej jest realne w 2022 r. 

SESCOM Sescom ma wstępną umowę nabycia działającej w Wlk. Brytanii spółki Enertech za 8,37 mln GBP 

Sescom podpisał umowę wstępną dotyczącą nabycia 100 proc. udziałów w działającej na terenie Wielkiej Brytanii, w 
obszarze usług technicznego Facility Management, spółce Enertech - podał Sescom w komunikacie. Bazowa cena 
nabycia wyniesie 8,37 mln GBP oraz zostanie skorygowana o dług netto. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Zmiany w akcjonariacie 
 
 

TRANS POLONIA Quercus TFI ma poniżej 5 proc. akcji Trans Polonii 

Fundusze zarządzane przez Quercus TFI zmniejszyły zaangażowanie w akcje Trans Polonii i posiadają 768.326 akcji 
spółki, co odpowiada 3,36 proc. kapitału zakładowego oraz stanowi 3,03 proc. ogólnej liczby głosów na WZ - podała 
Trans Polonia. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar spadł z okolic 1,13567 USD do 1,13086 USD. Podbicie układów safe-haven miało 

związek ze zdiagnozowaniem przypadków nowego wariantu COVID19 w USA. Podczas handlu w Azji główna para 
walutowa konsoliduje. Sam obraz sesji pozostaje raczej mieszany na poziomie akcyjnym. Na poziomie FX 
obserwujemy wzrost pozycji krótkich na tamtejsze waluty. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA W firmach w USA przybyło w listopadzie 534 tys. miejsc pracy – ADP  

W firmach w USA przybyło w listopadzie 534 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer 
Services. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 525 tys. 

USA Indeks PMI w amerykańskim sektorze przemysłowym wyniósł w listopadzie 58,3 pkt.   

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit 
Economics, wyniósł w listopadzie 58,3 pkt. wobec 58,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. 
Wstępnie szacowano 59,1 pkt. 

EUROLAND Indeks PMI w sektorze przemysłowym strefy euro wyniósł w listopadzie 58,4 pkt. 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, 
wyniósł w listopadzie 58,4 pkt. wobec 58,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie 
szacowano, że indeks wyniesie 58,6 pkt. 

NIEMCY Indeks PMI w sektorze przemysłowym Niemiec wyniósł w listopadzie 57,4 pkt.  

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, 
wyniósł w listopadzie 57,4 pkt. wobec 57,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie 
szacowano, że indeks wyniesie 57,6 pkt. 
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NIEMCY Sprzedaż detaliczna w Niemczech w X: -0,3 proc. mdm. Konsensus: +0,9 proc. Poprzednio: -1,9 proc. 

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w październiku spadła o 0,3 proc. mdm - poinformował w komunikacie Federalny 
Urząd Statystyczny. Analitycy spodziewali się mdm wzrostu wskaźnika o 0,9 proc. wobec -1,9 proc. miesiąc wcześniej, 
po korekcie z -2,5 proc. W ujęciu rdr sprzedaż detaliczna spadła o 4,1 proc. - podali statystycy. Tu oczekiwano spadku 
o 1,7 proc., po zniżce poprzednio o 0,6 proc., po korekcie z -0,7 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PMI Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w XI wyniósł 54,4 pkt. vs 53,8 pkt. w X – Markit 

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w listopadzie wyniósł 54,4 pkt. wobec 53,8 pkt. w październiku. "W listopadzie 
ekspansja w polskim sektorze wytwórczym przyspieszyła dzięki szybszym wzrostom produkcji i nowych zamówień. 
Tymczasem niedobry siły roboczej oraz problemy z rekrutacją nowych pracowników doprowadziły do niewielkiego 
spadku zatrudnienia, a ograniczona dostępność środków produkcji oraz nasilenie presji cenowej osłabiły optymizm 
biznesowy polskich producentów" - napisano. Autorzy badania podają, że produkcja przemysłowa zwiększyła się 
dziesiąty miesiąc z rzędu, a tempo ekspansji przyspieszyło. 

PKB OECD prognozuje wzrost PKB Polski w 2022 r. na poziomie 5,2 proc. i 3,3 proc. w 2023 r. 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prognozuje, że wzrost PKB Polski w 2022 r. wyniesie 5,2 
proc., a w 2023 r. 3,3 proc. Według Organizacji, dalsze podwyżki stóp procentowych w Polsce, jasno komunikowane, 
mogą być konieczne, a luzowanie fiskalne powinno być wycofane szybciej niż obecnie planuje rząd. 

RYNEK PRACY Wskaźnik Rynku Pracy w listopadzie spadł o 0,4 pkt. - BIEC 

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, w 
listopadzie spadł w Polsce o 0,4 pkt. do 65,2 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. 

NIERUCHOMOŚCI Ceny nieruchomości mieszkaniowych wzrosną w '22 o 10 proc. - PIE 

Ceny nieruchomości mieszkaniowych wzrosną w 2022 roku o 10 proc. - oceniają analitycy Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego. 

KONIUNKTURA Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w listopadzie spadł o 0,8 pkt. do 166,3 pkt. - BIEC 

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce 
w listopadzie 2021 roku spadł o blisko 1 pkt. do poziomu 166,3 - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Jak 
wskazano w badaniu BIEC, sygnały zapowiadające zwolnienie aktywności gospodarki są coraz wyraźniejsze i 
obejmują coraz więcej wymiarów działalności gospodarczej. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 
 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 
DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ASBIS-Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2021 rok w wysokości 0,20 USD na akcję. 

 AVATRIX-NWZA ws. połączenia AVATRIX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie ze spółką ICE CODE GAMES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu oraz dematerializacji akcji serii I i ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu na NC. 

 BUMECH-NWZA ws. odwołania i wyboru członków RN. 

 CDRL-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję. 

 GEOTERM-NWZA ws. powołania członka RN, uchylenia uchwał nr 4 i 5 NWZ z 26 sierpnia 2021 roku, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez 
emisję akcji serii C i D w drodze subskrypcji prywatnych oraz zmiany statutu. 

 INGBSK-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,10 zł na akcję. 

 MEDIACAP-Zakończenie II fazy zapisów na sprzedaż akcji po 3,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ravenmedia, Posellę IF1, Posellę oraz 
Jacka Olechowskiego, Edytę Gurazdowską, Marcina Jeziorskiego i Artura Osuchowskiego. 

 STSHOLDING-Zakończenie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. 
ZAGRANICA 

 Szwajcaria- (08:30) Sprzedaż detaliczna w.d.a. (Oczek. 2.2% r/r Poprz.2.5% r/r) za październik 

 Szwajcaria- (08:30) Sprzedaż detaliczna s.a. (Poprz.0.1% m/m) za październik 

 Węgry- (09:00) Bilans handlu zagranicznego - fin. (Oczek. 1.3 mln EUR Poprz.-751 mln EUR) za wrzesień 

 Włochy- (10:00) Stopa bezrobocia (Oczek. 9.2% Poprz.9.2%) za październik 

 Strefa Euro- (11:00) Inflacja PPI (Oczek. 3.2% m/m 19.1% r/r Poprz.2.7% m/m 16% r/r) za październik 

 Strefa Euro- (11:00) Stopa bezrobocia (Oczek. 7.3% Poprz.7.4%) za październik 

 USA- (13:30) Raport Challengera (Poprz.22.82 tys.) za listopad 

 USA- (14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 240 tys. Poprz.199 tys.) za tydzień 

 USA- (14:30) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic) 

 USA- (16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Oczek. -58 mld Poprz.-21 mld) za tydzień 

 USA- (17:00) Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Randal K. Quarles) 

 USA- (17:30) Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (Mary Daly) 

 USA- (17:30) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic) 

 

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, 
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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 instrumentam i 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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