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USA - Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła w listopadzie o
STREFA EURO - Sprzedaż detaliczna w strefie euro w październiku wzrosła o 0,2 proc.
mdm

Godz.

Region

09:00

Czechy

Raport
Prognoza
Sprzedaż detaliczna
b.d.
bez samochodów

09:30

Szwecja

Protokół z
posiedzenia
Riksbank

10:00

Włochy

Sprzedaż detaliczna
s.a.

10:30

Strefa
Euro

Poprzednia
3.6% r/r

Okres

-

listopad

b.d.

0.8% m/m

październik

LOP
38 296

UNIMA
VOTUM
GROCLIN
IFIRMA
BUMECH

NAJWIĘKSZE WZROSTY
Kurs
Zmiana
4,90
32.08%
16.72
11.02%
2,88
9.92%
25.500
7.59%
24,50
6.06%

Obrót
929 448
1 595 270
807 618
428 613
6 386 276

NAJWIĘKSZE SPADKI
Kurs
Zmiana
2,20
-15.38%
120.35
-7.14%
54.0
-5.92%
8.110
-4.81%
21,90
-4.78%

Obrót
470 670
16 948 805
1 346 450
23 926 976
169 481

październik

-

KONTRAKT NA WIG20
Kurs
Zmiana
Wol.
2 173
-1,45%
22 664

WZROST
SPADEK
BEZ ZM.
RAZEM

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia

ZAGRANICA

Zmiana
-1.01%
-1.06%
-0.22%
0.20%
-0.69%
0,36%

STATYSTYKA RYNKU
Akcje
Obroty (tys.)
160
41.78%
606 302
49.75%
176
45.95%
603 719
49.54%
47
12.27%
8 678
0.71%
383 100.00%
1 218 700 100.00%

210 tys.


INDEKSY
Kurs
2 179.71
2 684.65
5 370.01
20 338.94
67 730.01
408,58

MILKILAND
MERCATOR
MFO
ORANGEPL
BRAND24

ZAGRANICA

22:30

Australia

Indeks Sentix
Indeks PSI dla
usług

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat
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b.d.

18.3

47.6

grudzień

listopad

INDEKSY
DJIA
NASDAQ
S&P500
FTSE 100
CAC 40
DAX XETRA
RTS
BUX
NIKKEI 225
HANG SENG (godz. 8:21)
BOVESPA
MERVAL
CECE EUR
NTX EUR

EUR/USD
EUR/PLN
USD/PLN
USD/JPY
GBP/USD
EUR/CHF
CHF/PLN

Kurs
34 580.08
15 085.47
4 538.43
7 122.32
6 765.52
15 169.98
1 668.26
50 904.91
27 927.37
23 322.12
105 069.69
86 359.78
1,456 47
1,063 30

WALUTY
Kurs
1.1283
4.5969
4.0744
113.0240
1.3228
1.0392
4.4235

Zmiana
-0.17%
-1.92%
-0.84%
-0.10%
-0.44%
-0.61%
-1.29%
-1.00%
-0.36%
-1.87%
0.58%
-1.25%
-0.98%
0.00%
Zmiana
-0.24%
0.16%
0.39%
0.25%
-0.02%
0.15%
0.01%

SUROWCE (KONTRAKTY)
Kurs
Zmiana
ZŁOTO
1786.250
0.12%
MIEDŹ (LME)
9513
-0,07%
ROPA BRENT
71.480
2.25%
ROPA WTI
67.910
2.47%

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”.

BIULETYN PORANNY

Informacje dnia
PKO BP

BFG określił minimalny wymóg MREL dla PKO BP na 15,80 proc. ekspozycji na ryzyko
Bankowy Fundusz Gwarancyjny określił docelowy wymóg MREL łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko TREA dla PKO
BP w oparciu o dane skonsolidowane na poziomie 15,80 proc. i 5,91 proc. miary ekspozycji całkowite TEM poinformował bank w komunikacie. Wymogi muszą być spełnione do końca 2023 r.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Informacje ze spółek
PO ZAMKNIĘCIU SESJI
PEKAO

BFG określił minimalny poziom MREL dla Pekao na 15,37 proc. ekspozycji na ryzyko
Bankowy Fundusz Gwarancyjny określił dla Banku Pekao docelowy minimalny poziom MREL odpowiadający 15,37
proc. wartości całkowitej ekspozycji na ryzyko (TREA) oraz 5,91 proc. miary ekspozycji całkowitej (TEM) poinformował bank w komunikacie. Wymogi te powinny zostać spełnione do 31 grudnia 2023 roku.

MBANK

Docelowy wymóg MREL dla mBanku na poziomie 20,47 proc. ekspozycji na ryzyko
Docelowy wymóg MREL dla mBanku został określony na poziomie skonsolidowanym, z wyłączeniem z konsolidacji
mBanku Hipotecznego, w wysokości 20,47 proc. sumy kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA), w tym dla funduszy
własnych i zobowiązań podporządkowanych w wysokości 19,96 proc. TREA oraz w wysokości 5,91 proc. miary
ekspozycji całkowitej (TEM), w tym dla funduszy własnych i zobowiązań podporządkowanych w wysokości 5,74 proc.
TEM.

ALIOR BANK

BFG określił minimalny wymóg MREL dla Alior Banku na 15,36 proc. ekspozycji na ryzyko
Bankowy Fundusz Gwarancyjny określił docelowy wymóg MREL łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko TREA dla Alior
Banku w oparciu o dane skonsolidowane na poziomie 15,36 proc. i 5,91 proc. miary ekspozycji całkowite TEM poinformował bank w komunikacie. Wymogi muszą być spełnione do 31 grudnia 2023 r.

BANK MILLENIUM

B.Millennium chce, by do '24 powtarzalny zysk netto wzrósł do 2 mld zł, a ROE wyniosło ok. 14 proc.
Bank Millennium aspiruje do podwojenia powtarzalnego, czyli z wyłączeniem kosztów związanych z walutowymi
kredytami hipotecznymi, w tym kosztów ryzyka prawnego, zysku netto do 2 mld zł osiągając powtarzalny zwrot z
kapitału ROE na poziomie około 14 proc. - poinformował bank w strategii na lata 2022-2024.

BANK HANDLOWY

BFG określił minimalny wymóg MREL dla Banku Handlowego na 15,36 proc. ekspozycji na ryzyko
Bankowy Fundusz Gwarancyjny określił docelowy wymóg MREL łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko TREA dla Banku
Handlowego w oparciu o dane skonsolidowane na poziomie 15,36 proc. TREA - poinformował bank w komunikacie.
Wymóg powinien być spełniony do 31 grudnia 2023 r.

ONDE

Onde ma umowę ze spółkami z grupy R.Power na wykonanie 63 elektrowni fotowoltaicznych
Onde, notowana na giełdzie spółka z grupy Erbudu, podpisała umowę ze spółkami z grupy R.Power na wykonanie
kompleksowych robót budowlanych obejmujących dostawę, instalację, budowę oraz rozruch dla sześćdziesięciu trzech
elektrowni fotowoltaicznych - poinformowało Onde w komunikacie.

ENEL-MED

OFE PZU i Aviva OFE chcą zwołania WZ Enel-Medu w celu wyboru członków rady nadzorczej
OFE PZU "Złota Jesień" i Aviva OFE Aviva Santander przesłali pismo do zarządu Enel-Medu, w którym wnioskują o
zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki w celu wyboru członków rady nadzorczej w drodze
głosowania grupami - poinformował Enel-Med w komunikacie.

MEDIACAP

W drugiej fazie wezwania na Mediacap zapisami objęto 3.809.040 akcji
W drugiej fazie wezwania na Mediacap zapisami zostało objętych 3.809.040 akcji, stanowiących 20,24 proc. kapitału
zakładowego - poinformowała spółka w komunikacie.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI
TAURON

Tauron Wydobycie upłynnił prawie wszystkie zapasy węgla
Tauron Wydobycie systematycznie uruchamiał w każdej ze swych kopalń nowe ściany wydobywcze, spółka zwiększyła
również sprzedaż, upłynniając prawie wszystkie zapasy węgla - wskazano w barbórkowym podsumowaniu minionego
roku, jakie rozesłała w piątek grupa Tauron.

PGE

PGE EO ma pozwolenie na budowę 2 farm PV o łącznej mocy 12 MW na Podlasiu
PGE Energia Odnawialna (PGE EO) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - otrzymała pozwolenie na
budowę dwóch kolejnych farm fotowoltaicznych PV Gutki 1 i PV Gutki 2, podała spółka. Instalacje o łącznej mocy 12
MW powstaną na wydzierżawionych przez spółkę gruntach prywatnych znajdujących się w powiecie grajewskim na
Podlasiu.

BANK HANDLOWY

Bank Handlowy planuje ROE powyżej 12 proc. w '24, na dywidendę chce przeznaczać min. 75 proc. zysku
Bank Handlowy planuje ROE powyżej 12 proc. w 2024 r., a wskaźnik C/I na poziomie 50 proc. Bank chce przeznaczać
na dywidendę minimum 75 proc. zysku netto - poinformował bank w strategii na lata 2022-2024. Bank zakłada wzrost
aktywów klientowskich na poziomie 6 proc. średniorocznie w okresie 3 lat.
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ATAL

Atal wprowadził do oferty 60 lokali w ramach I etapu os. Zakątek Harmonia
Atal wprowadził do sprzedaży 60 mieszkań w ramach I etapu osiedla Zakątek Harmonia na Białołęce przy ul.
Płochocińskiej, podała spółka. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to IV kwartał 2023 r.

CELON PHARMA

Celon Pharma uzyskał europejski patent w leczeniu depresji lekoopornej
Celon Pharma uzyskał europejski patent obejmujący zastosowania formulacji inhalacyjnej esketaminy w leczeniu
depresji lekoopornej - poinformowała spółka w komunikacie. Patent został udzielony przez Europejski Urząd
Patentowy.

MERCOR

Mercor miał 8,7 mln zł zysku netto, 11,89 mln zł EBIT w II kw. r. obr. 2021/2022
Mercor odnotował 8,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II
kw. roku obrotowego 2021/2022 (lipiec - wrzesień 2021) wobec 8,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w
raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 11,89 mln zł wobec 12,98 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze
sprzedaży sięgnęły 125,65 mln zł w II kw. 2021/2022 wobec 104,36 mln zł rok wcześniej.

SYNEKTIK

Synektik jako jedyny złożył ofertę w przetargu UWM w Olsztynie
Synektik jako jedyny złożył ofertę na dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia do radiochirurgii stereotaktycznej
mózgu oraz głowy i szyi, na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie - poinformowała spółka w
komunikacie. Wartość złożonej w przetargu oferty Synektika opiewa na 17,56 mln zł netto.

VRG

Przychody VRG w listopadzie wyniosły 91,9 mln zł, wzrost o 92,6 proc. Rdr
Skonsolidowane przychody VRG w listopadzie 2021 roku wyniosły 91,9 mln zł, co oznacza wzrost o 92,6 proc. rdr poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły 896,6 mln zł i były
wyższe rdr o 24,1 proc.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET

Zmiany w akcjonariacie
HERKULES

Nationale Nederlanden PTE sprzedał wszystkie akcje Herkulesa
Nationale Nederlanden PTE sprzedał wszystkie posiadane akcje Herkulesa - poinformowała spółka w komunikacie.
Przed transakcją Nationale-Nederlanden PTE miał 12,379 proc. akcji Herkulesa.

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET
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Wydarzenia gospodarcze
WALUTY

Sesja azjatycka: Co prawda dolar amerykański zakończył poprzedni tydzień spadkowym akcentem, jednak dzisiaj
rozpoczyna sesję od odrabiania strat. Notowania EUR/USD w ostatnich godzinach systematycznie spadają, obecnie
poruszając się w rejonie 1,1283. Dolar umacnia się również w relacji m.in. do franka szwajcarskiego oraz jena
japońskiego.
Dorota Sierakowska

Źródło: BOSSAFX

ZAGRANICA
STREFA EURO

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w październiku wzrosła o 0,2 proc. mdm
Sprzedaż detaliczna w strefie euro w październiku, w ujęciu miesiąc do miesiąca, wzrosła o 0,2 proc., a miesiąc
wcześniej spadła o 0,4 proc., po korekcie z -0,3 proc. - poinformował w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii
Europejskiej. Analitycy spodziewali się mdm +0,3 proc.

STREFA EURO

Indeks PMI dla usług strefy euro wyniósł w listopadzie 55,9 pkt. – Markit
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w
listopadzie 55,9 pkt. wobec 54,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano wskaźnik
na 56,6 pkt.

NIEMCY

Indeks PMI dla usług Niemiec wyniósł w listopadzie 52,7 pkt. – Markit
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w
listopadzie 52,7 pkt. wobec 52,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano,
że indeks wyniesie 53,4 pkt.

CHINY

Indeks PMI dla usług Chin wyniósł w listopadzie 52,1 pkt. – Caixin, Markit
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, wyniósł w listopadzie 52,1 pkt. wobec 53,8 pkt. w
poprzednim miesiącu - podały Caixin i Markit Economics. Analitycy spodziewali się 53,0 pkt.

USA

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła w listopadzie o 210 tys.
Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w listopadzie o 210 tys.
wobec oczekiwanej zwyżki o 550 tys. i wzrostu o 546 tys. miesiąc wcześniej, po rewizji z 531 tys. - podał amerykański
Departament Pracy.

USA

Zamówienia w przemyśle amerykańskim w październiku wzrosły o 1 proc. mdm
Zamówienia w przemyśle amerykańskim w październiku wzrosły o 1 proc. mdm - poinformował Departament Handlu
USA. Analitycy szacowali, że zamówienia wzrosną o 0,5 proc. mdm.

USA

Indeks PMI composite wyniósł w listopadzie 57,2 pkt.- Markit
Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w listopadzie 57,2 pkt. wobec 57,6
pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że indeks wyniósł 56,5 pkt.

Źródło: PAP, ISB, IAR

POLSKA
SPRZEDAŻ

Sprzedaż detaliczna w Polsce w październiku wzrosła o 12,4 proc. rdr – Eurostat
Sprzedaż detaliczna w Polsce w październiku wzrosła o 12,4 proc. rdr, po wzroście o 10,0 proc. rdr we wrześniu podał Eurostat. W ujęciu miesięcznym sprzedaż wzrosła o 1,6 proc. Dane roczne zostały skorygowane o liczbę dni
roboczych, zaś dane miesięczne są ponadto odsezonowane.

JST

Zadłużenie jst na koniec III kw. wzrosło o 6,1 proc. rdr – MF
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego na koniec III kw. wzrosło o 6,1 proc. rdr i wyniosło 86.875 mln zł podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Zadłużenie na koniec III kwartału 2021 roku było niższe o 0,3 proc. w
stosunku do zadłużenia na koniec II kwartału 2021 roku. Nadwyżka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego po
III kwartale wyniosła 23,436 mld zł wobec planowanego deficytu 31,067 mld zł. Za III kwartał 2021 r. jednostki
samorządu terytorialnego osiągnęły dochody ogółem w łącznej kwocie 238.689 mln zł tj. 76,3 proc. planu. W stosunku
do III kwartału 2020 r., wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego za III kwartał 2021 r. były
wyższe o 5,3 proc.

PODATKI

Koszt czasowej obniżki VAT na gaz, ciepło i prąd zgodnie z tarczą antyinflacyjną to 2,4 mld zł – projekt
Koszt dla budżetu państwa z tytułu czasowej obniżki stawki VAT na gaz ziemny i energię cieplną to odpowiednio 700
mln zł i 500 mln zł, a na prąd 1,2 mld zł - podano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu rozporządzenia,
wprowadzającego rozwiązania rządowej tarczy antyinflacyjnej.

TELEKOMUNIKACJA

Prezes UKE uruchomi proces aukcji na pasmo 3480-3800 po zatwierdzeniu przez Komitet Stały ustawy o
cyberbezpieczeństwie – prezes
Prezes UKE uruchomi proces aukcji na pasmo 3480-3800 po zatwierdzeniu przez Komitet Stały Rządu noweli ustawy
o cyberbezpieczeństwie - napisał na blogu prezes UKE Jacek Oko. "Rezerwacje, zgodnie z naszym planem, będą
przyznawane na obszar całego kraju na 15 lat. Pozwoli to operatorom zaplanować swoją biznesową przyszłość i
zwiększyć pojemność sieci, a co za tym idzie – ilość obsługiwanych urządzeń i uzyskiwanych przez nie przepływności"
- dodał.
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MOTORYZACJA

Import używanych aut do Polski w XI wzrósł o 15,4 proc. rdr – Samar
Import używanych aut do Polski w listopadzie wzrósł o 15,4 proc. rdr do 73.304 sztuk - podał instytut Samar. Łącznie w
ciągu jedenastu miesięcy bieżącego roku liczba rejestracji importowanych aut wyniosła 869.661 sztuk i jest o 12,1
proc. większa niż w analogicznym okresie 2020 roku. Samar prognozuje, że na koniec roku import wyniesie 920-940
tys. sztuk.

KONIUNKTURA GIEŁDOWA

Odsetek "byków" na GPW spadł o 2,3 pkt. proc. i wyniósł 31,7 proc. – INI
Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się
w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 2,3 pkt. proc. i wyniósł 31,7 proc. Odsetek
respondentów oczekujących trendu spadkowego zwiększył się o 0,2 pkt. proc. do 45,5 proc. - podało Stowarzyszenie
Inwestorów Indywidualnych w komunikacie.

Źródło: PAP, ISB, IAR
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Kalendarium najbliższych wydarzeń
DZIŚ
WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK
 ASMODEV- Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A, 2.000.000 akcji serii B, 450.000 akcji serii C, 550.000 akcji serii
D, 400.000 akcji serii E.
 BLACKPOIN- NWZA ws. użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz
akcjonariuszy oraz postępowania z kartami do głosowania tajnego.
 CIGAMES- NWZA ws. powołania nowego członka RN.
 KOOL2PLAY- NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii G w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany
statutu.
 KRUK- Wprowadzenie do obrotu na GPW 272.853 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
 MPLVERBUM- Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
 OZECAPITAL- NWZA ws. połączenia OZE Capital S.A. z siedzibą w Iławie ze spółką zależną OZE Obrót sp. z o.o. z siedzibą w Iławie.
 POZBUD- NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzielenie i zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, zmiany statutu, zmiany Regulaminu
RN, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zatwierdzenia powołania członka RN oraz powołania członka RN.
 PROCAD- Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jarosław Jarzyńskiego, Janusza Szczęśniaka,
Pawła Kowalskiego, Macieja Horeczego.
POLSKA
ZAGRANICA






Czechy- (09:00) Sprzedaż detaliczna bez samochodów (Oczek. b.d. Poprz.3.6% r/r) za październik
Szwecja- (09:30) Protokół z posiedzenia Riksbank za listopad
Włochy- (10:00) Sprzedaż detaliczna s.a. (Oczek. b.d. Poprz.0.8% m/m) za październik
Strefa Euro- (10:30) Indeks Sentix (Oczek. 16 Poprz.18.3) za grudzień
Australia- (22:30) Indeks PSI dla usług (Oczek. b.d. Poprz.47.6) za listopad

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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Wydział Wsparcia i Obsługi Klienta

Marek Pokrywka

Piotr Kalbarczyk

Dyrektor Wydziału
+48 22 504 31 75
m.pokrywka@bossa.pl

Makler Papierów Wartościowych
+48 22 504 32 43
p.kalbarczyk@bossa.pl

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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