
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”. 
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BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 PCC ROKITA - Spółka PCC Rokity ma umowę na dostawę technologii w zw. z 

planowaną budową instalacji alkoksylatów 

 EUROLAND- Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro w grudniu wyniósł 

13,5 pkt. 

 POLSKA- Stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 5,4 proc. wobec 5,5 proc. w 

październiku – MriPS 

 POLSKA- Na koniec listopada stan środków na rachunkach budżetowych wyniósł 154,4 

mld zł - MF 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:45 Francja 
  Bilans handlu 
zagranicznego s.a. b.d. 

-6.78 mld 
EUR 

paździer
nik 

09:00 Czechy 
  Bilans handlu 
zagranicznego b.d. 

-13.3 mld 
CZK 

paździer
nik 

09:00 Czechy 
  Produkcja 
przemysłowa b.d. -4% r/r 

paździer
nik 

09:00 Węgry 

Produkcja 
przemysłowa n.s.a. 
- wst.. b.d. -2.3% r/r 

paździer
nik 

09:00 Węgry 

Produkcja 
przemysłowa w.d.a. 
- wst.. b.d. -1.7% r/r 

paździer
nik 

09:00 Węgry 

Produkcja 
przemysłowa s.a. - 
wst.. b.d. -0.3% m/m 

paździer
nik 

09:30 Szwecja 
  Produkcja 
przemysłowa s.a. b.d. 3.9% r/r 

paździer
nik 

11:00 
Strefa 
Euro PKB s.a. - fin.. b.d. 

2.2% k/k 
14.3% r/r III kw. 

11:00 Niemcy 
  Indeks instytutu 
ZEW b.d. 31.7 grudzień 

14:30 USA 
Jednostkowe koszty 
pracy - fin.. b.d. 1.1% k/k III kw. 

14:30 USA 
Wydajność pracy - 
fin.. b.d. 2.4% k/k III kw. 

14:30 USA 
  Bilans handlu 
zagranicznego b.d. 

-80.9 mld 
USD 

paździer
nik 

14:30 USA   Eksport b.d. 
207.6 mld 

USD 
paździer

nik 

14:30 USA   Import b.d. 
288.5 mld 

USD 
paździer

nik 

14:30 Kanada 
  Bilans handlu 
zagranicznego b.d. 

1.86 mld 
CAD 

paździer
nik 

16:00 Kanada 
  Indeks Ivey PMI 
s.a. b.d. 59.3 listopad 

21:00 USA   Kredyt konsumencki b.d. 
29.9 mld 

USD 
paździer

nik 

22:40 USA 
  Zmiana zapasów 
ropy wg API b.d. 

-0.75 mln 
brk tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 

wtorek, 7 grudnia 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 190,67 0,50% 

WIG30 2 694,38 0,36% 

mWIG40 5 346,45 -0,44% 

sWIG80 20 142,75 -0,96% 

WIG 67 835,38 0,16% 

NCIndex 401,52 -1,73% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2120 2187 +0,64% 19,7 tys 37 942 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 123 32,03% 449 369 48,32% 

SPADEK 214 55,73% 477 755 51,37% 

BEZ ZM, 47 12,24% 2 798 0,31% 

RAZEM 384 100% 929 922 100% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

UNIMA 5,80 18,37% 2 337 631 

IFIRMA 28,00 9,80% 469 366 

ONDE 18,00 7,33% 1 593 605 

FASING 13,10 5,65% 123 710 

GRUPAAZOTY 37,56 4,80% 7 669 999 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

PUNKPIRAT 0,470 -15,47% 230 892 

GROCLIN 2,61 -9,38% 403 090 

GETIN 1,290 -9,03% 1 879 492 

GETINOBLE 0,4050 -8,89% 3 593 398 

AGROTON 6,70 -6,94% 195 413 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 35 227,03 1,87% 

NASDAQ 15 225,15 0,93% 

S&P500 4 591,67 1,17% 

FTSE 100 7 232,28 1,54% 

CAC 40 6 865,78 1,48% 

DAX XETRA 15 380,79 1,39% 

RTS  1 622,07 -2,77% 

BUX 50 723,42 -0,36% 

NIKKEI 225  28 603,37 2,42% 

HANG SENG (godz. 8:21) 23 761,87 1,77% 

BOVESPA 106858,87 1,70% 

MERVAL 88 287,43 2,23% 

CECE EUR  1,456 47 -0,98% 

NTX EUR  1,063 30 0,00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,1290 0,06% 

EUR/PLN 4,5915 0,05% 

USD/PLN 4,0668 -0,02% 

USD/JPY 113,7010 0,21% 

GBP/USD 1,3273 0,08% 

EUR/CHF 1,0442 -0,01% 

CHF/PLN 4,3973 0,06% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1782,450 0,04% 

MIEDŹ (LME) 9 480,00 0,26% 

ROPA BRENT 73,960 0,52% 

ROPA WTI 70,530 1,09% 
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Informacje dnia 
 

PCC ROKITA Spółka PCC Rokity ma umowę na dostawę technologii w zw. z planowaną budową instalacji alkoksylatów 

PCC BD, spółka której wspólnikami są PCC Rokita i PCC Exol, podpisała umowę z włoską firmą Desmet Ballestra na 
dostawę rozwiązania technologicznego, w związku z planowaną budową instalacji alkoksylatów - poinformowała PCC 
Rokita w komunikacie. Umowa o wartości ok. 48,9 mln zł ma zapewnić kluczową dokumentację procesową, udzielenie 
licencji na jej użytkowanie oraz dostawę urządzeń. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

  

PLAST BOX Cena w wezwaniu na sprzedaż akcji Plast-Box została podniesiona do 2,70 zł/szt. - DM BOŚ 

Cena w wezwaniu na sprzedaż akcji Plast-Box została podniesiona do 2,70 zł za sztukę - podał pośredniczący w 
wezwaniu DM BOŚ. Akcjonariusze Plast-Box wezwali na początku października do sprzedaży 9.108.409 akcji spółki, 
stanowiących 21,72 proc. udziału w kapitale zakładowym, po cenie 2,40 zł/szt. 

POZBUD Pozbud zmieni nazwę na Compremum 

Poniedziałkowe NWZ Pozbudu zdecydowało o zmianie nazwy spółki na Compremum - wynika z podjętych uchwał. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

AUGA GROUP Auga Group złożyła wniosek do KNF o wycofanie jej akcji z obrotu na GPW 

Auga Group złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wycofanie jej akcji z obrotu na GPW - podała 
spółka w komunikacie. 

APATOR Spółka Apatora dostarczy gazomierze dla PSG za 74,9 mln zł netto 

Apator Metrix - spółka zależna Apatora - zawarł z Polską Spółką Gazownictwa umowy na dostawy gazomierzy 
miechowych w ramach sześciu zadań będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych ogłoszonego 
przez PSG, podał Apator. Wartość umów to 74,9 mln zł netto. 

INSTAL KRAKÓW Instal Kraków ma umowę z PGE Energia Ciepła o wartości 78,4 mln zł netto 

Instal Kraków podpisał z PGE Energia Ciepła umowę na zaprojektowanie i budowę instalacji kotłów wodnych gazowo-
olejowych w PGE EC Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków - poinformowała spółka w komunikacie. Wartość 
umowy wynosi 78,4 mln zł netto. 

PEKAO Wiceprezes Pekao: Chcemy finansować ekspansję eksporterów na Bliski Wschód 

Bank Pekao jest zainteresowany finansowaniem eksportu, jak również inwestycji mających na celu działalność 
eksportową polskich firm na Bliskim Wschodzie, poinformował ISBnews wiceprezes banku Jerzy Kwieciński podczas 
Polsko-Arabskiego Forum Gospodarczego - największego wydarzenia biznesowego organizowanego w ramach 
obecności Polski na Wystawie Światowej w Dubaju. Agencja ISBnews jest patronem medialnym udziału Polski w 
Wystawie. 

PGNiG PGNiG OD ma umowę na LNG dla MZA w Warszawie za 70 mln zł 

PGNiG Obrót Detaliczny z Grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) podpisało kolejną, trzecią 
umowę na dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) dla floty Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie, podała 
spółka. Wartość kontraktu to 70 mln zł. 

BANK MILLENNIUM Bank Millennium 'nie widzi miejsca' na wypłatę dywidendy w ciągu min. 2 lat 

Bank Millennium nie zakłada wypłaty dywidendy w ciągu najbliższych dwóch lat. Nowa strategia na lata 2022-2024 nie 
obejmuje także akwizycji, poinformowali przedstawiciele zarządu. 

GRUPA AZOTY Projekty Grupy Azoty przyjęte przez Europejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Czystego Wodoru 

Dwa projekty Grupy Azoty z obszaru wodoru znalazły się na liście projektów Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz 
Czystego Wodoru. Zdaniem zarządu spółki, zgłoszone rozwiązania pozwolą firmie zbudować silną pozycję w obszarze 
technologii wodorowych. 

ENEL-MED. Enel-med ma umowę najmu pod cztery kolejne placówki w Warszawie 

Centrum Medyczne Enel-med podpisało kolejne cztery umowy najmu na terenie Warszawy, podała sieć. Nowe placówki 
znajdują się w centrum miasta oraz na Woli, a ich łączna powierzchnia to 4 tys. m2. 

AUTO PARTNER Przychody Auto Partner wzrosły o 37,94% r/r do 200,53 mln zł w listopadzie 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Auto Partner wyniosły 200,53 mln zł w listopadzie br., co oznacza wzrost 
o 37,94% w skali roku, podała spółka, powołując się na wstępne dane. 

LIBET Sławomir Salamon zrezygnował z funkcji członka zarządu Libetu 
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Sławomir Salamon złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Libetu z dniem 3 grudnia 2021 roku, podała spółka. 

MCI CAPITAL  MCI Capital ASI: Wstępnie złożono zapisy na 150,59 obligacji serii T1 

W ramach subskrypcji obligacji serii T1 MCI Capital ASI, emitowanych na podstawie prospektu podstawowego programu 
emisji obligacji do kwoty 100 mln zł, wstępnie złożono zapisy na 150 591 obligacji, podała spółka. W ramach emisji 
obligacji oferowanych było 200 tys. obligacji. 

BANK HANDLOWY Katarzyna Majewska ponownie powołana na członka zarządu Banku Handlowego 

Rada nadzorcza Banku Handlowego powołała Katarzynę Majewską do pełnienia funkcji członka zarządu banku, 
odpowiedzialnego za operacje i technologię na kolejną trzyletnią kadencję, podał bank. Kadencja rozpoczyna się 11 
stycznia 2022 r. 

MEDICALGORITHMICS Inwestorzy objęli 648,6 tys. akcji serii H Medicalgorithmics 

Inwestorzy objęli 648 556 akcji serii H Medicalgorithmics o łącznej wartości, rozumianej jako iloczyn liczby akcji i ceny 
emisyjnej wynoszącej 18 zł za jedną akcję, w wysokości 11 674 008 zł, podała spółka. 

BANK MILLENNIUM Bank Millennium chce mieć 2 mld zł powtarzalnego zysku netto, ok.14% ROE w 2024 

Bank Millennium zakłada w nowej strategii na lata 2022-2024 osiągnięcie 2 mld zł powtarzalnego zysku netto oraz 
powtarzalny zwrot z kapitału (RoE) na poziomie około 14% w 2024 roku, podał bank. Celem jest także zwiększanie liczby 
aktywnych klientów o ok. 100 tys. netto rocznie do ponad 3 mln w 2024 roku. 

MBANK mBank rozpoczyna pilotaż ugód frankowych, który obejmie 1,3 tys. Umów 

mBank rozpoczyna pilotaż ugód frankowych, który obejmie 1,3 tys. umów i będzie trwać przez najbliższe trzy miesiące 
- poinformował bank w komunikacie prasowym. 

BOOMBIT BoomBit miał w listopadzie 21,6 mln zł przychodów 

BoomBit szacuje, że jego skonsolidowane przychody wyniosły w listopadzie 2021 roku 21,6 mln zł. Koszt prowizji 
platform sięgnął 1,32 mln zł, a koszty User Acquisition wyniosły 11,82 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. 

BANK HANDLOWY BFG określił wymóg MREL dla Banku Handlowego na 15,36% kwoty eksp. na ryzyko 

Wymóg MREL dla Banku Handlowego został określony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) na poziomie 
skonsolidowanym na 15,36% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA) i 5,91% miary ekspozycji całkowitej (TEM), 
podał bank. Wymóg MREL powinien zostać osiągnięty do dnia 31 grudnia 2023 r. 

ALIOR BANK BFG określił wymóg MREL dla Alior Banku na 15,36% kwoty ekspozycji na ryzyko 

Wymóg MREL dla Alior Banku został określony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) na poziomie 
skonsolidowanym na 15,36% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA) i 5,91% miary ekspozycji całkowitej (TEM), 
podał bank. Wymóg MREL powinien zostać osiągnięty do dnia 31 grudnia 2023 r. 

PKO BP BFG określił wymóg MREL dla PKO BP na 15,37% kwoty ekspozycji na ryzyko 

Wymóg MREL dla PKO Banku Polskiego (PKO BP) został określony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) na 
poziomie skonsolidowanym na 15,37% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA) i 5,91% miary ekspozycji całkowitej 
(TEM), podał bank. Wymóg MREL powinien zostać osiągnięty do dnia 31 grudnia 2023 r. 

LPP LPP planuje zatrudnić w Polsce 750 osób w 2022 r. 

LPP, w związku z dynamicznym rozwojem, zamierza w przyszłym roku zatrudnić w Polsce 750 osób, poinformował 
ISBnews prezes Marek Piechocki. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Podczas handlu w USA obserwowaliśmy kontynuację podbicia wycen bardziej ryzykownych aktywów oraz spadek tzw. 

indeksów strachu. Eurodolar notował podwyższoną zmienność w zakresie 1,13-1,1265 USD. W trakcie handlu w Azji 
główna para walutowa notuje lekkie podbicie. Indeksy świecą na zielono sygnalizując optymistyczny klimat również dla 
handlu w Europie. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

EUROLAND Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro w grudniu wyniósł 13,5 pkt.  

Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro w grudniu wyniósł 13,5 pkt. wobec 18,3 pkt. miesiąc wcześniej - 
podała grupa badawcza Sentix w komunikacie. Analitycy spodziewali się w grudniu wskaźnika 12,5 pkt. 

NIEMCY Zamówienia w niemieckim przemyśle spadły w październiku o 6,9 proc. mdm 

Zamówienia w niemieckim przemyśle spadły w październiku o 6,9 proc. mdm - podał Federalny Urząd Statystyczny w 
komunikacie. Analitycy spodziewali się, że zamówienia mdm spadną o 0,3 proc., po zwyżce miesiąc wcześniej o 1,8 
proc., po korekcie z +1,3 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

BEZROBOCIE Stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 5,4 proc. wobec 5,5 proc. w październiku - MRiPS 

Stopa bezrobocia w listopadzie 2021 r. wyniosła 5,4 proc. wobec 5,5 proc. w październiku. Z danych Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w końcu listopada 2021 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 900,1 
tys. osób bezrobotnych. To o 10,8 tys. osób mniej niż przed miesiącem, co oznacza spadek o 1,2 proc. Porównując dane 
rok do roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 125,6 tys. osób, tj. o 12,2 proc. W listopadzie pracodawcy zgłosili 
112,085 tys. nowych ofert pracy, o 7,4 proc. mniej mdm. W końcu miesiąca urzędy pracy dysponowały 80,5 tys. ofert 
pracy. 

BUDŻET Na koniec listopada stan środków na rachunkach budżetowych wyniósł 154,4 mld zł - MF 

Na koniec listopada 2021 r. na rachunkach budżetowych zgromadzono równowartość 154,4 mld zł - poinformowało 
Ministerstwo Finansów w informacji miesięcznej. Wstępnie resort finansów oceniał, że stan środków na rachunkach 
budżetowych na koniec listopada wynosił ok. 150 mld zł. 

DŁUG Popyt na kredyty mieszkaniowe w XI wzrósł o 28,1 proc. rdr - BIK 

Popyt na kredyty mieszkaniowe w listopadzie 2021 roku wzrósł o 28,1 proc. rdr - podał BIK w komunikacie. BIK podaje, 
że w listopadzie o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 36,08 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 
31,71 tys. rok wcześniej i jest to wzrost o 13,8 proc. Jednak w porównaniu do października było ich mniej o 7,4 proc. 
Średnia wartość wnioskowanego kredytu w listopadzie wyniosła prawie 338 tys. zł i była wyższa o 12,6 proc. w relacji 
do wartości z listopada 2020 roku. 

DŁUG Na koniec listopada średnia zapadalność długu krajowego wyniosła 4,25 roku - MF 

Na koniec listopada 2021 r. średnia zapadalność długu krajowego wyniosła 4,25 roku wobec 4,30 w październiku, a 
długu ogółem - 4,83 roku wobec 4,88 w ubiegłym miesiącu - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie. 

DŁUG Poziom krajowego długu rynkowego na koniec listopada wyniósł 753,9 mld zł - MF 

Na koniec listopada 2021 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 753,9 mld zł wobec 753,6 mld zł na koniec 
października - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie. 

DŁUG Według stanu na koniec listopada do wykupu w 2021 r. pozostaje dług o wartości 6,8 mld zł - MF 

Według stanu na 30 listopada, do wykupu w 2021 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 6,8 mld zł - podało Ministerstwo 
Finansów w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ABPL-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję. 

 NOVITA-NWZA ws. przyjęcia polityki różnorodności, przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, wypłaty dywidendy 
nadzwyczajnej ze środków pochodzących z istniejącego w spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2020. 

 REMAK-NWZA ws. uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za lata 
2019-2020. 

 SCPFL-NWZA ws. zmiany statutu, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz Komitetu Audytu, powołania członka RN, przyjęcia Polityki wynagrodzeń 
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sporządzania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSFF / MSR. 

POLSKA 

  

ZAGRANICA 

 Francja- (08:45) Bilans handlu zagranicznego s.a. (Poprz.-6.78 mld EUR) za październik 

 Czechy- (09:00) Bilans handlu zagranicznego (Poprz.-13.3 mld CZK) za październik 

 Czechy- (09:00) Produkcja przemysłowa (Poprz.-4% r/r) za październik 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa n.s.a. - wst. (Poprz.-2.3% r/r) za październik 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa w.d.a. - wst. (Poprz.-1.7% r/r) za październik 

 Węgry- (09:00) Produkcja przemysłowa s.a. - wst. (Poprz.-0.3% m/m) za październik 

 Szwecja- (09:30) Produkcja przemysłowa s.a. (Poprz.3.9% r/r) za październik 

 Strefa Euro- (11:00) PKB s.a. - fin. (Poprz.2.2% k/k 14.3% r/r) za III kw. 

 Niemcy- (11:00) Indeks instytutu ZEW (Poprz.31.7) za grudzień 

 USA- (14:30) Jednostkowe koszty pracy - fin. (Poprz.1.1% k/k) za III kw. 

 USA- (14:30) Wydajność pracy - fin. (Poprz.2.4% k/k) za III kw. 

 USA- (14:30) Bilans handlu zagranicznego (Poprz.-80.9 mld USD) za październik 

 USA- (14:30) Eksport (Poprz.207.6 mld USD) za październik 

 USA- (14:30) Import (Poprz.288.5 mld USD) za październik 

 Kanada- (14:30) Bilans handlu zagranicznego (Poprz.1.86 mld CAD) za październik 

 Kanada- (16:00) Indeks Ivey PMI s.a. (Poprz.59.3) za listopad 

 USA- (21:00) Kredyt konsumencki (Poprz.29.9 mld USD) za październik 

 USA- (22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Poprz.-0.75 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 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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