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Najważniejsze informacje  

 
 DINO - Akcjonariusze Dino Polska zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 

2021 r. 

 USA - Sprzedaż nowych domów w maju wyniosła 696 tys. w ujęciu rocznym  

 POLSKA - Stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,1 proc. – GUS 

 RAPORTY – Raport okresowy przedstawi m.in.: AFHOL, AKCEPTFIN, Nike 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

14:30 USA 
Zamówienia na 
dobra bez środków 
trans. - wst.. 

0,2% 
m/m 

0,4% m/m maj 

14:30 USA 
Zamówienia na 
dobra trwałego 
użytku - wst.. 

0,0% 
m/m 

0,5% m/m maj 

16:00 USA 
Indeks podpisanych 
umów kupna domów 

-3,9% 
m/m 

-3,9% m/m maj 

16:30 USA 
Indeks Dallas Fed 
dla przemysłu 

b.d. -7,3 czerwiec 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poniedziałek, 27 czerwca 2022,  
godz.8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 682,33 1,69% 

WIG30 2 065,58 1,69% 

MWIG40 4 026,24 1,49% 

SWIG80 16 855,16 -0,40% 

WIG 53 014,11 1,42% 

NCINDEX 290,38 -0,15% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20U2220 1 683 1,88% 23 510 43 163 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 173 47,66% 508 568 75,83% 

SPADEK 135 37,19% 161 980 24,15% 

BEZ ZM, 55 15,15% 145 0,02% 

RAZEM 363 100% 670 693 100% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

SUNEX 13,60 16,74% 4 889 591 

KERNEL 20,30 12,78% 2 000 683 

NEUCA 760,00 7,65% 974 178 

ASTARTA 21,00 7,58% 371 290 

APSENERGY 2,39 7,17% 108 670 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

MOLECURE 13,12 -44,99% 3 582 581 

PGFGROUP 0,798 -10,94% 685 787 

ENERGOINS 0,714 -6,30% 116 456 

LPP 8635,00 -5,89% 30 769 915 

RYVU 22,70 -5,81% 339 873 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 31 500,68 2,68% 

NASDAQ 11 607,62 3,34% 

S&P500 3 911,74 3,06% 

FTSE 100 7 208,81 2,68% 

CAC 40 6 073,35 3,23% 

DAX XETRA 13 118,13 1,59% 

RTS  1 414,96 -0,10% 

BUX 39 412,74 -0,51% 

NIKKEI 225  26 936,35 1,68% 

HANG SENG (godz. 8:21) 22 403,53 3,15% 

BOVESPA 98 672,26 0,60% 

MERVAL 82 605,64 -0,68% 

CECE EUR  1,290 70 +1,20% 

NTX EUR  981 80 +1,64% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,0566 0,15% 

EUR/PLN 4,6882 0,15% 

USD/PLN 4,4367 0,03% 

USD/JPY 134,7370 -0,36% 

GBP/USD 1,2285 0,16% 

EUR/CHF 1,0111 -0,08% 

CHF/PLN 4,6360 0,49% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1837,450 0,49% 

MIEDŹ (LME) 8292,00 -3,52% 

ROPA BRENT 109,060 -3,08% 

ROPA WTI 107,530 0,42% 
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Informacje dnia 

 

DINO Akcjonariusze Dino Polska zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2021 r. 

Akcjonariusze Dino Polska zdecydowali podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy z 
zysku za rok obrotowy 2021, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PGNIG PGNiG ma 8 projektów badawczych dotyczących wodoru o wartości 300 mln zł 

PGNiG ma 8 projektów dotyczących wodoru o wartości 300 mln zł. Gotowość infrastruktury PGNiG na przyjęcie wodoru 
to jeszcze lata prac badawczych. Są miejsca o ogromnym ryzyku technologicznym - stwierdziła dyrektor Oddziału, 
Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze PGNiG Agata Urbaniak. 

ENEA Akcjonariusze Enei zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2021 r. 

Zwyczajne walne zgromadzenie Enei uchwaliło podział zysku netto za 2021 r., w kwocie 460,41 mln zł w następujący 
sposób: w części wynoszącej 442,11 mln zł na zwiększenie kapitału rezerwowego celem realizacji zaplanowanych 
inwestycji, w części wynoszącej 18,3 mln zł na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów, podała spółka. 

TAURON Tauron zakłada m.in. budowę 2 elektrowni szczytowo-pompowych 

Tauron Polska Energia planuje rozwijać odnawialne źródła energii (OZE) w czterech obszarach, by osiągnąć 1,6 GW 
mocy zainstalowanej w 2025 r. i 3,7 GW w 2030 r., poinformował wiceprezes Patryk Demski. W planach jest m.in. 
budowa dwóch elektrowni szczytowo-pompowych, podano również. 

WIRTUALNA POLSKA 
HOLDING SA 

Akcjonariusze Grupy WP zdecydowali o 1,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r. 

Akcjonariusze Wirtualnej Polski Holding zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy w wysokości 1,2 zł na akcję, 
w maksymalnej, łącznej wysokości 35,32 mln zł z zysku netto za 2021 r., wynoszącego 42,66 mln zł, podała spółka. 

HYDROTOR Hydrotor wypłaci 2 zł dywidendy na akcję 

Walne zgromadzenie PHS Hydrotor zdecydowało o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. 
Łącznie na ten cel trafi 4,8 mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKN ORLEN PKN Orlen chce być drugim największym graczem na rynku detalicznym Słowacji 

PKN Orlen prowadzi kolejne rozmowy dotyczące przejmowania stacji paliw na Słowacji i chce być drugim największym 
graczem na rynku detalicznym w tym kraju, poinformował prezes Daniel Obajtek. 

NEWAG Newag ma umowę za ok. 78,75 mln zł na modernizację lokomotyw 

Newag zawarł umowę ze spółką Cargounit na modernizację 15 lokomotyw spalinowych wraz ze świadczeniami 
dodatkowymi - poinformowała spółka w komunikacie. Łączna wartość umowy wynosi 78,75 mln zł netto. 

INPRO Akcjonariusze Inpro zdecydowali o 0,25 zł dywidendy na akcję za 2021 r. 

Zwyczajne walne zgromadzenie Inpro postanowiło przeznaczyć część zysku netto za 2021 r. w kwocie 10,01 mln zł na 
dywidendę, co oznacza wypłatę 0,25 zł na akcję, podała spółka. 

INSTAL KRAKÓW Instal Kraków wypłaci 2 zł dywidendy na akcję 

Akcjonariusze Instalu Kraków zdecydowali, że z zysku netto za 2021 rok spółka przeznaczy na dywidendę prawie 14,6 
mln zł, co daje 2 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. W maju zarząd spółki rekomendował 
wypłatę 1 zł dywidendy na akcję. 

KOGENERACJA Kogeneracja wypłaci 0,32 zł dywidendy na akcję za '21 

Akcjonariusze Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja zdecydowali, że z zysku netto za 2021 r. spółka 
przeznaczy na wypłatę dywidendy 4,77 mln zł, co daje 0,32 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. 

MAXCOM Maxcom wypłaci 1 zł dywidendy na akcję 

Akcjonariusze Maxcom zdecydowali, że spółka wypłaci 2,7 mln zł dywidendy, czyli 1 zł na akcję - podała spółka w 
komunikacie. 

GETIN NOBLE BANK Getin Noble Bank przeprowadził transakcję sekurytyzacji syntetycznej 

Getin Noble Bank przeprowadził transakcję sekurytyzacji syntetycznej portfela umów kredytowych udzielonych 
wspólnotom mieszkaniowym o łącznej wartości 503 mln zł - podał bank w komunikacie. 

MOLECURE Molecure: Odzyskanie OATD-01 zmieni priorytety, pokażemy strategię we wrześniu 

Molecure ocenia, że odzyskanie praw do podwójnego inhibitora chitynaz OATD-01 i powrót do prac nad tą cząsteczką 
będzie wymagało rewizji priorytetów spółki. Plany dalszego rozwoju OATD-01 Molecure przedstawi w ciągu trzech 
tygodni, a strategię wobec wszystkich projektów spółki - prawdopodobnie we wrześniu. Jednocześnie Molecure będzie 
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analizować kierunki finansowania rozwoju OATD-01, gdzie w grę wchodzi wiele możliwości, m.in. SPO, poinformowali 
przedstawiciele spółki. 

MARVIPOL Marvipol Development wprowadził do sprzedaży 132 mieszkania we Wrocławiu 

Marvipol Development rozpoczął sprzedaż mieszkań osiedla Trio Park we Wrocławiu przy ul. Dożynkowej. Inwestycja 
obejmuje 132 lokale mieszkalne - podał deweloper w komunikacie prasowym. 

BUDIMEX Budimex i Bouygues Travaux Publics mają porozumienie dot. elektrowni jądrowej 

Budimex i Bouygues Travaux Publics podpisały porozumienie o możliwości współpracy przy budowie elektrowni jądrowej 
w Polsce, podał Budimex. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: Na rynkach finansowych na początku tygodnia nastroje są dość optymistyczne. Podczas sesji w Azji 

notowania eurodolara delikatnie rosną, kontynuując zwyżki z końcówki poprzedniego tygodnia. Dolar oddaje część 
zwyżek także w stosunku do jena. Z kolei na wykresach USD/CHF oraz USD/GBP mamy do czynienia z wąską 
konsolidacją w ostatnich godzinach. 

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

ŚWIAT Wskaźnik World Trade Monitor w kwietniu wzrósł o 0,5% mdm 

World Trade Monitor, wskaźnik obrazujący dynamikę wolumenu handlu międzynarodowego, w kwietniu wzrósł o 0,5 
proc. względem marca - podało holenderskie Biuro Analizy Polityki Gospodarczej (CPB). 

NIEMCY Indeks Ifo wyniósł w czerwcu 92,3 pkt 

Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wyniósł w czerwcu 92,3 pkt. wobec 93,0 pkt. - podał 
instytut Ifo w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 92,8 pkt. 

WLK. BRYTANIA Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii w maju spadła o 0,5 proc. 

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem sprzedaży paliw, w maju spadła o 0,5 proc., podczas gdy 
poprzednio wzrosła o 0,4 proc., po korekcie z +1,4 proc. - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne. Analitycy 
spodziewali się, że mdm sprzedaż spadnie o 0,7 proc. 

USA Sprzedaż nowych domów w USA w maju wyniosła 696 tys. w ujęciu rocznym 

Sprzedaż nowych domów w USA w maju wyniosła 696 tys. w ujęciu rocznym, wobec oczekiwanych 590 tys. - 
poinformował Departament Handlu. 

USA Indeks Uniwersytetu Michigan w czerwcu spadł do 50 pkt. 

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w czerwcu 
spadł do 50 pkt. z 58,4 pkt. miesiąc wcześniej - podano w końcowym wyliczeniu. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

BEZROBOCIE Stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,1 proc. – GUS 

Stopa bezrobocia w maju spadła do 5,1 proc. z 5,2 proc. w kwietniu - podał Główny Urząd Statystyczny. Jak podał GUS, 
liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w maju 850,2 tys. wobec 878,0 tys. osób w kwietniu. 

WYDAJNOŚĆ PRACY Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-maj '22 wzrosła o 13,0 proc. rdr – GUS 

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-maj 2022 r. wzrosła w skali roku o 13,0 proc., przy zatrudnieniu 
wyższym o 1,4 proc. i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 11,6 proc. - podał Główny Urząd 
Statystyczny. 

ZAMÓWIENIA Nowe zamówienia w przemyśle w maju wzrosły o 25,9 proc. rdr – GUS 

Nowe zamówienia w przemyśle w maju 2022 r. wzrosły o 25,9 proc., po wzroście o 18,2 proc. rdr miesiąc wcześniej - 
podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym zamówienia w maju wzrosły o 5,6 proc. po spadku o 10,1 proc. 
miesiąc wcześniej. 

ZAMÓWIENIA Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w maju wzrosły o 23,2 proc. rdr – GUS 

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w maju 2022 r. w ujęciu rdr wzrosły o 23,2 proc., po wzroście o 10,4 proc. rdr 
miesiąc wcześniej - podał GUS. Nowe zamówienia na eksport w ujęciu miesięcznym w maju wzrosły o 5,9 proc., po 
spadku o 6,9 proc. miesiąc wcześniej. 

HANDEL Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w maju wzrosła o 42,9 proc. rdr – GUS 

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w maju 2022 r. wzrosła o 42,9 proc. rdr, a mdm o 2,7 proc. - podał Główny 
Urząd Statystyczny. Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw hurtowych w maju wzrosła o 48,5 proc. rdr, a mdm o 1,4 proc. 

INFLACJA W czerwcu przesunięcie oczekiwań inflacyjnych w kierunku nieco wyższej inflacji – GUS 

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

BUDŻET Nadwyżka budżetu po maju 2022 r. wyniosła ok. 12,1 mld zł - Czernicki, MF 

Nadwyżka budżetu po maju 2022 r. wyniosła ok. 12,1 mld zł - wynika z komentarza głównego ekonomisty Ministerstwa 
Finansów Łukasza Czernickiego do szacunkowego wykonania budżetu za okres styczeń - maj. Dochody z VAT w maju 
br. były niższe o ok. 3,8 mld zł, tj. 25,8 proc. rdr i wyniosły ok. 18,5 mld zł. 

TRANSPORT Przewozy ładunków ogółem w maju rdr wzrosły o 4,1 proc. – GUS 

Przewozy ładunków w maju 2022 r. rdr wzrosły o 4,1 proc. i wyniosły 48,8 mln ton - podał Główny Urząd Statystyczny. 
Transportem kolejowym w maju przetransportowano 20,2 mln ton, więcej o 2,4 proc. rdr. Transportem samochodowym 
przewieziono 23,65 mln ton, więcej o 4,6 proc. rdr. W okresie styczeń–maj br. przetransportowano o 4,5 proc. więcej 
ładunków niż przed rokiem. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ACARTUS-NC-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021. 

 AFHOL-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 AKCEPTFIN-NC-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 ALDA-NC-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021. 

 ANALIZY-NC-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2021 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych. 

 BNPPPL-GPW-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021. 

 BOOMBIT-GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję. 

 CAMBRIDGE-NC-Split akcji w stosunku 1:10. 

 CASPAR-NC-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 

 CENTURION-NC-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku. 

 COMPERIA-GPW-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto w roku obrotowym 2021. 

 DORADCY24-NC-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki. 

 DROZAPOL-GPW-Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję. 

 DSTREAM-NC-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021. 

 DUALITY-NC-ZWZA ws. m.in. przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2021. 

 EFEKT-GPW-ZWZA ws. m.in. podziału zysku. 

 ENTER-GPW-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021. 

 GENRG-NC-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021. 

 GIGROUP-GPW-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2021 roku oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych. 

 GOLAB-NC-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki, w związku ze stratą przewyższająca sumę kapitałów 
zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego. 

 GRUPAREC-NC-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021. 

 IMPERIO-GPW-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021. 

 INC-GPW-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021. 

 INFRA-NC-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. 

 JWWINVEST-GPW-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej 
wypłaty. 

 KLABATER-NC-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w 
sprawozdaniu finansowym za 2021 rok. 

 LABOPRINT-GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję. 

 LUG-NC-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2021 r. 

 MCI-GPW-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. 

 MERIT-NC-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021 oraz dalszego istnienia spółki w związku z zaistnieniem okoliczności 
przewidzianych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych. 

 MEXPOLSKA-GPW-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021. 

 MSM-NC-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2021. 

 Nike-NYSE-Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2021/2022. 

 NOVINA-NC-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2021. 

 OPTIZENLB-NC-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021. 

 ORZLOPONY-NC-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021. 

 PLAYWAY-GPW-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 19,22 zł na akcję. 

 POLICE-GPW-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. 

 PROCHEM-GPW-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021. 

 PRYMUS-NC-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021. 

 STANDREW-NC-ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021. 

 STARHEDGE-GPW-ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego za rok obrotowy 2021. 

 TAXNET-NC-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021. 

 ULTGAMES-GPW-Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję. 

 VERBICOM-NC-ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy. 

 VISION-NC-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021. 

 VOOLT-NC-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021. 

 ZREMB-GPW-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2021 rok. 

POLSKA 

- 

ZAGRANICA 

 USA- (14:30) Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst.. (Oczek. 0,2% m/m Poprz.0,4% m/m) za maj 

 USA- (14:30) Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst.. (Oczek. 0,0% m/m Poprz.0,5% m/m) za maj 

 USA- (16:00) Indeks podpisanych umów kupna domów (Oczek. -3,9% m/m Poprz.-3,9% m/m) za maj 

 USA- (16:30) Indeks Dallas Fed dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.-7,3) za czerwiec 

 Strefa Euro- (19:30) Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)  

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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