
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  

 
 MCI CAPITAL - MCI Capital ASI wypłaci 0,70 zł dywidendy na akcję  

 USA - Zamówienia na dobra trwałe w USA w maju wzrosły o 0,7 proc. mdm 

 ROSJA - Federacja Rosyjska po raz pierwszy od ponad stu lat nie wywiązała się ze 

spłaty zagranicznego długu 

 POLSKA- W czerwcu ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury dla Polski wyniósł 95,4 

wobec 98,6 w V - GUS 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 

Wskaźnik 
Wyprzedzający 
Koniunktury wg 
BIEC b.d. 160 czerwiec 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:45 Francja 
Indeks zaufania 
konsumentów 84 86 czerwiec 

09:00 Słowacja Inflacja PPI b.d. 
9,2% m/m  
48,7% r/r maj 

10:00 
Strefa 
Euro 

Wystąpienie 
publiczne prezeski 
ECB (Christine 
Lagarde) b.d. b.d. b.d. 

14:00 Węgry 
Decyzja ws. stóp 
procentowych 6,40% 5,90% czerwiec 

14:30 USA 
Saldo obrotów 
towarowych 

-102 
mld 
USD 

-105,94 mld 
USD maj 

15:00 USA 

Indeks S&P/Case-
Shiller dla 10 
metropolii 19,3% r/r 19,5% r/r kwiecień 

15:00 USA 

Indeks S&P/Case-
Shiller dla 20 
metropolii 21% r/r 21,2% r/r kwiecień 

15:00 USA 
Indeks cen 
nieruchomości - FHFA 

1% 
m/m 1,5% m/m kwiecień 

16:00 USA 

Indeks zaufania 
konsumentów - 
Conference Board 100,5 106,4 czerwiec 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 

wtorek, 28 czerwca 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 713,18 1,83% 

WIG30 2 103,89 1,85% 

mWIG40 4 085,99 1,48% 

sWIG80 17 012,09 0,93% 

WIG 53 849,32 1,58% 

NCIndex 288,96 -0,49% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20U2220 1 715 1,90% 21 828 46 361 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 192  51,75% 701 230 83,17% 

SPADEK 126  33,96% 132 493 15,71% 

BEZ ZM, 53  14,29% 9 442 1,12% 

RAZEM 371 100,00% 843 165 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

SUNEX 14,70 8,09% 6 329 452 

AMICA 71,2  7,88% 462 794 

BOWIM 10,08 7,23% 983 340 

CYFRPLSAT 21,60  6,82% 24 878 731 

DROZAPOL 6,10 6,27% 178 254 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

CEZ 199,9  -10,12% 345 800 

POLTREG 36,0  -6,98% 520 685 

INSTALKRK 32,0  -4,48% 214 045 

XTPL 41,8  -3,46% 176 619 

CAPTORTX 116,0  -3,33% 188 237 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 31 438,26 -0,20% 

NASDAQ 11 524,55 -0,72% 

S&P500 3 900,11 -0,30% 

FTSE 100 7 258,32 0,69% 

CAC 40 6 047,31 -0,43% 

DAX XETRA 13 186,07 0,52% 

RTS  1 428,07 0,93% 

BUX 39 501,86 0,23% 

NIKKEI 225  26 950,45 0,29% 

HANG SENG (godz, 8:21) 22 039,11 -0,86% 

BOVESPA 100763,60 2,12% 

MERVAL 85 712,27 3,76% 

CECE EUR  1,285 88 -0,37% 

NTX EUR  983 37 +0,16% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,0575 -0,04% 

EUR/PLN 4,6824 0,11% 

USD/PLN 4,4280 0,11% 

USD/JPY 135,3210 -0,09% 

GBP/USD 1,2265 -0,01% 

EUR/CHF 1,0112 -0,05% 

CHF/PLN 4,6307 0,31% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1826,550 0,13% 

MIEDŹ (LME) 8357,00 0,78% 

ROPA BRENT 112,260 0,88% 

ROPA WTI 110,770 0,44% 
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Informacje dnia 

 

MCI CAPITAL ASI MCI Capital ASI wypłaci 0,70 zł dywidendy na akcję 

MCI Capital ASI wypłaci 0,70 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 36,7 mln zł z zysku 2021 roku - podała spółka w 
komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

GRUPA PRACUJ Grupa Pracuj zamknęła przejęcie Grupy Spoonbill i softgarden 

Grupa Pracuj zamknęła transakcję nabycia 100% udziałów w spółce Spoonbill Holding GmbH oraz pośrednio 100% 
udziałów w spółkach Spoonbill GmbH, softgarden e-recruiting GmbH i absence.io GmbH od spółki Eden Investment 
S.à r.l., podała Grupa Pracuj. Ostateczna łączna cena sprzedaży wyniosła 117,6 mln euro, podano również. 

JWW INVEST JWW Invest wypłaci 0,06 zł na dywidendy za '21 

JWW Invest wypłaci za 2021 rok 0,06 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie po WZ. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

FAMUR PST z Grupy Famur sprzedał portfel projektów solarnych za łącznie do 750 mln zł 

Projekt Solartechnik (PST) - spółka z Grupy Famur - pozyska łącznie do 750 mln zł w zamian za portfel 184 MW 
wybudowanych projektów solarnych, podał Famur. Kupującym jest spółka Spoleto, należąca do międzynarodowego 
niezależnego producenta energii Alternus Energy Group (Alternus). To jedna z największych wartościowo transakcji w 
historii branży PV w regionie CEE. 

ECHO Echo zaoferowało inwestorom indywidualnym obligacje serii N na maks. 40 mln zł 

Echo Investment oferuje od dziś inwestorom indywidualnym obligacje serii N o łącznej wartości do 40 mln zł, podała 
spółka. "Czwarta w tym roku seria obligacji Echo Investment będzie oferowana od 27 czerwca do 7 lipca 2022 r. 
Oprocentowanie obligacji serii N oparte jest na stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 4%. Termin 
zapadalności obligacji wyniesie cztery lata [...] Agentem oferującym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski 
S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie" - czytamy w komunikacie. 

BNP PARIBAS Akcjonariusze BNP Paribas BP zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2021 rok 

Akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu całego zysku 
netto za 2021 r. w kwocie 184,53 mln zł na kapitał rezerwowy, podał bank. 

QUERCUS Quercus TFI skupiło 3,99% akcji w buy-backu, średnia stopa alokacji: 4,2167% 

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zawarło transakcje w ramach skupu akcji własnych - w ramach 
zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji - na 2 345 751 akcji, stanowiących 3,99% kapitału zakładowego i 
uprawniających do wykonywania tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Średnia stopa 
alokacji wyniosła ok. 4,2167% akcji zgłoszonych do odkupienia przez każdego akcjonariusza. 

CAVATINA Cavatina Holding uplasowała obligacje o wartości 40 mln zł, stopa redukcji wyniosła ok. 37 proc. 

Cavatina Holding uplasowała w ofercie publicznej 3,5-letnie obligacje o wartości 40 mln zł. W ofercie złożono zapisy o 
wartości 63,4 mln zł, a stopa redukcji wyniosła około 37 proc. - poinformowała spółka w komunikacie. 

ZREMB Akcjonariusze ZBM Zremb-Chojnice zdecydowali o emisji 0,6 -1,5 mln akcji serii J 

Akcjonariusze Zakładu Budowy Maszyn Zremb-Chojnice zdecydowali o emisji od 0,6 mln do 1,5 mln akcji serii J po 2 zł 
za sztukę, z wyłączeniem prawa poboru - poinformowała spółka w komunikacie po WZ. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar podbił nad 1,06146 USD. Po udanym starcie handlu amerykańskie indeksy 

zakończyły handel pod kreską. Podczas obrotu w Azji główna para walutowa oscyluje blisko 1,057 USD. Rośnie 
wycena ropy po sygnałach o ograniczeniu produkcji. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Zamówienia na dobra trwałe w USA w maju wzrosły o 0,7 proc. mdm  

Zamówienia na dobra trwałe w USA w maju wzrosły o 0,7 proc. mdm wobec wzrostu miesiąc wcześniej o 0,4 proc. 
mdm, po korekcie z +0,5 proc. - poinformował Departament Handlu USA we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano 
wzrostu o 0,2 proc. 

USA Liczba umów na sprzedaż domów, podpisanych w maju przez Amerykanów, wzrosła o 0,7 proc. mdm 

Liczba umów na sprzedaż domów, podpisanych w maju przez Amerykanów, wzrosła o 0,7 proc. miesiąc do miesiąca - 
podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). 

ROSJA Federacja Rosyjska po raz pierwszy od ponad stu lat nie wywiązała się ze spłaty zagranicznego długu 

Federacja Rosyjska po raz pierwszy od ponad stu lat, czyli od czasu obalenia ostatniego cara Mikołaja II i rewolucji 
bolszewickiej w 1917 roku nie wywiązała się ze spłaty zagranicznego długu. W nocy z niedzieli na poniedziałek upłynął 
termin 30-dniowej karencji w spłacie odsetek, która pierwotnie miała nastąpić 27 maja. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

WSKAŹNIKI W czerwcu ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury dla Polski wyniósł 95,4 wobec 98,6 w V - GUS 

W czerwcu ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury dla Polski wyniósł 95,4 wobec 98,6 w maju - podał Główny Urząd 
Statystyczny. W czerwcu 2021 roku wskaźnik był na poziomie 103,0. 

HANDEL Obroty w centrach handlowych w kwietniu 2022 r. były o 13,4 proc. wyższe niż w kwietniu 2019 r. 

Obroty w centrach handlowych w kwietniu 2022 r. były o 13,4 proc. wyższe niż w kwietniu 2019 r., a w porównaniu do 
marca 2022 r. wzrost obrotów był jeszcze wyższy i wyniósł 16,2 proc. - poinformowała Polska Rada Centrów 
Handlowych w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 1SOLUTION-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021. 

 4MASS-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021. 

 4MOBILITY-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku. 

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

 AILLERON-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję. 

 APATOR-ZWZA ws. m.in. podziału zysku Apator S.A. za rok obrotowy 2021 oraz przeznaczenia zysku spółki przejętej Apator Elkomtech S.A. za rok 
obrotowy 2021. 

 ASSECOSEE-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,28 zł na akcję. 

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

 BEDZIN-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 rok. 

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

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

 BOWIM-Wypłata dywidendy 2,52 zł na akcję. 

 BVT-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021. 

 CAPITAL-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych na kapitał rezerwowy. 

 CAVATINA-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021. 

 CDA-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,85 zł na akcję. 

 CDPROJEKT-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021. 

 CELTIC-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2021. 

 CEZ-ZWZA 

 COMARCH-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021. 

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

 CREEPYJAR-Wypłata dywidendy 21,50 zł na akcję. 

 DANKS-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021. 

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

 DECORA-Wypłata dywidendy 2 zł na akcję. 

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

 ECCGAMES-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021. 

 ECO5TECH-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021. 

 EDISON-ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2021. 

 EUROSNACK-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021 i wypłaty dywidendy. 

 FARM51-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

 GLCOSMED-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję. 

 GRMEDIA-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok. 

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

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

 INTERNITY-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy. 

 KBJ-ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. 

 KUPIEC-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy. 

 LIBET-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku z kapitału zapasowego. 

 LMGAMES-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021. 

 MAKOLAB-ZWZA ws. m.in. podziału zysku. 

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

 MAXIPIZZA-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2021. 

 MEDICOBIO-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2021 rok. 

 MEGARON-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok. 

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

 MLSYSTEM-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021. 

 MOVGAMVR-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki. 

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

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

 OTLOG-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok. 

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

 PFMEDICAL-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2021 r. oraz dalszego istnienia spółki. 

 PHARMENA-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. 

 PHN-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 

 PLAYWAY-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 19,22 zł na akcję. 

 POLMAN-ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2021. 

 POLTRONIC-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok oraz wypłaty dywidendy. 

 SANOK-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2021. 

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

 SFERANET-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok. 

 SOLARINOV-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2021. 

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

 TELESTR-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021. 

 TIM-ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2021 roku oraz wypłaty dywidendy za 2021 rok. 

 TOYA-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. 

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

POLSKA 

 Polska-(09:00) Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC (Poprz.160) za czerwiec 

ZAGRANICA 
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 Francja-(08:45) Indeks zaufania konsumentów (Oczek. 84 Poprz.86) za czerwiec 

 Słowacja-(09:00) Inflacja PPI (Poprz.9,2% m/m 48,7% r/r) za maj 

 Strefa Euro-(10:00) Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde) 

 Węgry-(14:00) Decyzja ws. stóp procentowych (Oczek. 6,40% Poprz. 5,90%) za czerwiec 

 USA-(14:30) Saldo obrotów towarowych (Oczek. -102 mld USD Poprz.-105,94 mld USD) za maj 

 USA-(15:00) Indeks S&P/Case-Shiller dla 10 metropolii (Oczek. 19,3% r/r Poprz.19,5% r/r) za kwiecień 

 USA-(15:00) Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii (Oczek. 21% r/r Poprz.21,2% r/r) za kwiecień 

 USA-(15:00) Indeks cen nieruchomości - FHFA (Oczek. 1% m/m Poprz.1,5% m/m) za kwiecień 

 USA-(16:00) Indeks zaufania konsumentów - Conference Board (Oczek. 100,50 Poprz.106,40) za czerwiec 

 USA-(16:00) Indeks Fed z Richmond (Oczek. -11 Poprz.-9) za czerwiec 

 USA-(18:30) Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (Mary Daly) 

 USA-(22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. -1,6 mln brk Poprz.5,61 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.interia.pl/
http://www.yahoo.com/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.europa.eu.int/
http://www.briefing.com/
http://www.destatis.de/
http://www.nbp.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.rzeczpospolita.pl/
http://www.mf.gov.pl/


                                                          BIULETYN PORANNY  

        Strona | 6  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa 
tel. 022 50 43 104; 801 104 104 

fax. 022 50 43 100  
http://bossa.pl 

 
 
 
 

Wydział Wsparcia i Obsługi Klienta 
 

 
 
 
 
 
 

Marek Pokrywka 
Dyrektor Wydziału 
+48 22 504 31 75  

m.pokrywka@bossa.pl 

Piotr Kalbarczyk 
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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 jakiejkolw iek 
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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