
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  

 
 TEN SQUARE GAMES - Ten Square Games szacuje przychody w II kwartale '22 na 

122,9 mln zł 

 EUROLAND - Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w strefie euro wzrosły o 0,7 proc. 

w maju mdm 

 EUROLAND - Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro w lipcu wyniósł -26,4 

pkt. – Sentix 

 POLSKA- Popyt na kredyty mieszkaniowe w VI spadł o 59,9 proc. rdr - BIK 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:45 Francja 
Produkcja 
przemysłowa 0,2% m/m -0,1% m/m maj 

09:15 Hiszpania 
Indeks PMI dla 
usług 53,50 56,50 czerwiec 

09:45 Włochy Indeks PMI dla usług 51,50 53,70 czerwiec 

09:50 Francja 
Indeks PMI dla 
usług - fin.. 54,40 58,30 czerwiec 

09:55 Niemcy 
Indeks PMI dla 
usług - fin.. 52,40 55,00 czerwiec 

10:00 
Strefa 
Euro 

Indeks PMI dla usług - 
fin.. 52,80 56,10 czerwiec 

10:30 
Wlk. 
Brytania 

Indeks PMI dla 
usług - fin.. 53,40 53,40 czerwiec 

12:00 
Wlk. 
Brytania 

Wystąpienie publiczne 
szefa BoE (Andrew 
Bailey) b.d. b.d. b.d. 

14:30 Kanada 
Pozwolenia na 
budowę domów -1,4% m/m -0,6% m/m maj 

16:00 USA 

Zamówienia na 
dobra bez 
środków trans. - 
fin.. 0,7% m/m 0,2% m/m maj 

16:00 USA 

Zamówienia na 
dobra trwałego 
użytku - fin.. 0,7% m/m 0,4% m/m maj 

16:00 USA 
Zamówienia w 
przemyśle 0,5% m/m 0,3% m/m maj 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 

wtorek, 5 lipca 2022,  
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POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 693.10 0.25% 

WIG30 2 075.73 0.08% 

MWIG40 4 060.21 -0.17% 

SWIG80 17 127.77 -1.37% 

WIG 53 455.23 0.04% 

NCINDEX 289.07 0.51% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20U2220 1687 0.36 24 729 43 423 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 139 37.37%    375 304 45.52% 

SPADEK 175 47.04%   447 865 54.32% 

BEZ ZM. 58 15.59%       1 394 0.16% 

RAZEM 372 100.00%   824 563 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

3RGAMES 0.470 17.79% 179 265 

BOOMBIT 13.70 16.30% 401 323 

BUMECH 33.80 12.67% 8 470 577 

MOLECURE 17.30 10.19% 753 716 

MONNARI 3.910 10.14% 355 100 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

ASSECOBS 35.80 -10.05% 241 366 

SUNEX 14.60 -9.88% 10 543 000 

CCC 43.32 -6.46% 13 493 821 

VISTAL 1.082 -5.91% 103 487 

AUTOPARTN 13.44 -5.75% 153 562 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 31 097.26 0.00% 

NASDAQ 11 127.80 0.00% 

S&P500 3 825.33 0.00% 

FTSE 100 7 232.65 0.89% 

CAC 40 5 954.65 0.40% 

DAX XETRA 12 773.38 -0.31% 

RTS 1 249.00 -2.16% 

BUX 39 707.19 0.96% 

NIKKEI 225 26 370.85 0.83% 

HANG SENG 21 959.89 0.59% 

BOVESPA 98 608.76 -0.35% 

MERVAL 89 128.81 -1.02% 

CECE EUR 1 248.71 -0.18% 

NTX EUR 952.57 +0.04% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.0444 0.21% 

EUR/PLN 4.7158 0.07% 

USD/PLN 4.5155 -0.13% 

USD/JPY 136.31 0.42% 

GBP/USD 1.2120 0.14% 

EUR/CHF 1.0028 0.10% 

CHF/PLN 4.7026 -0.03% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 812.00 0.20% 

MIEDŹ (LME) 8 045.00 0.79% 

ROPA BRENT 113.78 0.25% 

ROPA WTI 110.50 -0.09% 
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Informacje dnia 

 

TEN SQUARE GAMES Ten Square Games szacuje przychody w II kwartale '22 na 122,9 mln zł 

Szacunkowe skonsolidowane płatności użytkowników w grach Ten Square Games wyniosły w drugim kwartale 2022 
roku 122,9 mln zł - podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

TEN SQUARE GAMES Ten Square Games zamyka prace nad projektem Football Elite 

Zarząd Ten Square Games zdecydował o zamknięciu prac nad Football Elite, jedną z gier spółki. Dokona odpisu z tytułu 
utraty wartości w wysokości ok. 8,5 mln zł - podała spółka w komunikacie. 

HUUUGE Przychody Huuuge spadły w II kw. o ok.19 proc. rdr, do79,1 mln USD – szacunki 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Huuuge, bez uwzględnienia wpływu rozpoznawania przychodów w czasie 
(płatności), spadły w drugim kwartale 2022 roku o ok. 19 proc. rdr, do 79,1 mln USD - poinformowała spółka w 
szacunkowych danych. 

CLOUD TECHNOLOGIES Cloud Technologies kupuje hiszpańską firmę technologiczna The Linea1 MKT za 1,87 mln euro 

Cloud Technologies, notowana na NewConnect spółka zajmująca się monetyzacją cyfrowych danych, kupuje 
hiszpańską firmę technologiczną The Linea1 MKT S.L. za 1,87 mln euro - podała spółka w komunikacie. Cloud 
Technologies zapłacił już za udziały 120 tys. euro. 

MARVIPOL Marvipol sprzedał 41 lokali, przekazał 317 w II kw. 2022 r. 

Marvipol Development sprzedał 41 mieszkań i lokali usługowych w II kw. 2022 r., a przekazał 317, podała spółka, 
prezentując wstępne dane. 

GRUPA BOOMBIT Łączne przychody Grupy BoomBit wzrosły o 0,1% m/m do 27,28 mln zł w czerwcu 

Przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły 27,28 mln zł w czerwcu 2022 r., co oznacza wzrost o 0,1% m/m, podała 
spółka. Łączna liczba pobrań gier Grupy BoomBit w czerwcu to 23,2 mln (-27% m/m). 

KREDYT INKASO Kredyt Inkaso wyemituje obligacje o łącznej wartości do 20 mln zł 

Kredyt Inkaso wyemituje do 200 tys. obligacji serii L1 o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł - podał Kredyt Inkaso 
w komunikacie. 

BENEFIT Liczba aktywnych kart Benefit Systems na koniec czerwca wyniosła 1.371 tys. szt. 

Liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems na koniec drugiego kwartału 2022 r. wyniosła 1.371 tys. szt. - podała 
spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKO Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego o wartości 0,5 mld euro dopuszczone do obrotu 

Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Luksemburgu (Bourse de Luxembourg). Wartość emisji to 0,5 mld euro. 

PKO  PKO BP podwyższył oprocentowanie na Pierwszym Koncie Oszczędnościowym do max. 6% 

PKO Bank Polski wprowadził od 1 lipca promocyjne oprocentowanie na Pierwszym Koncie Oszczędnościowym - do 6% 
w skali roku, podał bank. 

PKN/LOTOS Akcjonariusze Orlenu i Lotosu zdecydują o połączeniu spółek podczas NWZA w dniach 20-21 lipca 

20 i 21 lipca akcjonariusze Orlenu i Lotosu podczas NWZA zdecydują o połączeniu spółek. Podejmą też uchwałę w 
sprawie zgody na zbycie przez Orlen baz paliw w Gdańsku, Gutkowie, Szczecinie i Bolesławcu przez ich wniesienie do 
Lotos Terminale - poinformowały spółki w poniedziałek. 

DEKPOL Dekpol sprzedał 197 lokale, przekazał 103 w I poł. 2022 r. 

Dekpol sprzedał 197 lokali w I poł. 2022 r. wobec 258 lokali w I poł. 2021 roku, podała spółka. Natomiast liczba lokali, 
które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność 
lokalu) to 103 lokale wobec 214 lokali rok wcześniej. 

BUDIMEX Budimex ma umowę na odcinek S1 w śląskim za 397,7 mln zł netto 

Budimex zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) umowę na zaprojektowanie i wykonanie 
drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, na odcinku I/B węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Bieruń (bez węzła) za 397,7 mln 
zł netto, podała spółka. 

VRG Przychody VRG w czerwcu wyniosły 111,9 mln zł, wzrost o 6,4 proc. Rdr 

Skonsolidowane przychody VRG w czerwcu 2022 roku wyniosły 111,9 mln zł, co oznacza wzrost o 6,4 proc. rdr - 
poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły około 585,5 mln zł i były 
wyższe rdr o około 40,7 proc. 
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ELEKTROTIM Oferta Elektrotimu za 22,9 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PGE Dystrybucja 

Oferta Elektrotimu o wartości 22,9 mln zł netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PGE Dystrybucja - 
podała spółka w komunikacie.  

ECHO Grupa Echo sprzedała 324 lokale, przekazała 356 w II kw. 2022 r. 

Grupa Echo Investment sprzedała 324 mieszkania i lokale użytkowe w II kw. 2022 r. wobec 920 rok wcześniej, a 
przekazała 356 (w II kw. 2021: 549), podała spółka. Powyższe dane uwzględniają Grupę Archicom. 

DOM DEVELOPMENT Dom Development sprzedał 801 lokali, przekazał 1 084 w II kw. 2022 r. 

Dom Development sprzedał 801 lokali, a przekazał 1 084 w II kwartale 2022 roku, podała spółka. 

ARCHICOM Archicom sprzedał 198 mieszkań, przekazał 100 w II kw. 2022 r. 

Grupa Archicom zawarła 198 umów deweloperskich i przedwstępnych sprzedaży mieszkań w II kw. 2022 r. wobec 477 
umów rok wcześniej, podała spółka. 

QERCUS  Wartość aktywów netto Quercus TFI spadła m/m do 3,28 mld zł na koniec czerwca 

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 3 279,8 mln zł, podała 
spółka w komunikacie. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 531,1mln zł. 

R22 R22 chce skupić do 80 tys. akcji własnych po 50 zł/szt 

R22 zaprasza do składania ofert sprzedaży do 80.000 akcji spółki, stanowiących 0,56 proc. udziału w kapitale 
zakładowym, po 50 zł za papier - podała spółka w komunikacie. 

TIM Przychody TIM wzrosły wstępnie o 5,6% r/r do 116,04 mln zł w czerwcu 

Przychody TIM wzrosły o 5,6% r/r do 116,04 mln zł w czerwcu 2022 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W 
okresie styczeń-czerwiec przychody wzrosły o 28,7% r/r do 739,19 mln zł. 

PHOTON ENERGY W II kw. elektrownie Photon Energy wyprodukowały rekordowy wolumen energii odnawialnej 

W II kwartale 2022 r. elektrownie grupy Photon Energy wyprodukowały rekordowy wolumen 39,44 GWh energii 
odnawialnej (wzrost 21,6 proc. rdr) i ustanowiły rekord przychodów w wysokości 10,80 mln euro, co oznacza wzrost o 
56,8 proc. rdr - poinformowała spółka w komunikacie. 

MERCOR Mercor miał 7,38 mln zł zysku netto, 14,36 mln zł zysku EBITDA w IV kw. r.obr. 2021/2022 

Mercor odnotował 7,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. roku obrotowego 2021/2022 (styczeń-marzec 
2022) wobec 2,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 
 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Przy braku inwestorów z USA obroty na rynku FX było ograniczone, podobnie jak zmienność. Eurodolar konsolidował 

przy 1,042 USD. Podczas handlu w Azji obserwujemy podbicie kwotowań głównej pary walutowej. Indeksy giełdowe, w 
większości, notują wzrosty, gdzie Nikkei podbija o 0,8%. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

EUROLAND Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w strefie euro wzrosły o 0,7 proc. w maju mdm  

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro wzrosły o 0,7 proc. w maju, licząc miesiąc do miesiąca, a rok 
do roku wzrosły o 36,3 proc. - podał w komunikacie europejski urząd statystyczny Eurostat. Analitycy szacowali: mdm 
+0,9 proc., a rdr +36,6 proc. 

EUROLAND Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro w lipcu wyniósł -26,4 pkt. - Sentix 

Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro w lipcu wyniósł -26,4 pkt. wobec -15,8 pkt. miesiąc wcześniej - 
podała grupa badawcza Sentix w komunikacie. Analitycy spodziewali się wskaźnika -20,0 pkt. 

EUROLAND EBC wprowadza kolejne "zielone" instrumenty w polityce pieniężnej Eurosystemu 

Europejski Bank Centralny wprowadza kolejne komponenty w polityce pieniężnej Eurosystemu uwzględniające kwestie 
klimatyczne. EBC chce stopniowo dekarbonizować portfel obligacji korporacyjnych i ograniczyć przyjmowanie pod 
zastaw aktywów ze znacznym śladem węglowym. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

DŁUG Popyt na kredyty mieszkaniowe w VI spadł o 59,9 proc. rdr - BIK 

Popyt na kredyty mieszkaniowe w czerwcu spadł o 59,9 proc. rdr - podał BIK w komunikacie. Liczba wnioskujących o 
kredyt mieszkaniowy w czerwcu spadła o 59,7 proc. rdr. 

EKSPORT Eksport z Polski do Niemiec w maju wzrósł o 12,6 proc. rdr  

Eksport z Polski do Niemiec w maju wzrósł o 12,6 proc. rdr - poinformował Federalny Urząd Statystyczny Niemiec w 
komunikacie. 

HANDEL Wskaźnik nastrojów w handlu tradycyjnym w VI wzrósł w Polsce o 2,1 pkt. mdm - M/platform 

Wskaźnik nastrojów w handlu tradycyjnym w czerwcu wzrósł w Polsce mdm o 2,1 pkt. do 52,5 pkt. - podała realizująca 
badanie M/platform. Wskaźnik bieżący NHT, określający nastroje panującą wśród prowadzących małe i średnie sklepy 
detaliczne, osiągnął tegoroczne maksimum, wyższe wartości przyjmował tylko w czerwcu i lipcu 2021 roku (odpowiednio 
65 i 54 pkt.), mimo to był niższy o 4,2 pkt. od wartości prognozowanej. W majowym badaniu prognozy detalistów na 
czerwiec '22 wynosiły 56,7 pkt. Wskaźnik wyprzedzający na lipiec (NHT+1) wyniósł 50,8 pkt. co wskazuje na 
zmniejszające się nastroje dobre nastroje, na co wpływ może mieć wzrastająca inflacja. 

MOTORYZACJA W czerwcu zarejestrowano o 10,72 proc. mniej nowych samochodów rdr - Samar 

W czerwcu zarejestrowano 45.108 nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, tj. o 10,72 proc. mniej 
rdr oraz o 9,49 proc. więcej niż w maju - podał instytut Samar. W okresie styczeń-czerwiec zarejestrowano 243.972 sztuk 
tych pojazdów, o 13,11 proc. mniej rdr. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 APATOR-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję. 

 BIOMAXIMA-Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję. 

 CDPROJEKT-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję. 

 CIGAMES-ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku 2021. 

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

 ENAP-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję. 

 FOREVEREN-Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję. 

 GRMEDIA-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,73 zł na akcję. 

 INTERNITY-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,64 zł na akcję. 

 KBDOM-Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu 
upadłości. 

 MALKOWSKI-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję. 

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

 PROCAD-Dzień wykupu akcji spółki przez Jarosława Jarzyńskiego, Janusza Szczęśniaka, Macieja Horeczego oraz Pawła Kowalskiego po cenie 2,50 
zł za akcję. 

 SHOPER-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję. 

 TESGAS-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję. 

ZAGRANICA 

 Francja-(08:45) Produkcja przemysłowa (Oczek. 0,2% m/m Poprz.-0,1% m/m) za maj 

 Hiszpania-(09:15) Indeks PMI dla usług (Oczek. 53,50 Poprz.56,50) za czerwiec 

 Włochy-(09:45) Indeks PMI dla usług (Oczek. 51,50 Poprz.53,70) za czerwiec 

 Francja-(09:50) Indeks PMI dla usług - fin. (Oczek. 54,40 Poprz.58,30) za czerwiec 

 Niemcy-(09:55) Indeks PMI dla usług - fin. (Oczek. 52,40 Poprz.55,00) za czerwiec 

 Strefa Euro-(10:00) Indeks PMI dla usług - fin. (Oczek. 52,80 Poprz.56,10) za czerwiec 

 Wlk. Brytania-(10:30) Indeks PMI dla usług - fin. (Oczek. 53,40 Poprz.53,40) za czerwiec 

 Wlk. Brytania-(12:00) Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey) 

 Kanada-(14:30) Pozwolenia na budowę domów (Oczek. -1,4% m/m Poprz.-0,6% m/m) za maj 

 USA-(16:00) Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. (Oczek. 0,7% m/m Poprz.0,2% m/m) za maj 

 USA-(16:00) Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. (Oczek. 0,7% m/m Poprz.0,4% m/m) za maj 

 USA-(16:00) Zamówienia w przemyśle (Oczek. 0,5% m/m Poprz.0,3% m/m) za maj 

 

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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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 Kom isja 
Nadzoru Finansowego. 
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