
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  

 
 BOŚ - BOŚ miał 60,49 mln zł zysku netto, 23,61 mld zł aktywów w II kw. 2022 r. 

 USA - Wydajność pracy pracowników zatrudnionych w sektorach poza rolnictwem 

spadła w II kw. 2022 r. o 4,6 proc. kdk  

 RAPORTY - Raport okresowy przedstawi: ALDA, ARCTIC, ASMODEV, BIOERG, 

BKDGAMES, BOS, CDA, CENTURION, CHERRY, DEVORAN, EKOPOL, EXAMOBILE, 

GEOTRANS, GREENENER, INTERNITY, LMGAMES, MEDARD, MEDIANPOL, NTVSA, 

ONE2TRIBE, OUTDOORZY, PARCELTEC, PATFUND, PLATIGE, PYRAMID, 

ROPCZYCE, Walt Disney, YELLOWBOS. 

 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Turcja Stopa bezrobocia b.d. 10,9% czerwiec 

09:00 Słowacja 
Produkcja 
przemysłowa 

b.d. 1,1% r/r czerwiec 

09:00 Czechy Inflacja CPI 

1,4% 
m/m  

17,6% 
r/r 

1,6% m/m 
17,2% r/r 

lipiec 

10:00 Włochy Inflacja CPI - fin.. 
0,4% m/m  

7,9% r/r 

1,2% m/m  

8% r/r 
lipiec 

13:00 USA 
Wnioski o kredyt 
hipoteczny 

b.d. 1,2% tydzień 

14:00 Węgry 
Protokół z 
posiedzenia NBH 

- - lipiec 

14:30 USA Inflacja CPI 
0,2% m/m  

8,7% r/r 

1,3% m/m  

9,1% r/r 
lipiec 

14:30 USA 
Inflacja bazowa 
CPI 

0,5% m/m  

6,1% r/r 

0,7% m/m  

5,9% r/r 
lipiec 

16:00 USA Zapasy hurtowników 
1,8% 
m/m 

1,8% m/m czerwiec 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 
ropy 

-0,4 mln 
brk 

4,47 mln brk tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 
benzyny 

-0,5 mln 
brk 

0,16 mln brk tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 
destylatów 

-0,1 mln 
brk 

-2,4 mln brk tydzień 

20:00 USA Budżet federalny 
-95,3 mld 

USD 
-88,8 mld 

USD 
lipiec 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 

środa, 10 sierpnia 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 684,14 -0,69% 

WIG30 2 062,07 -0,68% 

MWIG40 4 181,20 -0,18% 

SWIG80 17 698,87 -0,29% 

WIG 54 724,98 -0,52% 

NCINDEX 316,81 0,80% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20U2220 1 692 -0,76 % 28 579 51 451 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 137 37,53% 285 006 34,39% 

SPADEK 180 49,32% 542 269 65,44% 

BEZ ZM. 45 13,15% 1 424 0,17% 

RAZEM 365 100,00% 828 699 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

PURE 49,00 25,64% 997 573 

MBWS 12,15 21,50% 145 543 

AGROTON 3,460 10,90% 122 833 

ALLEGRO 26,955 5,44% 74 117 681 

MOLECURE 16,56 4,68% 136 191 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

MABION 26,63 -14,10% 11 952 389 

OTLOG 15,20 -5,88% 542 472 

BIOMEDLUB 5,990 -5,07% 5 018 211 

GREENX 0,797 -4,55% 237 986 

ASSECOPOL 72,35 -4,11% 2 969 894 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 32 774,41 -0,18% 

NASDAQ 12 493,93 -1,19% 

S&P500 4 122,47 -0,42% 

FTSE 100 7 488,15  0,08% 

CAC 40 6 490,00 -0,53% 

DAX XETRA 13 534,97 -1,12% 

RTS  1 116,28 3,02% 

BUX 42 733,39 -2,96% 

NIKKEI 225  27 790,44 -0,75% 

HANG SENG 19 592,42 -2,05% 

BOVESPA 108 651,05 0,23% 

MERVAL 121 920,81 -1,64% 

CECE EUR  1 290,11 -0,72% 

NTX EUR  995,87 -0,69% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,02135 0,00% 

EUR/PLN 4,70107 0,01% 

USD/PLN 4,6028 0,01% 

USD/JPY 134,987 -0,08% 

GBP/USD 1,20828 0,06% 

EUR/CHF 0,974092 -0,01% 

CHF/PLN 4,8261 0,02% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 806,30 -0,33% 

MIEDŹ (LME) 7 977,00 1,55% 

ROPA BRENT 96,31 -0,35% 

ROPA WTI 90,21 -0,32% 
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Informacje dnia 

 

BOŚ BOŚ miał 60,49 mln zł zysku netto, 23,61 mld zł aktywów w II kw. 2022 r. 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 60,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2022 r. wobec 4,74 
mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

BOŚ Zysk netto grupy BOŚ w I półr. wzrósł do 83,9 mln zł 

Zysk netto grupy BOŚ w pierwszym półroczu 2022 roku wzrósł do 83,9 mln zł z 6,9 mln zł zysku osiągniętego rok 
wcześniej - poinformował bank w raporcie. 

BOŚ BOŚ otrzymał 598 wniosków o ugody od frankowiczów, zawarł 126 porozumień 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) otrzymał do końca czerwca br. 598 wniosków o ugody dotyczące kredytów walutowych 
o łącznej wartości 83,8 mln zł w ramach programu opartego na zasadach zaproponowanych przez przewodniczącego 
Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podał bank. W tym czasie BOŚ zawarł 126 takich ugód. 

TORPOL Grupa Torpol szacuje, że w I połowie '22 miała 65,2 mln zł zysku netto 

Grupa Torpol wstępnie szacuje, że w pierwszym półroczu 2022 roku zysk netto wzrósł do 65,2 mln zł z 20,3 mln zł rok 
wcześniej - podała spółka w komunikacie. 

TAURON Zdymisjonowany prezes spółki NJGT nie będzie również szefem Taurona Wytwarzanie 

Sebastian Gola, zdymisjonowany prezes spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT), odpowiedzialnej za eksploatację 
bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, nie będzie również prezesem spółki Tauron Wytwarzanie, skupiającej 
konwencjonalne aktywa wytwórcze Taurona - wynika z informacji Grupy. 

SOLAR COMPANY Solar Company zaprosił do sprzedaży do 220.356 akcji własnych po 5,5 zł 

Solar Company zaprosił akcjonariuszy do sprzedaży do 220.356 akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 7,3 proc. 
kapitału zakładowego, oferując po 5,5 zł za jeden walor - podała spółka. 

MEDINICE Medinice ma patent w Chinach na kaniulę do małoinwazyjnej plastyki zastawki trójdzielnej 

Medinice otrzymała od Chińskiego Urzędu Patentowego patent na kaniulę do małoinwazyjnej plastyki zastawki 
trójdzielnej, podała spółka. Ostatecznym wymogiem formalnym uzyskania patentu jest uiszczenie opłaty 
administracyjnej. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PKO BP Paweł Gruza został powołany na prezesa zarządu PKO BP pod warunkiem uzyskania zgody KNF 
Paweł Gruza został powołany na wiceprezesa PKO BP, z dniem wydania zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego 
(KNF), podał bank. Zastąpi na tym stanowisku Iwonę Dudę, która złożyła rezygnację. 

ALEGRO Liczba użytkowników allegro.pl i aplikacji Allegro wzrosła w lipcu do 22,1 mln z 21,6 mln w czerwcu 

Liczba użytkowników allegro.pl i aplikacji Allegro wzrosła w lipcu 2022 roku do 22.078.494 z 21.553.290 w czerwcu br. 
- wynika z danych Mediapanel Gemius Polska przygotowanych dla PAP Biznes. 

MENNICA Katarzyna Budnicka została powołana na prezesa zarządu Mennicy Polskiej 

Rada nadzorcza Mennicy Polskiej powołała Katarzynę Budnicką do pełnienia funkcji prezesa zarządu, a także Siemowita 
Kalukiewicza do pełnienia funkcji członka zarządu ds. produkcji monetarnej i logistyki, podała spółka. 

TAURON Prezes Taurona na czele spółki eksploatującej nowy blok w Jaworznie 
Prezes Grupy Tauron Paweł Szczeszek będzie jednocześnie kierował zarządem spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron 
(NJGT) odpowiedzialnej za eksploatację bloku o mocy 910 MW w Jaworznie. Ma to m.in. usprawnić mediacje z 

wykonawcą bloku i usprawnić jego działanie do czasu usunięcia wszystkich usterek. 
ZE PAK ZE PAK i Orsted mają umowę ramową dot. udziałów w spółkach projektowych offshore 

ZE PAK zawarł z Ørsted Wind Power (ORS) umowę ramową dotyczącą udziałów w siedmiu spółkach projektowych, 
które mają brać udział w postępowaniach lokalizacyjnych na morskie farmy wiatrowe w polskiej części Morza 
Bałtyckiego, podał ZE PAK. 

IMS IMS miało szac. 3,64 mln zł zysku netto, 9,09 mln zł wyrównanej EBITDA w I poł. 2022 r. 

IMS odnotowało 3,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 
2022 r. wobec 3,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. 

CEZ CEZ podniósł prognozę zysku netto w br. do 60-65 mld CZK, EBITDA do 110-115 mld CZK 

CEZ podniósł prognozę skonsolidowanego skorygowanego zysku netto na 2022 r. do 60-65 mld CZK z oczekiwanych 
wcześniej 45-49 mld CZK, a prognozę EBITDA - odpowiednio do 110-115 mld CZK z 95-99 mld CZK. 

CEZ CEZ miał 6,93 mld CZK zysku netto, 15,6 mld CZK zysku EBITDA w II kw. 2022 r. 

CEZ odnotował 6,93 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II 
kw. 2022 r. wobec 6,97 mld CZK straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja amerykańska: Sytuacja na rynkach walutowych była spokojna podczas sesji w USA ze względu na relatywny 

brak istotnych danych makro oraz wyczekiwanie inwestorów na środowe dane dot. inflacji w Stanach Zjednoczonych. 
Kurs EUR/USD delikatnie spadał w ciągu amerykańskiej sesji, docierając do okolic 1,02. 

Sesja azjatycka: Sesja w Azji jest okresem wąskiej konsolidacji na eurodolarze i poruszaniem się tuż powyżej poziomu 
1,02. 

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Wydajność pracy pracowników zatrudnionych w sektorach poza rolnictwem spadła w II kw. 2022 r. o 4,6 proc. 
kdk 

Wydajność pracy amerykańskich pracowników zatrudnionych w sektorach poza rolnictwem spadła w II kw. 2022 r. o 4,6 
proc. kdk (dane skorygowane sezonowo) - podał Departament Pracy USA w pierwszym wyliczeniu. 

USA Prezydent Joe Biden podpisał we wtorek ustawę CHIPS and Science Act 

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podpisał we wtorek ustawę CHIPS and Science Act, zakładającą inwestycję 
280 mld dol. w produkcję półprzewodników w USA oraz w badania naukowe nad technologiami. Jak podkreślił, ustawa 
ma pomóc krajowi konkurować z Chinami. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

KONIUNKTURA CLI dla Polski w lipcu spadł o 1,41 proc. rdr, a mdm spadł o 0,55 proc. – OECD 

Wyprzedzający wskaźnik Composite Leading Indicator (CLI) dla Polski w lipcu spadł o 1,41 proc. rdr, a mdm spadł o 
0,55 proc. i wyniósł 99,43 pkt. - podała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Poziom 100,00 pkt. 
oznacza długoterminową średnią wskaźnika. 

KONIUNKTURA Lipiec kolejnym miesiącem spowolnienia w przemyśle; o pogorszeniu się koniunktury informują firmy prywatne 
i publiczne - IRG SGH 

Lipiec jest kolejnym miesiącem spowolnienia w przemyśle przetwórczym, o pogorszeniu się koniunktury informują 
zarówno firmy prywatne, jak i publiczne - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Wskaźnik 
koniunktury IRG SGH (IRGIND) w lipcu zmniejszył swoją wartość o 1,4 pkt. - obecnie wynosi ona -9,3 pkt. W skali roku 
wartość wskaźnika obniżyła się o 11,8 pkt.  

PRZEDSIĘBIORSTWA W II kwartale liczba rejestracji przedsiębiorstw wzrosła o 1,3 proc. rdr – GUS 

W II kwartale liczba rejestracji przedsiębiorstw wzrosła o 1,3 proc. rdr i wyniosła 93,66 tys.- podał GUS. GUS podał, że 
w II kwartale 2022 roku wzrost liczby rejestracji zaobserwowano w informacji i komunikacji (o 37,5 proc.) oraz w 
transporcie i gospodarce magazynowej (o 13,9 proc.). Z kolei spadek liczby rejestracji nastąpił w zakwaterowaniu i 
gastronomii (o 15,6 proc.), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 6,1 proc.), usługach (o 3,8 proc.), przemyśle 
(o 3,1 proc.) oraz budownictwie (o 2,5 proc.). 

WYNAGRODZENIA Przeciętne wynagrodzenie w II kw. '22 wzrosło o 11,8 proc. rdr i wyniosło 6156,25 zł - GUS. 

Przeciętne wynagrodzenie w II kw. '22 wzrosło o 11,8 proc. rdr i wyniosło 6156,25 zł - podał GUS. Kdk wynagrodzenie 
spadło o 1,3 proc. 

ZAKUPY Koszyk zakupów w tradycyjnych sklepach podrożał 13,3% r/r w lipcu 

Wartość średniego koszyka zakupów w tradycyjnych sklepach spożywczych wzrosła o 13,3% r/r w lipcu 2022 r., zaś 
obroty w tych placówkach odnotowały wzrost o 7,1% r/r, wynika z cyklicznych danych M/platform. "Podczas wizyty w 
sklepie płaciliśmy średnio 24,29 zł, więcej o 3,5% niż miesiąc temu. W porównaniu do lipca ubiegłego roku, obroty 
wzrosły o 7,1%, przy spadku liczby wizyt o 5,4% i wzroście wartości koszyka o 13,3%" - czytamy w raporcie M/Platform. 
W lipcu koszyk zakupowy zawierał średnio 4,9 produktów wobec 4,7 w czerwcu. W lipcu wartość obrotów w placówkach 
handlu tradycyjnego wzrosła o 4,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Liczba wizyt była na zbliżonym poziomie 
(+0,2%), kupowaliśmy jednak więcej produktów (+3,5%). 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 7FIT- NC-Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję. 

 ALDA- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 ARCTIC- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 ASMODEV- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 BIOERG- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 BKDGAMES- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 BOS- GPW-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 CDA- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 CENTURION- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 CHERRY- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 DEVORAN- NC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

 EKOPOL- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 EXAMOBILE- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 GEOTRANS- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 GREENENER- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 INCUVO- NC-NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje serii E, pozbawienia prawa poboru obligacji, wprowadzenia programu motywacyjnego, 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i serii 
B, zmiany statutu i in. 

 INTERNITY- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 LMGAMES- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 MAXCOM- GPW-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję. 

 MEDARD- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 MEDIANPOL- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 NEPTIS- NC-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,82 zł na akcję. 

 NOVAVISGR- GPW-NWZA ws. powołania członka RN. 

 NTVSA- NC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

 ONE2TRIBE- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 OUTDOORZY- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 PARCELTEC- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 PATFUND- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 PCCEXOL- GPW-Wprowadzenie do obrotu na GPW 660.908 akcji zwykłych na okaziciela serii F. 

 PLATIGE- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 PYRAMID- NC-Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku. 

 ROPCZYCE- GPW-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 Walt Disney- NYSE-Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022. 

 YELLOWBOS- NC-Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2022 roku. 

POLSKA 

- 

ZAGRANICA 

 Turcja- (09:00) Stopa bezrobocia (Oczek. b.d. Poprz.10,9%) za czerwiec 

 Słowacja- (09:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. b.d. Poprz.1,1% r/r) za czerwiec 

 Czechy- (09:00) Inflacja CPI (Oczek. 1,4% m/m 17,6% r/r Poprz.1,6% m/m 17,2% r/r) za lipiec 

 Włochy- (10:00) Inflacja CPI - fin.. (Oczek. 0,4% m/m 7,9% r/r Poprz.1,2% m/m 8% r/r) za lipiec 

 USA- (13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Oczek. b.d. Poprz.1,2%) za tydzień 

 Węgry- (14:00) Protokół z posiedzenia NBH za lipiec 

 USA- (14:30) Inflacja CPI (Oczek. 0,2% m/m 8,7% r/r Poprz.1,3% m/m 9,1% r/r) za lipiec 

 USA- (14:30) Inflacja bazowa CPI (Oczek. 0,5% m/m 6,1% r/r Poprz.0,7% m/m 5,9% r/r) za lipiec 

 USA- (16:00) Zapasy hurtowników (Oczek. 1,8% m/m Poprz.1,8% m/m) za czerwiec 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. -0,4 mln brk Poprz.4,47 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów benzyny (Oczek. -0,5 mln brk Poprz.0,16 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów destylatów (Oczek. -0,1 mln brk Poprz.-2,4 mln brk) za tydzień 

 USA- (20:00) Budżet federalny (Oczek. -95,3 mld USD Poprz.-88,8 mld USD) za lipiec 

 

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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