
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  

 
 RAPORTY - Raporty okresowe przedstawią: APPLIED MATERIALS, DADELO, 

DINOPL, MOBRUK, OPONEO.PL, PGNIG, PKOBP 

 USA – Stopy proc. w USA należy podwyższyć do poziomu zapewniającego 

restrykcyjność polityki – minutes Fed 

 EUROLAND – Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w II kwartale 2022 r. wzrósł o 0,6 

proc. kdk 

 POLSKA - PKB w II kw. 2022 r. wzrósł o 5,3 proc. rdr, w ujęciu kdk PKB spadł o 2,3 

proc. - flash szacunek GUS 

 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska 
Bieżący wskaźnik 
ufności 
konsumenckiej 

b.d. -41,70 sierpień 

10:00 Polska 
Wyprzedzający 
wskaźnik ufności 
konsumenckiej 

b.d. -29,40 sierpień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

11:00 
Strefa 

Euro 
Inflacja HICP 

0,1% 

m/m  

8,9% r/r 

0,8% m/m  

8,6% r/r 

lipiec 

11:00 
Strefa 

Euro 

Inflacja bazowa 

HICP 

-0,2% 

m/m  

4% r/r 

0,2% m/m  

3,7% r/r 

lipiec 

13:00 Turcja 
Stopa benchmarkowa 

- jednotygodniowa 

14,00

% 
14,00% sierpień 

14:30 USA 
Indeks Fed z 

Filadelfii 
-5,5 -12,3 sierpień 

14:30 USA 
Wnioski o zasiłek 

dla bezrobotnych 
266 tys.  262 tys.  tydzień 

14:30 Kanada Inflacja IPPI 
-0,8% 

m/m 

-1,1% m/m 

14,3% r/r 
lipiec 

16:00 USA 
Sprzedaż domów 

na rynku wtórnym 
4,88 mln  5,12 mln  lipiec 

czwartek, 18 sierpnia 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1682,93 -3,00% 

WIG30 2065,28 -2,90% 

MWIG40 4214,11 -1,53% 

SWIG80 17983,38 -0,61% 

WIG 54867,57 -2,40% 

NCINDEX 315,03 -0,42% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20U2220 1678 -0,0317 41011 49300 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 115 32,86% 481,54 74,34% 

SPADEK 118 33,71% 114,71 17,71% 

BEZ ZM. 117 33,43% 51,48 7,95% 

RAZEM 350 100% 647,73 100% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

UNIMOT 71,2 10,39% 6734602 

BENEFIT 662 9,60% 5083610 

STAPORKOW 3,29 7,87% 340878 

PURE 49,1 4,47% 488850 

SYGNITY 21,3 4,41% 1233196 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

DECORA 30,8 -8,06% 670678 

MIRBUD 3,54 -6,84% 1163730 

MILLENNIUM 3,946 -6,05% 7635817 

SANPL 235,2 -5,47% 14723572 

GREENX 0,833 -5,45% 914454 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33 980.32 -0.50% 

NASDAQ 12 938.12 -1.25% 

S&P500 4 274.04 -0.72% 

FTSE 100 7 515.75 -0.27% 

CAC 40 6 528.32 -0.97% 

DAX XETRA 13 626.71 -2.04% 

RTS  1 136.40 -0.49% 

BUX 42 980.64 -1.26% 

NIKKEI 225  28 975.22 -0.85% 

HANG SENG (godz. 8:21) 19 765.75 -0.79% 

BOVESPA 113 707.76 0.17% 

MERVAL 125 962.94 0.94% 

CECE EUR  1,272 23 -2.69% 

NTX EUR  994 41 -2.23% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.0168 -0.09% 

EUR/PLN 4.6989 0.01% 

USD/PLN 4.6214 0.11% 

USD/JPY 135.0980 0.10% 

GBP/USD 1.2039 -0.03% 

EUR/CHF 0.9678 -0.04% 

CHF/PLN 4.8550 0.09% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1778.000 -0.07% 

MIEDŹ (LME) 7 955.00 -0,46% 

ROPA BRENT 93.750 0.80% 

ROPA WTI 88.190 0.56% 
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16:00 USA 

Indeks 

wskaźników 

wyprzedzających - 

Conference Board 

-0,50% -0,80% lipiec 

16:30 USA 

Tygodniowa 

zmiana zapasów 

gazu 

b.d. 44 mld  tydzień 

19:20 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Kansas City 

(Esther George) 

b.d. b.d. b.d. 

19:45 USA 

Wystąpienie szefa 

Fed z Minneapolis 

(Neel Kashkari) 

b.d. b.d. b.d. 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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Informacje dnia 

 

KGHM KGHM miał 2 280 mln zł zysku netto, 2 176 mln zł skorygowanej EBITDA w II kw. 2022 r. 

GHM Polska Miedź odnotował 2 280 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w II kw. 2022 r., podała spółka w komunikacie. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 2 176 mln zł, a 
skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 8 933 mln zł, podano również. 

PKO BP Zysk netto PKO BP w II kw. '22 wyniósł 422 mln zł, wobec konsensusu 335,1 mln zł 

Zysk netto grupy PKO BP w drugim kwartale 2022 roku spadł do 422 mln zł z 1.236 mln zł rok wcześniej - poinformował 
bank w raporcie. Rynek oczekiwał zysku na poziomie 335,1 mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PGNIG Skonsolidowany zysk netto PGNiG w II kw. 2022 wyniósł 0,75 mld zł, zgodnie z szacunkami 

Grupa kapitałowa PGNiG miała w drugim kwartale 2022 roku 31 mld zł przychodów, 5,47 mld zł EBITDA, 3,91 mld zł 
zysku operacyjnego oraz 0,75 mld zł zysku netto - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Wyniki są zgodne z 
wcześniejszymi szacunkami podanymi przez spółkę, z wyjątkiem przychodów wyższych od szacowanych o około 1 mld 
zł. 

TAURON Grupa Tauron szacuje, że miała w II kw. 396 mln zł EBITDA i 272 mln zł straty netto 

Grupa Tauron szacuje, że miała w drugim kwartale 2022 roku 396 mln zł EBITDA i 272 mln zł straty netto - poinformowała 
spółka w komunikacie. Tauron zidentyfikował potrzebę zawiązania w wynikach za I półrocze rezerw w segmencie 
wytwarzania na 943 mln zł, podano również. 

TAURON Produkcja energii Taurona to 3,92 TWh, węgla handlowego - 1,25 mln ton w II kw. 2022 

Produkcja energii elektrycznej brutto Taurona Polskiej Energii wyniosła 3,92 TWh w II kw. 2022 r., w tym z odnawialnych 
źródeł - 0,38 TWh, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Produkcja węgla handlowego sięgnęła 1,25 mln ton, 
podano również. 

POLENERGIA Polenergia miała w II kw. 3,5 mln zł skorygowanego zysku netto 

Polenergia miała w drugim kwartale 2022 roku 3,5 mln zł skorygowanego zysku netto, a jej skorygowana EBITDA spadła 
do 32,4 mln zł - podała spółka w raporcie półrocznym. 

CYFROWY POLSAT Cyfrowy Polsat miał w II kw. 893,3 mln zł EBITDA 

Zysk EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu wyniósł w drugim kwartale 2022 roku 893,3 mln zł, podała spółka w komunikacie. 
Przychody Cyfrowego Polsatu sięgnęły 3.228 mln zł, podano również. 

ASSECO SSE Asseco SEE miało 65,05 mln zł zysku netto, 74,82 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2022 r. 

Asseco SEE odnotowało 65,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w II kw. 2022 r., podała spółka w komunikacie. Zysk operacyjny wyniósł 52,46 mln zł, a skonsolidowane 
przychody ze sprzedaży sięgnęły 349,43 mln zł, podano również. 

DEVELIA Develia zakończyła negocjacje dot. sprzedaży prawa do nieruchomości w Warszawie za 151 mln zł netto 

Develia, która w styczniu zawarła z europejskim podmiotem inwestującym w rynek nieruchomości list intencyjny w 
sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. 
Podskarbińskiej i Żupniczej o łącznej powierzchni 10.518 m kw. za 151 mln zł netto, zakończyła negocjacje - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

KOMPUTRONIK Komputronik miał 1,88 mln zł zysku netto, 2,14 mln zł zysku EBIT 

Komputronik odnotował 1,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej 
w I kw. roku obrotowego 2021/2022, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,14 mln zł, podano również. 

ZUE ZUE miało 9,29 mln zł zysku netto, 15,6 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2022 r. 

ZUE odnotowało 9,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 
2022 r., podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8,93 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży 
sięgnęły 373,22 mln zł, podano również. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PURE BIOLOGICS Pure Biologics osiągnął pozytywny wynik w badaniach kontraktowych 

Pure Biologics osiągnął pozytywny wynik w badaniach kontraktowych obejmujących selekcję aptameru rozpoznającego 
wskazany przez klienta cel białkowy - podał Pure Biologics w komunikacie. 

BENEFIT SYSTEMS Benefit Systems spodziewa się, że drugie półrocze będzie co najmniej tak dobre jak II kw. 

Benefit Systems spodziewa się, że drugie półrocze będzie dla spółki co najmniej tak dobre jak II kw. - poinformował 
Bartosz Józefiak, członek zarządu Benefitu. Grupa dąży do wzrostu na koniec roku liczby obsługiwanych kart sportowych 
w Polsce do 1,1 mln, a za granicą do 400 tys. Nie widzi sygnałów słabnięcia rynku pracy w Polsce. 
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DECORA Decora szacuje, że zysk netto grupy spadł w I poł. '22 o 43 proc. do 22,8 mln zł 

Decora szacuje, że zysk netto grupy w pierwszej połowie 2022 roku zmniejszył się o 43 proc. do 22,8 mln zł, a EBITDA 
spadła o 37 proc. do 35,4 mln - podała spółka w komunikacie. 

ALUMETAL Alumetal nie zakłada wpływu trudności na rynku gazu i energii elektrycznej na działalność 

Alumetal jest przygotowany do obecnej trudnej sytuacji na rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej, nie widzi w tym 
zakresie ryzyka dla swojej działalności, poinformowała prezes Agnieszka Drzyżdżyk. 

ALUMETAL Alumetal liczy na przekroczenie po raz pierwszy 3 mld zł przychodów w 2022 r. 

Alumetal podtrzymuje cel przekroczenia 250 tys. ton sprzedaży w 2022 r. i liczy na przekroczenie po raz pierwszy 3 mld 
zł rocznych przychodów, poinformowała prezes Agnieszka Drzyżdżyk. 

BIOMED-LUBLIIN Mieczysław Starkowicz został nowym prezesem Biomedu-Lublin 

Rada nadzorcza Biomedu-Lublin powołała Mieczysława Starkowicza na prezesa zarządu, podała spółka. Zastąpi na tym 
stanowisku Maksymiliana Świniarskiego, który złożył rezygnację w ubiegłym tygodniu. 

UNIBEP Unibep wybuduje dla Viessmana zakład produkcji pomp ciepła za ok. 370,5 lub 380 mln zł netto 

Unibep zawarł z Viessmann Technika Grzewcza umowę na projektu budowy zakładu produkcji pomp ciepła w Legnicy - 
poinformowała budowlana spółka w komunikacie. Wynagrodzenie wyniesie ok. 380 mln zł netto lub ok. 370,5 mln zł 
netto w przypadku wdrożenia optymalizacji zaproponowanych przez Unibep. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar próbował podbijać nad 1,02 USD. Podwyższona zmienność widoczna była również w 

przypadku rynku akcyjnego, gdzie indeksy notowały zauważalne spadki przed publikacją minutes Fed. Podczas obrotu 
w Azji eurodolar pozostaje w konsolidacji. Yuan oscyluje blisko 3-miesięcznych minimów. 

Konrad Ryczko   

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Stopy proc. w USA należy podwyższyć do poziomu zapewniającego restrykcyjność polityki – minutes Fed 

Stopy procentowe w USA należy podwyższyć do poziomu zapewniającego restrykcyjność polityki, ale w pewnym 
momencie tempo podwyżek zwolni, żeby można było ocenić ich skutki - wynika z opisu lipcowego posiedzenia Fed. 
Wielu bankierów widziało ryzyko zbyt dużego zacieśnienia, z uwagi na szybko zmieniające się okoliczności gospodarcze. 

USA Sprzedaż detaliczna w USA w lipcu pozostała bez zmian mdm 

Sprzedaż detaliczna w USA w lipcu pozostała bez zmian miesiąc do miesiąca - podali statystycy Departamentu Handlu. 
Analitycy oczekiwali, że sprzedaż wzrośnie o 0,1 proc. 

USA Zapasy niesprzedanych towarów w USA w czerwcu wzrosły o 1,4 proc. mdm  

Zapasy niesprzedanych towarów w USA w czerwcu wzrosły o 1,4 proc. mdm - poinformował Departament Handlu USA. 
Oczekiwano wzrostu zapasów właśnie o 1,4 proc. mdm. 

EUROLAND Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w II kwartale 2022 r. wzrósł o 0,6 proc. kdk  

Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w II kwartale 2022 r. wzrósł o 0,6 proc. kdk - poinformował w komunikacie urząd 
statystyczny Eurostat w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że PKB kdk wzrósł o 0,7 proc. 

WIELKA BRYTANIA Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii w lipcu w ujęciu rdr wzrosły o 10,1 proc.  

Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii w lipcu w ujęciu rdr wzrosły o 10,1 proc. - podał w komunikacie urząd 
statystyczny. Analitycy spodziewali się wzrostu o 9,8 proc., po zwyżce poprzednio o 9,4 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PKB PKB w II kw. 2022 r. wzrósł o 5,3 proc. rdr, w ujęciu kdk PKB spadł o 2,3 proc. - flash szacunek GUS 

Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2022 roku wzrósł o 5,3 proc. rdr wobec wzrostu o 8,5 proc. rdr w I kw. 2022 r. - 
wynika z flash szacunku GUS. W ujęciu kwartał do kwartału PKB spadł w II kw. o 2,3 proc. 

HANDEL Koniunktura w handlu w III kw. pogorszyła się, przewidywania pesymistyczne- IRG SGH 

Koniunktura w handlu w Polsce w III kwartale 2022 r. pogorszyła się, a przewidywania dotyczące rozwoju ogólnej sytuacji 
w najbliższych 6 miesiącach są pesymistyczne - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Wartość 
wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGTRD) zmniejszyła się w ciągu kwartału o 6,3 pkt i wynosi -11,2 pkt., czyli jest 
znacząco niższa od średniej dla trzeciego kwartału z ostatnich dziesięciu lat (-2,2 pkt) oraz od poziomu 
odnotowanego przed rokiem (0,3 pkt.). 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: APPLIED MATERIALS, DADELO, DINOPL, MOBRUK, OPONEO.PL, PGNIG, 

PKOBP. 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 APPLIED MATERIALS-Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2021/2022. 

 DADELO-Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku. 

 DINOPL-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 EKOEXPORT-NWZA ws. ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków RN. 

 IDMSA-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki. 

 LETUS-ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021, pokrycia straty za rok 2018, pokrycia straty za rok 2019 oraz przeznaczenia zysku za rok 2020. 

 LIVECHAT-ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończący się w dniu 31 marca 
2022 roku. 

 MARVIPOL-NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz powołania RN nowej kadencji. 

 MOBRUK-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 MOLIERA2-NWZA ws. emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN. 

 OPONEO.PL-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 PGNIG-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 PHN-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję. 

 PKOBP-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 SKOTAN-Wprowadzenie do obrotu na GPW 38.880.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. 

POLSKA 

 Polska-(10:00) Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (Poprz.-41,70) za sierpień 

 Polska-(10:00) Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (Poprz.-29,40) za sierpień 

ZAGRANICA 

 Słowacja-(09:00) Inflacja HICP (Poprz.12,6% r/r) za lipiec 

 Norwegia-(10:00) Decyzja ws. stóp procentowych (Oczek. 1,75% Poprz.1,25%) za sierpień 

 Strefa Euro-(11:00) Inflacja HICP (Oczek. 0,1% m/m 8,9% r/r Poprz.0,8% m/m 8,6% r/r) za lipiec 

 Strefa Euro-(11:00) Inflacja bazowa HICP (Oczek. -0,2% m/m 4% r/r Poprz.0,2% m/m 3,7% r/r) za lipiec 

 Turcja-(13:00) Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa (Oczek. 14,00% Poprz.14,00%) za sierpień 

 USA-(14:30) Indeks Fed z Filadelfii (Oczek. -5,50 Poprz.-12,30) za sierpień 

 USA-(14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 266 tys. Poprz.262 tys. ) za tydzień 

 Kanada-(14:30) Inflacja IPPI (Oczek. -0,8% m/m Poprz.-1,1% m/m 14,3% r/r) za lipiec 

 USA-(16:00) Sprzedaż domów na rynku wtórnym (Oczek. 4,88 mln  Poprz.5,12 mln ) za lipiec 

 USA-(16:00) Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board (Oczek. -0,50% Poprz.-0,80%) za lipiec 

 USA-(16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Poprz.44 mld ) za tydzień 

 USA-(19:20) Wystąpienie szefa Fed z Kansas City (Esther George) 

 USA-(19:45) Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari) 

 

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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http://www.yahoo.com/
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http://www.europa.eu.int/
http://www.briefing.com/
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http://www.nbp.pl/
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http://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 informacj i 
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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