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Wydział Obsługi Klienta 
 
 

BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 Raport okresowy przedstawi: BEDZIN, 06MAGNA, ADIUVO, BIOPLANET, BUMECH, 

ENERGOINS, ITMTRADE, IZOBLOK, KCI, LENA, NEWAG, VOTUM, ZREMB. 
 USA - Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 213 

tys. 
 UK - Bank Anglii podniósł główną stopę procentową o 50 pb do 2,25 proc. 
 POLSKA - Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w VIII spadła o 69,3 proc. 

rdr – BIK 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

10:00 Polska Stopa bezrobocia 4,90% 4,90% sierpień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

10:00 

Strefa 

Euro 

Indeks PMI dla 

przemysłu - wst.. 48,80 49,60 wrzesień 

10:00 

Strefa 

Euro 

Indeks PMI dla usług - 

wst.. 49,10 49,80 wrzesień 

15:45 USA 

Indeks PMI dla 

przemysłu  - wst.. 51,20 51,50 wrzesień 

15:45 USA 

Indeks PMI dla usług - 

wst.. 45,00 43,70 wrzesień 

19:00 USA 

Liczba wież 

wiertniczych dla rynku 

ropy b.d. 599 tydzień 

20:00 USA 

Wystąpienie publiczne 

prezesa Fed (Jerome 

Powell) b.d. b.d. b.d. 

20:05 USA 

Wystąpienie publiczne 

członka Fed (Lael 

Brainard) b.d. b.d. b.d. 

20:05 USA 

Wystąpienie publiczne 

członkini Fed 

(Michelle Bowman) b.d. b.d. b.d. 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 

piątek, 23 września 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 518.19 0.59% 

WIG30 1 860.63 0.66% 

mWIG40 3 777.52 0.67% 

sWIG80 16 745.82 0.44% 

WIG 49 765.47 0.58% 

NCIndex 301,97 0,05% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2220 1 532 0,33% 52 414 57 234 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 157  41.98% 512 817 75.91% 

SPADEK 166  44.39% 160 283 23.72% 

BEZ ZM. 51  13.64% 2 487 0.37% 

RAZEM 374 100.00% 675 586 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

GREENX 0.99 19.28% 6 397 000 

BERLING 4,60 16.16% 419 847 

SUNEX 26,9 6.75% 3 544 605 

GETINOBLE 0.1607  6.56% 111 363 

COALENERG 2.960 6.47% 7 592 464 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

SERINUS 5,75 -8.73% 837 101 

AIRWAY 0.4125  -6.88% 140 156 

LUBAWA 2.40 -5.33% 3 690 761 

TSGAMES 103.50  -4.61% 2 876 865 

WIRTUALNA 98.1  -4.57% 101 419 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 076,68 -0,35% 

NASDAQ 11 066,81 -1,37% 

S&P500 3 757,99 -0,84% 

FTSE 100 7 159,52 -1,08% 

CAC 40 5 918,50 -1,87% 

DAX XETRA 12 531,63 -1,84% 

RTS  1 174,61 6,12% 

BUX 39 548,71 0,78% 

NIKKEI 225  27 153,33 -0,59% 

HANG SENG (godz. 8:21) 18 043,60 -0,57% 

BOVESPA 114 070,48 1,91% 

MERVAL 149 480,84 1,73% 

CECE EUR  1,164 30 +0.77% 

NTX EUR  907 70 +0.20% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 0.9825 -0,14% 

EUR/PLN 4.7508 0,05% 

USD/PLN 4.8354 0,18% 

USD/JPY 142.2390 0,00% 

GBP/USD 1.1237 -0,22% 

EUR/CHF 0.9613 0,12% 

CHF/PLN 4.9420 -0,08% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1677.800 -0,20% 

MIEDŹ (LME) 7815.00 0.69% 

ROPA BRENT 90.220 -0,10% 

ROPA WTI 83.270 -0,45% 
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Informacje dnia 
 

BUMECH Bumech miał w I półr. 197,1 mln zł zysku EBIT, wcześniej szacował wynik na 180 mln zł 

Bumech miał w pierwszym półroczu 2022 roku 197,1 mln zł zysku z działalności operacyjnej - podała spółka w raporcie 
półrocznym. Wcześniej Bumech szacował EBIT w tym okresie na 180 mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

RANK PRROGRESS Rank Progress miało 14,93 mln zł zysku netto, 20,09 mln zł zysku EBIT w I poł. 2022 r. 

Rank Progress odnotował 14,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I poł. 2022 r. wobec 1,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

PMPG PMPG miało 2,27 mln zł zysku netto, 2,65 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2022 r. 

PMPG Polskie Media odnotowało 2,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki 
dominującej w I poł. 2022 r. wobec 4,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. 

POLWAX Polwax miał 0,54 mln zł zysku netto, 3,38 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2022 r. 

Polwax odnotowało 0,54 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2022 r. wobec 3,36 mln zł straty rok wcześniej, 
podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,71 mln zł wobec 3,84 mln zł straty rok wcześniej. 

ING BSK KNF chce obniżyć ING Banki Śląski bufor systemowy do 0,5 proc. ekspo Komisja Nadzoru Finansowego chce 
obniżyć dla ING Bank Śląski bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym do 0,5 z 0,75 proc. łącznej ekspozycji na 
ryzyko - poinformował bank w komunikacie. zycji na ryzyko 

KREDYT INKASO Kredyt Inkaso chce wyemitować obligacje do 100 mln zł 

Kredyt Inkaso ustanowił program emisji obligacji, w ramach którego będzie mógł emitować w jednej lub w wielu seriach 
obligacje o łącznej wartości do 100 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. 

MABION Mabion i Novavax rozszerzają i przedłużają współpracę 

Mabion zawarł z Novavax aneks do umowy dotyczącej komercyjnej produkcji kontraktowej, wydłużający czas jej 
trwania do końca 2026 r., oraz aneks do Specyfikacji Warunków Zlecenia dotyczący wytwarzania antygenu 
szczepionki na COVID-19 - podał Mabion w komunikacie. Spółka zamierza zaktualizować harmonogram prac 
projektowych związanych z rejestracją MabionCD20. 

VOTUM Votum miało w I półr. 2022 roku 43,2 mln zł zysku netto wobec 1,8 mln zł rok wcześniej 

Votum odnotowało w pierwszym półroczu 2022 roku 43,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1,8 mln zł rok 
wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym czasie 133,1 mln zł wobec 89,9 mln zł przed rokiem - podała 
spółka w raporcie półrocznym. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

KGHM Sprzedaż miedzi KGHM wzrosła o 5% r/r do 58,9 tys. ton w sierpniu 

Sprzedaż miedzi Grupy KGHM wyniosła 58,9 tys. ton w sierpniu 2022 r. i była wyższa o 5% r/r, podała spółka, 
prezentując wstępne dane. 

KGHM Produkcja miedzi płatnej KGHM spadła o 7% r/r do 60,3 tys. ton w sierpniu 

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 60,3 tys. ton w sierpniu 2022 r. , co 
oznacza spadek o 7% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. 

PKN ORLEN Grupa Orlen przejmuje firmę recyklingową Remaq 

Grupa Orlen inwestuje w proekologiczne projekty, poprzez przejęcie włosko-czeskiej firmy Remaq - poinformował PKN 
Orlen w komunikacie prasowym. Spółka zakłada, że transakcja zostanie sfinalizowana do końca marca 2023 roku. 

BOGDANKA Bogdanka ma porozumienie z grupą CZH ws. odzysku węgla z hałd kopalnianych 

Bogdanka z grupy Enea podpisała z grupą CZH, której większościowym akcjonariuszem jest ARP, porozumienie o 
współpracy w zakresie wykorzystania potencjału hałd kopalnianych. Pilotażowa instalacja do odzysku węgla ma 
rozpocząć pracę w Bogdance na przełomie 2022/23 roku - podała Enea w komunikacie prasowym. 

DOM DEVELOPMENT Dom Development wprowadził do oferty 90 lokali na Osiedlu przy Malborskiej w Krakowie 

Dom Development wprowadził do sprzedaży 90 mieszkań w ramach projektu Osiedle przy Malborskiej w Krakowie, 
podała spółka. Zakończenie budowy planowane jest na III kwartał 2023 roku. 

MILLENNIUM W Banku Millennium rozpoczęły się testy płatności odroczonych BLIK 

Bank Millennium wspólnie z Polskim Standardem Płatności (PSP) rozpoczął pilotaż płatności odroczonych - usługi 
BLIK Płacę Później, podały bank i PSP. 

PKP CARGO PKP Cargo ma 23,2 tys. wagonów do przewozu węgla, planuje 500 kolejnych do końca roku 

PKP Cargo zwiększyło liczbę sprawnych wagonów do przewozu węgla do 23 276 sztuk do sierpnia br., a zaplanowane 
remonty dodatkowych węglarek pozwolą na zwiększenie jej o dodatkowe 500 sztuk do końca br., poinformował 
wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. 

PEPEES Pepees miał 5,31 mln zł zysku netto, 17,12 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2022 r. 

Pepees odnotował 5,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I 
poł. 2022 r. wobec 0,95 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 10,38 mln zł 
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wobec 4,59 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 17,12 mln zł wobec 2,13 mln zł rok wcześniej. 
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 126,41 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 102,5 mln zł rok wcześniej. 

TORPOL Torpol złożył najwyżej punktowaną ofertę w przetargu PKP PLK 

Oferta złożona przez Torpol otrzymała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu przetargowym organizowanym przez 
PKP Polskie Linie Kolejowe - podał Torpol w komunikacie. Wartość złożonej oferty wynosi 691 mln zł brutto, czyli ok. 
571,78 mln zł netto. 

ATAL Atal wprowadził do oferty nową inwestycję w Krakowie 

Atal, ogólnopolski deweloper, wprowadził do oferty krakowską inwestycję Skwer Harmonia - poinformowała spółka w 
komunikacie prasowym. 

AIRWAY MEDIX Airway Medix zainicjował proces podwyższenia kapitału do maksymalnie 11,6 mln akcji 

Airway Medix podjął decyzję o zainicjowaniu procesu podwyższenia kapitału zakładowego spółki, o kwotę do 3,9 mln 
zł, poprzez emisję do 11,6 mln akcji - poinformowała spółka w komunikacie. 

11BIT 11 bit studios przekłada światowy pokaz gry Codename Vitriol 

Światowy pokaz gry Codename Vitriol autorstwa 11 bit studios został przełożony - poinformowała spółka na Twitterze. 

SYNEKTIK Synektik podpisał umowę na dostawę systemu chirurgii robotycznej da Vinci, za 9,6 mln zł 

Synektik podpisał umowę z Copernicus Podmiot Leczniczy, na dostawę systemu chirurgii robotycznej da Vinci dla 
Szpitala w Gdańsku. Wartość umowy to 9,6 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. 

PURE BIOLOGICS Pure Biologics rozpoczął badania w modelu zwierzęcym w projekcie PB003 

Pure Biologics rozpoczął - wraz z Jackson Laboratories - badania in vivo w ramach projektu rozwoju leku PB003, 
poinformowała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Podczas handlu w USA eurodolar ponownie przetestował okolice 0,981 USD. Indeksy kontynuowały spadki. W trakcie 

obrotu w Azji eurodolar pozostaje we wcześniejszym zakresie wahań. Najwięcej uwagi skupiają notowania japońskiego 
jena, który może zakończyć tydzień wzrostem, po raz pierwszy od miesiąca, po interwencji BoJ. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 213 tys. 

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 213 
tys. - poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych 
bezrobotnych wyniesie 217 tys. wobec 208 tys. poprzednio, po korekcie z 213 tys. 

USA Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury Conference Board w sierpniu spadł o 0,3 proc.  

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury Conference Board w sierpniu spadł o 0,3 proc. - podała Conference 
Board. Analitycy oczekiwali, że indeks spadnie o 0,1 proc. 

WIELKA BRYTANIA Bank Anglii podniósł główną stopę procentową o 50 pb do 2,25 proc. 

Bank Anglii podniósł główną stopę procentową o 50 pb do 2,25 proc. - poinformował bank w komunikacie po 
zakończeniu posiedzenia. 

SZWAJCARIA Narodowy Bank Szwajcarii podniósł stopy procentowe o 0,75 pkt. proc. do +0,5 proc.  

Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) podniósł stopy procentowe o 0,75 pkt. proc. do +0,5 proc. - poinformował bank w 
czwartkowym komunikacie. 

NORWEGIA Bank centralny Norwegii podwyższył stopy procentowe o 50 pb do 2,25 proc.  

Bank centralny Norwegii - Norges Bank - podwyższył stopy procentowe o 50 pb do 2,25 proc. - podał bank w 
czwartkowym komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

KONIUNKTURA We wrześniu wskaźniki koniunktury na poziomie zbliżonym lub niższym do sierpniowego - GUS 

We wrześniu wskaźniki koniunktury są na poziomie zbliżonym lub niższym do sierpniowego - podał Główny Urząd 
Statystyczny. 

PODAŻ PIENIĄDZA Podaż pieniądza (M3) w sierpniu wzrosła o 7,4 proc. rdr, mdm wzrosła o 1,6 proc. - NBP 

Podaż pieniądza (M3) w sierpniu 2022 r. wzrosła o 7,4 proc. rdr, do 2.044.023,1 mln zł - podał Narodowy Bank Polski. 
W ujęciu miesięcznym podaż pieniądza wzrosła o 1,6 proc. 

DŁUG Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w VIII spadła o 69,3 proc. rdr - BIK 

Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w sierpniu 2022 r. spadła w Polsce o 69,3 proc. rdr, a w ujęciu 
liczbowym spadła o 68,8 proc. rdr - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). 

DŁUG Wartość kredytów konsumpcyjnych ogółem wzrosła w VIII o 17,3 mln zł mdm - NBP 

Wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych ogółem w sierpniu wzrosła mdm o 17,3 mln zł i wyniosła 
202.872,0 mln zł - wynika z danych NBP. Z tego wartość kredytów konsumpcyjnych w złotych wzrosła mdm o 73,5 mln 
zł i wyniosła 199.668,4 mln zł. 
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DŁUG Firmy pożyczkowe udzieliły w VIII finansowania o wartości 865 mln zł, o 29,3 proc. więcej rdr – BIK 

Firmy pożyczkowe udzieliły w sierpniu finansowania na kwotę 865 mln zł, czyli o 29,3 proc. więcej rdr - podało Biuro 
Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu liczbowym firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 330,5 tys. nowych pożyczek. W 
porównaniu do sierpnia 2021 r. było to 27,3 proc. więcej. Średnia wartość nowo udzielonej w sierpniu 2022 r. pożyczki 
pozabankowej wyniosła 2.337 zł i była na poziomie średniej wartości pożyczki udzielonej w sierpniu 2021 r. 

DŁUG Wartość kredytów na nieruchomości dla gosp. domowych w VIII spadła mdm o 2.321,6 mln zł - NBP 

Wartość udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych ogółem w sierpniu spadła w 
porównaniu z poprzednim miesiącem o 2.321,6 mln zł i wyniosła 524.957,0 mln zł - wynika z danych NBP. Wartość 
kredytów w walutach spadła mdm o 1.614,9 mln zł do 109.054,6 mln zł. Wartość kredytów w złotych spadła mdm o 
706,8 mln zł do 415.902,4 mln zł. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 
DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 06MAGNA-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 ADIUVO-Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 BEDZIN-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 BIOPLANET-Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku. 

 BOOMBIT-Wprowadzenie do obrotu na GPW 80.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. 

 BUMECH-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 ENERGOINS-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 HYDROTOR-Wypłata dywidendy 2 zł na akcję. 

 IMMOBILE-Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję. 

 ITMTRADE-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 IZOBLOK-Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2022/2023. 

 KCI-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 KERNEL-NWZA 

 KUPIEC-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,38 zł na akcję. 

 LENA-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 LPP-NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na emisję obligacji i euroobligacji. 

 MALKOWSKI-Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC. 

 MASTERPHA-Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW. 

 MCI-Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję. 

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

 MILESTONE-ZWZA 

 NEWAG-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 PRESENT24-ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokryciu straty za rok 2021. 

 VOTUM-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. 

 ZREMB-Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku. 

POLSKA 

 Polska-(10:00) Stopa bezrobocia (Oczek. 4,90% Poprz.4,90%) za sierpień 
 

ZAGRANICA 

 Węgry-(09:00) Wynagrodzenia (Poprz.15,4% r/r) za lipiec 

 Hiszpania-(09:00) PKB s.a. - fin. (Oczek. 1,1% k/k 6,3% r/r Poprz.0,2% k/k 6,3% r/r) za II kw. 

 Francja-(09:15) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 49,90 Poprz.50,60) za wrzesień 

 Francja-(09:15) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 50,40 Poprz.51,20) za wrzesień 

 Niemcy-(09:30) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 48,30 Poprz.49,10) za wrzesień 

 Niemcy-(09:30) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 47,20 Poprz.47,70) za wrzesień 

 Strefa Euro-(10:00) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 48,80 Poprz.49,60) za wrzesień 

 Strefa Euro-(10:00) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 49,10 Poprz.49,80) za wrzesień 

 Wlk. Brytania-(10:30) Indeks PMI dla przemysłu - wst. (Oczek. 48,00 Poprz.47,30) za wrzesień 

 Wlk. Brytania-(10:30) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 50,00 Poprz.50,90) za wrzesień 

 Wlk. Brytania-(12:00) Sprzedaż detaliczna wg CBI (Oczek. 9,00 Poprz.37,00) za wrzesień 

 Kanada-(14:30) Sprzedaż detaliczna (Oczek. -2% m/m Poprz.1,1% m/m) za lipiec 

 Kanada-(14:30) Sprzedaż bez samochodów (Oczek. -1,1% m/m Poprz.0,8% m/m) za lipiec 

 USA-(15:45) Indeks PMI dla przemysłu  - wst. (Oczek. 51,20 Poprz.51,50) za wrzesień 

 USA-(15:45) Indeks PMI dla usług - wst. (Oczek. 45,00 Poprz.43,70) za wrzesień 

 Niemcy-(17:30) Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Joachim Nagel) 

 Szwajcaria-(17:30) Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)  

 USA-(19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Poprz.599) za tydzień 

 USA-(20:00) Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)  

 USA-(20:05) Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Lael Brainard)  

 USA-(20:05) Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman) 

 

 

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 jakiejko lwiek 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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