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BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 ŚWIAT - UNCTAD obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego na świecie w 2022 do 2,5 

proc. z 2,6 proc 

 USA – Zamówienia na dobra trwałe w USA w sierpniu spadły o 0,2 proc. mdm 

 POLSKA – Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Polski w 2023 r. 

do 1,6 proc. 

 RAPORTY - Raporty okresowe przedstawią: LPP 

 
 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

b.d. Polska Stopa referencyjna 7,00% 6,75% październik 

b.d. Polska Stopa lombardowa b.d. 7,25% październik 

b.d. Polska Stopa depozytowa b.d. 6,25% październik 

b.d. Polska 
Stopa 
redyskontowa b.d. 6,80% październik 

b.d. Polska 
Komunikat po 
posiedzeniu RPP b.d. 0,00% październik 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:45 Francja 
Produkcja 

przemysłowa 

-0,3% 

m/m 
-1,6% m/m sierpień 

09:15 Hiszpania 
Indeks PMI dla 

usług 
49,8 50,6 wrzesień 

09:45 Włochy Indeks PMI dla usług 49,2 50,5 wrzesień 

09:50 Francja 
Indeks PMI dla 

usług - fin.. 
53,0 51,2 wrzesień 

09:55 Niemcy 
Indeks PMI dla 

usług - fin.. 
45,4 47,7 wrzesień 

10:00 
Strefa 

Euro 

Indeks PMI dla 

usług - fin.. 
48,9 49,8 wrzesień 

10:30 
Wlk. 

Brytania 

Indeks PMI dla 

usług - fin.. 
49,2 50,9 wrzesień 

13:00 USA 
Wnioski o kredyt 

hipoteczny 
b.d. -3,70% tydzień 

14:15 USA Raport ADP b.d. b.d. październik 

środa, 5 października 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 449.81 4.53% 

WIG30 1 776.19 4.27% 

mWIG40 3 713.81 3.14% 

sWIG80 16 061.55 0.51% 

WIG 48 070.03 3.79% 

NCIndex 293,20 1,53% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2220 1 467 3,97% 49 865 58 659 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 215  57.03% 1 004 328 97.06% 

SPADEK 112  29.71% 29 052 2.81% 

BEZ ZM. 50  13.26% 1 421 0.14% 

RAZEM 377 100.00% 1 034 800 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

NANOGROUP 1.706  32.87% 122 482 

IBSM 38.2  27.33% 111 597 

KERNEL 19.40  14.12% 4 238 323 

GRUPRACUJ 43.40 8.91% 197 842 

SYNEKTIK 31.60  8.22% 394 186 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

NTCAPITAL 2,22 -20.71% 136 754 

SUNEX 18.15  -9.02% 5 091 632 

MEDICALG 10,40 -5.45% 1 372 254 

YOLO 0.58 -4.92% 1 758 226 

ASTARTA 21.40  -3.60% 2 493 443 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 316.32 2.80% 

NASDAQ 11 176.41 3.34% 

S&P500 3 790.93 3.06% 

FTSE 100 7 086.46 2.57% 

CAC 40 6 039.69 4.24% 

DAX XETRA 12 670.48 3.78% 

RTS  1 100.14 0.76% 

BUX 39 911.20 3.88% 

NIKKEI 225  27 122.02 0.48% 

HANG SENG (godz. 8:21) 17 995.88 5.37% 

BOVESPA 116 230.12 0.08% 

MERVAL 144 926.65 -0.09% 

CECE EUR  1,121 97 +5.25% 

NTX EUR  885 47 +4.45% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 0.9972 -0.12% 

EUR/PLN 4.8115 0.02% 

USD/PLN 4.8244 0.13% 

USD/JPY 144.0430 0.15% 

GBP/USD 1.1446 -0.03% 

EUR/CHF 0.9769 -0.02% 

CHF/PLN 4.9221 -0.03% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1729.300 -0.29% 

MIEDŹ (LME) 9 850.00 (+0,60%) 

ROPA BRENT 91.690 -0.12% 

ROPA WTI 86.330 -0.27% 
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14:15 USA Raport ADP 205 tys.  132 tys.  wrzesień 

14:30 USA 
Bilans handlu 

zagranicznego 

-68,2 

mld 

USD 

-70,7 mld 

USD 
sierpień 

14:30 USA Eksport b.d. 
259,3 mld 

USD 
sierpień 

14:30 USA Import b.d. 
329,9 mld 

USD 
sierpień 

14:30 Kanada 
Bilans handlu 

zagranicznego 

3,5 mld 

CAD 

4,05 mld 

CAD 
sierpień 

14:30 Kanada 
Pozwolenia na 

budowę domów 

-0,6% 

m/m 
-6,6% m/m sierpień 

15:45 USA 
Indeks PMI dla 

usług - fin.. 
49,2 43,7 wrzesień 

16:00 USA 
Indeks ISM dla 

usług 
56,0 56,9 wrzesień 

16:00 USA 
Indeks aktywności 

biznesowej 
b.d. 60,9 wrzesień 

16:00 USA Indeks zatrudnienia b.d. 50,2 wrzesień 

16:00 USA 
Indeks cen 

płaconych 
b.d. 71,5 wrzesień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 

ropy 

-0,2 mln 

brk 

-0,21 mln 

brk 
tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 

benzyny 
b.d. 

-2,42 mln 

brk 
tydzień 

16:30 USA 
Zmiana zapasów 

destylatów 
b.d. 

-2,89 mln 

brk 
tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
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Informacje dnia 

 

CD PROJEKT CD Projekt rozpoczyna skup akcji własnych o wartości do 100 mln zł 

Zarząd CD Projekt rozpoczyna skup akcji własnych o wartości do 100 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. 
Skup będzie trwał od 5 do 28 października. 

CD PROJEKT CD Projekt planuje nowe, własne IP: Projekt Hadar oraz kontynuacje serii CP2077, Wiedźmin 

W aktualizacji strategii CD Projekt przewiduje m.in. realizowanie trzech "unikalnych, silnych i trwałych" franczyz. 
Planuje kontynuację wykorzystywania uniwersum "Wiedźmina" (3 projekty) i Cyberpunka 2077" (1 projekt) oraz nowe, 
oryginalne IP - "Projekt Hadar", podała spółka. Zarząd zapowiedział także otwarcie nowego studia w Ameryce 
Północnej, dodanie multiplayera do większości przyszłych projektów oraz dalszą ekspansję franczyz w stronę filmu i 
telewizji. 

CD PROJEKT Marcin Iwiński zrezygnował z funkcji wiceprezesa CD Projekt 

Marcin Iwiński złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa CD Projekt ds. międzynarodowych z dniem na koniec 31 
grudnia 2022 roku - poinformował CD Projekt w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

GETIN Leszek Czarnecki, za pośrednictwem Getin Noble Bank, zmniejszył zaangażowanie w Getin Holding do 44,98 
proc. 

Leszek Czarnecki, za pośrednictwem Getin Noble Bank, zmniejszył zaangażowanie w Getin Holding do 44,98 proc. 
głosów i kapitału z 54,97 proc. - podał Getin Holding w komunikacie. 

ERBUD Erbud podpisał aneks do umowy na pensjonat w Warszawie 

Erbud podpisał aneks do umowy z R4R Warszawa Wilanowska na budowę pensjonatu w Warszaweie, zwiększający 
jej wartość o 13,39 mln zł netto, do 73,42 mln zł netto, podała spółka. 

MARVIPOL Marvipol sprzedał 44 lokale, przekazał 73 w III kw. 2022 r. 

Marvipol Development sprzedał 44 mieszkania i lokale usługowe w III kw. 2022 r., a przekazał 73, podała spółka 

PEKAO KSF pozytywnie zaopiniował wniosek ws. podniesienia bufora O-SII dla Pekao 

Komitet Stabilności Finansowej pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie 
podniesienia dla Banku Pekao bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym do 1 proc. - poinformował bank w 
komunikacie. 

CD PROJEKT CD Projekt finiszuje z pracami nad nowym programem motywacyjnym 

CD Projekt finiszuje z pracami nad nowym programem motywacyjnym, poinformował członek zarządu ds. finansowych 
Piotr Nielubowicz. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PGNIG PGNiG odebrało 14 ładunków LNG na 1,4 mld m3 gazu w III kw. 2022 r. 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odebrało w terminalu LNG w Świnoujściu 14 ładunków 
skroplonego gazu w III kwartale 2022 r., podała spółka. Dodatkowe 3 dostawy Grupa PGNiG sprowadziła poprzez 
terminal w litewskiej Kłajpedzie. 

TAURON Tauron zakontraktował węgiel w ilości zapewniającej dostawy ciepła w sezonie grzewczym 

Tauron zakontraktował węgiel w ilości zapewniającej dostawy ciepła na najbliższy sezon grzewczy, podała spółka. Na 
wniosek wspólnot, spółdzielni i zarządców budynków spółka uruchomiła dostawy ciepła do kolejnych budynków w 
miastach aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. 

PKN ORLEN PKN Orlen nie ma nadwymiarowych zysków, nie powinien go objąć nowy podatek – prezes 

PKN Orlen nie osiąga w 2022 roku nadwymiarowych zysków w stosunku do przychodów, w związku z tym nie 
powinien obejmować go zapowiedziany przez rząd nowy podatek - uważa prezes Orlenu Daniel Obajtek. W 2023 roku 
Orlen chce przeznaczyć na inwestycje 23 mld zł. 

PKN ORLEN Orlen Unipetrol jednym z największych producentów dicyklopentadienu w Europie 

Orlen Unipetrol uruchomił instalację do wytwarzania dicyklopentadienu (DCPD). Planowana wielkość produkcji 
wyniesie do 26 tys. ton rocznie. Czeska spółka Grupy Orlen będzie dzięki temu jednym z czterech największych 
producentów DCPD w Europie. 

PKN ORLEN Grupa Orlen rozpoczęła rebranding i włączanie stacji paliw Lotos do swojej sieci sprzedaży 

Grupa Orlen rozpoczęła proces rebrandingu i włączania stacji paliw Lotos do swojej sieci sprzedaży - podał PKN Orlen 
we wtorek. Koncern podkreślił, że w ramach połączenia obu firm sieć Grupy Orlen w Polsce powiększy się do ponad 
1900 stacji, a za granicą do blisko 1300 obiektów. 
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JSW JSW przywraca produkcję w koksowni "Przyjaźń" 

Należąca do grupy JSW koksownia "Przyjaźń" przywraca produkcję - poinformowała JSW w komunikacie prasowym. 

DOM DEVELOPMENT Dom Development sprzedał 703 lokale, przekazał 420 w III kw. 2022 r. 

Dom Development sprzedał 703 lokale netto, przekazał 420 lokali w III kwartale br., podała spółka. 

PKP CARGO Zarząd PKP Cargo zamierza zawrzeć umowę ze spółkami z Grupy Azoty o wartości 208,50 mln zł netto 

Zarząd PKP Cargo wyraził zgodę na zawarcie umowy ramowej o współpracy ze spółkami z Grupy Azoty - podało w 
komunikacie PKP Cargo. Przewidywana szacunkowa wartość umowy wyniesie łącznie 208,50 mln zł netto (256,50 mln 
zł brutto). 

QUERCUS Wartość aktywów netto Quercus TFI spadła m/m do 2,96 mld zł na koniec września 

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 30 września 2022 r. wyniosła 2 956,7 mln zł, podała spółka. 
Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 104 mln zł. 

ASBIS Asbis rozszerza ofertę o produkty dot. fizycznego bezpieczeństwa firmy Milesight 

Asbis wprowadza do oferty dystrybucji z wartością dodaną produkty do fizycznego bezpieczeństwa, podała spółka. 
Pierwszą firmą z tego sektora, której produkty włączył właśnie do swojej oferty dystrybucyjnej, jest Milesight. Umowa 
obejmuje następujące kraje: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, Łotwę, Litwę, Estonię oraz Polskę. 

UNIBEP Unibep ma umowę na budynek biurowo-usługowy we Włocławku za 50,7 mln zł netto 

Unibep zawarł umowę z Fabryką Terio Ponte na realizację budynku biurowo-usługowego wraz z garażem 
podziemnym, niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu przy ulicy Broniewskiego we Włocławku, 
podała spółka. Wartość umowy to 50,7 mln zł netto. 

WIKANA Wikana sprzedała 164 lokale, przekazała 109 w I-III kw. 2022 r. 

Wikana sprzedała umowami deweloperskimi i przedwstępnymi 164 lokale w I-III kw. 2022 r. wobec 239 rok wcześniej, 
podała spółka. W tym czasie zawarła 109 umów przenoszących własność lokali wobec 270 w I-III kw. 2021 r. 

LIVECHAT LiveChat pracuje nad zmianą cenników dla obecnych klientów; w przyszłości zmiany cen mogą być częstsze 

LiveChat Software po zmianie cenników dla nowych klientów pod koniec sierpnia, obecnie pracuje nad zmianą cen dla 
obecnej bazy klientów i będzie to realizować w trakcie tego kwartału - poinformowali przedstawiciele spółki podczas 
konferencji. Ocenili, że w przyszłości zmiany cen mogą następować częściej niż dotychczas. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar podbił do 0,9997 USD, a indeksy kontynuowały zwyżki. Rynek liczy iż słabsze dane 

makro z USA pozwolą na tzw. „pivot” w stanowisku Fed. Podczas handlu w Azji eurodolar notuje lekką korektę. 
Otrzymaliśmy również jastrzębi sygnał ze strony RBNZ. 

Konrad Ryczko   

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Zamówienia w przemyśle amerykańskim w sierpniu pozostały bez zmian mdm  

Zamówienia w przemyśle amerykańskim w sierpniu pozostały bez zmian mdm - poinformował Departament Handlu 
USA. Analitycy szacowali, że zamówienia pozostaną bez zmian mdm. 

USA Zamówienia na dobra trwałe w USA w sierpniu spadły o 0,2 proc. mdm  

Zamówienia na dobra trwałe w USA w sierpniu spadły o 0,2 proc. mdm wobec spadku miesiąc wcześniej o 0,1 proc. 
mdm - poinformował Departament Handlu USA w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano -0,2 proc. mdm. 

USA Liczba nieobsadzonych etatów w USA w sierpniu wyniosła 10,053 mln  

Liczba nieobsadzonych etatów w USA, według ankiety JOLTS, w sierpniu wyniosła 10,053 mln wobec 11,170 mln 
odnotowanych miesiąc wcześniej po rewizji z 11,239 mln - podało Biuro ds. Statystyki amerykańskiego Departamentu 
Pracy. 

EUROLAND Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro wzrosły o 5,0 proc. w sierpniu 

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro wzrosły o 5,0 proc. w sierpniu, licząc miesiąc do miesiąca, a 
rok do roku wzrosły o 43,3 proc. - podał w komunikacie europejski urząd statystyczny Eurostat. Analitycy szacowali: 
mdm +5,0 proc., a rdr +43,2 proc. 

ŚWIAT UNCTAD obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego na świecie w 2022 do 2,5 proc. z 2,6 proc. 

Agenda ONZ ds. handlu i rozwoju UNCTAD obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego na świecie w 2022 do 2,5 proc. 
z 2,6 proc., a w 2023 spodziewa się spowolnienia tempa wzrostu do 2,2 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

PKB Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Polski w 2023 r. do 1,6 proc. 

Bank Światowy (BŚ) obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Polski w 2023 r. do 1,6 proc. z 3,6 proc. szacowanych 
wcześniej - wynika z raportu banku. 

BANKI Zysk netto sektora bankowego w I-VIII '22 wyniósł 8,25 mld zł, spadł rdr o 8,9 proc. 

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-sierpień 2022 roku wyniósł 8,25 mld zł, co oznacza spadek rok do 
roku o 8,9 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski. W samym sierpniu zysk wyniósł 3,39 mld zł. 

HANDEL Sprzedaż ilościowa w handlu tradycyjnym spadła we IX o 7,4 proc. - M/platform 

Sprzedaż ilościowa w handlu tradycyjnym spadła we IX o 7,4 proc. rdr. Obroty w sklepach były o 9,7 proc. większe rdr 
przy jednoczesnym spadku liczby wizyt o 4,8 proc. – wynika z badania M/platform. Średnia wartość paragonu w 
sklepach tradycyjnych wyniosła 24,46 zł, co oznacza wzrost o 15,1 proc. rdr przy minimalnie mniejszej liczbie 
produktów. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 

 

Raport okresowy przedstawi: LPP. 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 GRODNO-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,84 zł na akcję. 

 LPP-Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023. 

POLSKA 

 Polska- Stopa referencyjna (Oczek. 7,00% Poprz.6,75%) za październik 

 Polska- Stopa lombardowa (Poprz.7,25%) za październik 

 Polska- Stopa depozytowa (Poprz.6,25%) za październik 

 Polska- Stopa redyskontowa (Poprz.6,80%) za październik 

 Polska- Komunikat po posiedzeniu RPP za październik 

ZAGRANICA 

 Francja-(08:45) Produkcja przemysłowa (Oczek. -0,3% m/m Poprz.-1,6% m/m) za sierpień 

 Hiszpania-(09:15) Indeks PMI dla usług (Oczek. 49,8 Poprz.50,6) za wrzesień 

 Włochy-(09:45) Indeks PMI dla usług (Oczek. 49,2 Poprz.50,5) za wrzesień 

 Francja-(09:50) Indeks PMI dla usług - fin. (Oczek. 53,0 Poprz.51,2) za wrzesień 

 Niemcy-(09:55) Indeks PMI dla usług - fin. (Oczek. 45,4 Poprz.47,7) za wrzesień 

 Strefa Euro-(10:00) Indeks PMI dla usług - fin. (Oczek. 48,9 Poprz.49,8) za wrzesień 

 Wlk. Brytania-(10:30) Indeks PMI dla usług - fin. (Oczek. 49,2 Poprz.50,9) za wrzesień 

 USA-(13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Poprz.-3,70%) za tydzień 

 USA-(14:15) Raport ADP (Oczek. 205 tys.  Poprz.132 tys. ) za wrzesień 

 USA-(14:30) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. -68,2 mld USD Poprz.-70,7 mld USD) za sierpień 

 USA-(14:30) Eksport (Poprz.259,3 mld USD) za sierpień 

 USA-(14:30) Import (Poprz.329,9 mld USD) za sierpień 

 Kanada-(14:30) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. 3,5 mld CAD Poprz.4,05 mld CAD) za sierpień 

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

 USA-(15:45) Indeks PMI dla usług - fin.. (Oczek. 49,2 Poprz.43,7) za wrzesień 

 USA-(16:00) Indeks ISM dla usług (Oczek. 56,0 Poprz.56,9) za wrzesień 

 USA-(16:00) Indeks aktywności biznesowej (Poprz.60,9) za wrzesień 

 USA-(16:00) Indeks zatrudnienia (Poprz.50,2) za wrzesień 

 USA-(16:00) Indeks cen płaconych (Poprz.71,50) za wrzesień 

 USA-(16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. -0,2 mln brk Poprz.-0,21 mln brk) za tydzień 

 USA-(16:30) Zmiana zapasów benzyny (Poprz.-2,42 mln brk) za tydzień 

 USA-(16:30) Zmiana zapasów destylatów (Poprz.-2,89 mln brk) za tydzień 

 Australia-(23:30) Indeks PSI dla usług (Poprz.53,30) za wrzesień 

 

 

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 | 7  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
Makler Papierów Wartościowych 

+48 22 504 32 43 
p.kalbarczyk@bossa.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

mailto:m.pokrywka@bossa.pl

