
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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Najważniejsze informacje  

 

 6,75 POLSKA - RPP utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym 

poziomie, referencyjna nadal proc. 

 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
 
 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

15:00 Polska 

Wystąpienie 
publiczne szefa 
NBP (Adam 
Glapiński) 

- - - 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
 
 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

13:00 Strefa euro 

Wystąpienie 

publiczne prezeski 

ECB (Christine 

Lagarde) 

- - - 

14:30 USA 
Wnioski o zasiłek 

dla bezrobotnych 
229 tys.  225 tys.  tydzień 

16:30 USA 

Tygodniowa 

zmiana zapasów 

gazu 

b.d. -81 mld  tydzień 

19:00 Strefa euro 

Wystąpienie 

publiczne prezeski 

ECB (Christine 

Lagarde) 

- - - 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

czwartek, 8 grudnia 2022,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 735,66 0,12% 

WIG30 2 117,76 0,17% 

mWIG40 4 061,80 0,32% 

sWIG80 18 046,51 -0,07% 

WIG 55 983,89 0,14% 

NCIndex 311,87 0,07% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2220 1742 +0.40% 26.4k 56 821 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 157 42.55% 325 670 53,20% 

SPADEK 154 41.73% 278 407 45,47% 

BEZ ZM. 58 15.72% 8 168 1,33% 

RAZEM 369 100.00% 612 247 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

LESS 0.550 35,47% 920 791 

ZEPAK 24.50 13,43% 6 381 745 

ZUE 4.40 10,00% 398 013 

ASBIS 25.34 8,29% 12 746 297 

NTCAPITAL 0.980 7,69% 460 416 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

LOKUM 14.35 -6,51% 147 178 

DATAWALK 99.10 -3,88% 1 016 563 

LIVECHAT 110.60 -3,83% 2 011 437 

PURE 40.00 -3,73% 149 027 

MERCATOR 49.15 -3,32% 1 693 893 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33 597,92 0,00% 

NASDAQ 10 958,55 -0,51% 

S&P500 3 933,92 -0,19% 

FTSE 100 7 489,19 -0,43% 

CAC 40 6 660,59 -0,41% 

DAX XETRA 14 261,19 -0,57% 

RTS  1 098,93 0,17% 

BUX 44 614,88 -1,59% 

NIKKEI 225  27 574,43 -0,40% 

HANG SENG (godz. 8:21) 19 435,27 3,30% 

BOVESPA 109 068,55 -1,02% 

MERVAL 171 177,89 1,84% 

CECE EUR  1,297 04 -0.20% 

NTX EUR  1,016 58 -0.52% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1,05118 0,03% 

EUR/PLN 4.91595 0,06% 

USD/PLN 4.46470 -0,17% 

USD/JPY 136.772 0,24% 

USD/GBP 0,819181 0,01% 

EUR/CHF 0.988983 0,08% 

CHF/PLN 4,74567 -0,21% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1797.200 -0,11% 

MIEDŹ (LME)               8 507.00 (+1,02%) 

ROPA BRENT 78.050 0,88% 

ROPA WTI 72.970 0,54% 
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Informacje dnia 

 

BUDIMEX GDDKiA odstąpiła od umowy z Budimeksem dot. budowy odcinka drogi S19 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku odstąpiła od zawartej w 2020 r. umowy z 
Budimeksem na projekt i budowę drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok 
Księżyno (z węzłem) - podał Budimex w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

RYVU Ryvu Therapeutics rozpoczyna ofertę publiczną akcji serii J; chce pozyskać do 272 mln zł 

Ryvu Therapeutics rozpoczyna ofertę publiczną do 4.764.674 akcji serii J. Cena maksymalna akcji oferowanych została 
ustalona na poziomie 65 zł za akcję - podała spółka w komunikacie. 

WIELTON Wielton zarejestrował w okresie styczeń-listopad 4.043 nowe przyczepy i naczepy; o 10,8 proc. więcej rdr – PZPM 

Wielton zarejestrował w okresie styczeń-listopad 4.043 nowe przyczepy i naczepy, czyli o 10,8 proc. więcej rdr - podał 
Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP. 

BUDIMEX GDDKiA odstąpiła od umowy z Budimeksem dot. budowy odcinka drogi S19 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku odstąpiła od zawartej w 2020 r. umowy z 
Budimeksem na projekt i budowę drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok 
Księżyno (z węzłem) - podał Budimex w komunikacie. 

ZUE Konsorcjum z ZUE zawarło pakiet umów na realizację prac w ramach inwestycji kolejowych w Rumunii 

Konsorcjum ZUE i Drum Asfalt zawarło z Krajową Spółką Kolejową - "C.F.R." S.A. - Oddział Regionalny C.F. Cluj pakiet 
umów, które dotyczą realizacji poszczególnych etapów inwestycji kolejowych w Rumunii w ramach projektów typu "Quick 
Wins" - podało ZUE w komunikacie. Łączna wartość netto podpisanych umów wynosi ok. 597,4 mln zł, z czego ok. 50 
proc. przypada na ZUE. 

BERLING W wezwaniu na Berling złożono zapisy na sprzedaż 5.723.358 akcji spółki 

W ramach odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Berling złożone zostały zapisy na łącznie 
5.723.358 akcji - podał Berling w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

AUTO PARTNER Przychody Auto Partner wzrosły o 29,6% r/r do 260,2 mln zł w listopadzie 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 260,21 mln zł w listopadzie 2022 r., co oznacza wzrost 
o 29,6% r/r, podała spółka. 

CELON PHARMA Celon Pharma ma umowę z ABM na realizację i dofinansowanie projektu w kwocie do 27 mln zł 

Celon Pharma podpisał z Agencją Badań Medycznych (ABM) umowę na realizację i dofinansowanie projektu "Analog 
FGF1: nowy cel terapeutyczny dla niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby i powiązanych chorób 
metabolicznych", podała spółka. Całkowity koszt kwalifikowalny projektu wynosi 49,9 mln zł. Agencja przyznała spółce 
dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 27 mln zł, co stanowi 54% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. 
Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zaliczki lub refundacji, wypłacanej w transzach 

CLOUD TECHNOLOGIES Cloud Technologies zadebiutuje na głównym parkiecie GPW 12 XII 

Cloud Technologies zadebiutuje na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych 12 grudnia - poinformowała 
spółka w komunikacie prasowym 

TEN SQUARE GAMES Haitong Bank podtrzymał rekomendację "kupuj" dla Ten Square Games, obniżył cenę docelową 

Haitong Bank, w raporcie z 5 grudnia, podtrzymał rekomendacje "kupuj" dla Ten Square Games. Cena docelowa dla 
akcji Square Games została obniżona do 177 zł z 258 zł. 

ORLEN Prezes PKN Orlen: kryzys paliwowy na Węgrzech to efekt zbytniej ingerencji w zasady wolnego rynku 

Katastrofa paliwowa na Węgrzech to efekt zbytniej ingerencji w zasady wolnego rynku. Teraz brakuje tam paliw i jest 
drożej niż na polskich stacjach - wskazał w środę prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w mediach społecznościowych. W 
nocy węgierski rząd zniósł krajowe limity cen na paliwo. 

ONDE Onde ma umowę o wartości ok. 44 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie elektrowni wiatrowych 

Onde ma umowę o wartości ok. 44 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie zespołu elektrowni wiatrowych w 
województwie lubelskim - podała spółka w komunikacie. 

BENEFIT SYSTEMS SOKiK potwierdził decyzję UOKiK ws. nałożenia kar na sieci fitness, w tym Benefit Systems 

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wyrok, w którym potwierdził ustalenia prezesa UOKiK o porozumieniu 
największych sieci fitness ograniczającym konkurencję. Sąd oddalił odwołania dwóch spółek i jednego menadżera - 
podał w środę UOKiK. Benefit Systems podał, że wyrok SOKiK nie dotyczył spółki. 

PGE PGE i NFOŚiGW podpisały umowę o współpracy przy budowie ESP "Młoty" 
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PGE i NFOŚiGW podpisały umowę o współpracy przy budowie Elektrowni Szczytowo - Pompowej "Młoty" - 
poinformowała w środę spółka. Według planów zlokalizowana na Dolnym Śląsku Elektrownia Szczytowo-Pompowa 
"Młoty" o mocy 750 MW ma powstać do 2030 r. 

TAURON Tauron wybuduje farmę fotowoltaiczną o łącznej mocy 33 MW 

Tauron wybuduje farmę fotowoltaiczną o łącznej mocy 33 MW - podała spółka w komunikacie prasowym. Produkcja z 
instalacji pozwoli na pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną blisko 28 tys. gospodarstw domowych. Inwestycja 
jest zlokalizowana w okolicach Raciborza. 

SYNEKTIK Synektik ma umowy na dostawę robota da Vinci na rynek czeski za ok. 85,9 mln CZK 

Czeska spółka Synektika podpisała ze szpitalem w Pardubicach umowy na dostawę systemu robotycznego da Vinci - 
podała spółka w komunikacie. Wartość netto umowy to 85,9 mln koron czeskich 

MOL Grupa MOL chce uniezależnić się od dostaw rosyjskiej ropy do końca 2025 r. 

Grupa MOL chce uniezależnić się od dostaw rosyjskiej ropy do końca 2025 r. Będzie to wymagało inwestycji, których 
wartość szacowana jest na 500-700 mln USD - poinformowali przedstawiciele węgierskiego koncernu. 

RYVU THERAPEUTICS KNF zatwierdziła prospekt Ryvu Therapeutics dot. oferty publicznej akcji serii J 

Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Ryvu Therapeutics sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji 
serii J oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym - podała KNF w 
komunikacie. 

MOSTOSTAL ZABRZE Oferta z udziałem spółki Mostostalu Zabrze za 104 mln zł wybrana na prace w Gliwicach 

Oferta konsorcjum z udziałem Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego (GPBP) - spółki zależnej 
Mostostalu Zabrze (partner konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów (lider konsorcjum) została 
wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu miasta Gliwice na budowę sieci wod-kan. z retencją wód na terenie 
Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (GOG), podał Mostostal Zabrze. Wartość złożonej oferty wynosi 104,9 mln zł netto 
(129 mln zł brutto), z czego zakres przynależny GPBP wynosi 47,2 mln zł netto (58 mln zł brutto). Planowany termin 
zakończenia realizacji prac to 36 miesięcy od zawarcia umowy. 

MOLECURE Molecure planuje rozpocząć badanie fazy I OATD-02 w I kw. 2023 r. 

Molecure planuje prowadzić badanie fazy II OATD-01 w 20-30 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych oraz UE, i mieć ok. 
80-100 pacjentów - poinformowali przedstawiciele spółki podczas środowej wideokonferencji. Badanie fazy I dla związku 
OATD-02, na które Molecure uzyskało niedawno pozwolenie URPL, będzie prowadzone w trzech ośrodkach i rozpocznie 
się w pierwszym kwartale 2023 r. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja amerykańska: Dolar amerykański rozpoczął sesję w USA od odrabiania strat po wcześniejszych zniżkach. W 

przypadku większości głównych par walutowych ruch ten jednak był korektą zniżki wartości dolara we wcześniejszych 
godzinach, ponadto wpisał się on w ruchy konsolidacyjne na przestrzeni bieżącego tygodnia. Notowania eurodolara 
utrzymały się w okolicach 1,05. 

Sesja azjatycka: Podczas sesji w Azji wycena dolara amerykańskiego delikatnie rośnie, ale zakres ruchu jest 
symboliczny. Finalny odczyt japońskiego PKB za III kw. br. był lepszy od oczekiwań, jednak pokazywał spadek dynamiki 
PKB, więc całość nie wpłynęła istotnie na wycenę jena. 

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

STREFA EURO Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w III kwartale 2022 r. wzrósł o 0,3 proc. kdk 

Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w III kwartale 2022 r. wzrósł o 0,3 proc. kdk - poinformował w komunikacie urząd 
statystyczny Eurostat w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że PKB kdk wzrósł o 0,2 proc. 

NIEMCY Produkcja przemysłowa w październiku spadła o 0,1 proc. mdm 

W Niemczech produkcja przemysłowa w październiku spadła o 0,1 proc. mdm, podczas gdy w poprzednim miesiącu 
wzrosła o 1,1 proc., po korekcie z +0,6 proc. - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny. Analitycy 
spodziewali się, że produkcja mdm spadnie o 0,6 proc. 

KANADA Bank Kanady podniósł referencyjną stopę procentową o 50 pb. do 4,25 proc. 

Bank Kanady podniósł referencyjną stopę procentową o 50 pb. do 4,25 proc. - poinformowano w komunikacie po 
zakończeniu posiedzenia w środę. Analitycy oczekiwali podwyżki o 50 pb. 

STREFA EURO Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w III kwartale 2022 r. wzrósł o 0,3 proc. kdk 

Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w III kwartale 2022 r. wzrósł o 0,3 proc. kdk - poinformował w komunikacie urząd 
statystyczny Eurostat w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że PKB kdk wzrósł o 0,2 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

STOPY PROCENTOWE RPP utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna nadal 6,75 proc. 

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała 7 grudnia wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie - podał w 
komunikacie bank centralny. Ankietowani przed posiedzeniem analitycy spodziewali się braku zmian stóp procentowych, 
czyli stopy referencyjnej na poziomie 6,75 proc. 
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INFLACJA W krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a jej powrót do celu będzie stopniowy – RPP 

W krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo - 
podała RPP w komunikacie po posiedzeniu, powtarzając sformułowanie sprzed miesiąca. Kolejne decyzje RPP będą 
zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. 

RACHUNKI BUDŻETOWE Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec listopada wyniósł 126,2 mld zł – MF 

Na koniec listopada 2022 r. na rachunkach budżetowych zgromadzono równowartość 126,2 mld zł wobec 127,7 mld zł 
na koniec października - poinformowało Ministerstwo Finansów w informacji miesięcznej. 

ZADŁUŻENIE Poziom krajowego długu rynkowego na koniec listopada wyniósł 770,7 mld zł – MF 

Na koniec listopada 2022 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 770,7 mld zł wobec 756,8 mld zł na koniec 2021 
roku - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie. 

ZADŁUŻENIE Według stanu na koniec listopada do wykupu w '22 r. pozostaje dług o wartości 1,3 mld zł – MF 

Według stanu na 30 listopada do wykupu w 2022 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 1,3 mld zł - podało Ministerstwo 
Finansów w komunikacie. Jak wynika z komunikatu MF, są to obligacje detaliczne o wartości 0,7 mld zł oraz obligacje i 
kredyty na rynkach zagranicznych o wartości 0,6 mld zł. 

SEKTOR PUBLICZNY Konsolidacja płynności sektora publicznego przyniosła na koniec listopada 117,6 mld zł – MF 

W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec listopada 2022 r. zgromadzono środki w 
wysokości 117,6 mld zł, w tym: w depozytach terminowych 53,5 mld zł oraz w depozytach typu ON 64,1 mld zł - 
poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie. 

AKTYWA REZERWOWE Oficjalne aktywa rezerwowe w listopadzie wzrosły do 156.688,7 mln euro – NBP 

Oficjalne aktywa rezerwowe w listopadzie 2022 r. wzrosły do 156.688,7 mln euro z 152.480,2 mln euro miesiąc wcześniej, 
po korekcie z 152.490,9 mln zł - podał Narodowy Bank Polski. 

HANDEL Zakupy w małych sklepach w listopadzie droższe rdr o 13,1 proc. – badanie M/platform 

W listopadzie tego roku, w porównaniu do listopada 2021 roku, średnia wartość koszyka zakupów w małych sklepach 
wzrosła o 13,1 proc. i wynosi obecnie 26,45 zł – wynika z badania M/platform. Wzrost wartości obrotów w sklepach 
wyniósł 12,1 proc. przy jednoczesnym spadku wizyt o 0,9 proc. oraz spadku kupowanej ilości o 5,4 proc. 

KONIUNKTURA Miesięczny Indeks Koniunktury, mierzący nastroje gospodarcze firm, wzrósł w XII o 4,7 pkt. - PIE, BGK 

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK), mierzący nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w Polsce, wzrósł w grudniu o 4,7 
pkt. do 94,4 pkt. - wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego. To piąty z 
kolei miesiąc, w którym MIK znajduje się poniżej neutralnego poziomu. Grudniowy odczyt jest o 15,6 pkt. niższy niż 
najwyższa wartość MIK odnotowana w styczniu (110,0 pkt.). 

ZATRUDNIENIE Zatrudnienie w Polsce w III kw. wzrosło o 1,0 proc. kdk i wzrosło o 4,5 proc. rdr – Eurostat 

Zatrudnienie w Polsce, mierzone liczbą osób zatrudnionych, w III kwartale 2022 roku wzrosło o 1,0 proc. kdk i wzrosło o 
4,5 proc. rdr - podał Eurostat. Zatrudnienie mierzone przepracowanymi godzinami pracy w III kwartale spadło o 1,6 proc. 
kdk i spadło o 2,1 proc. rdr. 

LEASING Rynek leasingu w okresie I-III kw. spadł o 0,9 proc. rdr – ZPL 

Firmy leasingowe udzieliły w okresie styczeń-wrzesień finansowania o wartości 63,4 mld zł, co oznacza spadek o 0,9 
proc. rdr - poinformował Związek Polskiego Leasingu (ZPL). Leasing ruchomości wyniósł 63,15 mld zł, o 0,6 proc. mniej 
rdr. W samym III kwartale rynek wzrósł rdr o 3,0 proc. do 21,8 mld zł. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 1SOLUTION- NC-Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii F w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych. 

 ARCHICOM- GPW-Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022 w wysokości 1,09 zł na akcję. 

 UNFOLD- GPW-Początek notowań spółki VENTUREIN (VTI) pod nazwą UNFOLD (UNF) w związku ze zmianą firmy. 

POLSKA 

 Polska- (15:00) Wystąpienie publiczne szefa NBP (Adam Glapiński)  

ZAGRANICA 

 Węgry- (09:00) Bilans handlu zagranicznego - wst.. (Oczek. -700 mln EUR Poprz.-745 mln EUR) za październik 

 Czechy- (09:00) Stopa bezrobocia (Oczek. 3,5% Poprz.3,5%) za listopad 

 Węgry- (09:00) Inflacja CPI (Oczek. 22,2% r/r Poprz.2% m/m 21,1% r/r) za listopad 

 Strefa euro – (13:00) Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde) 

 USA- (14:30) Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Oczek. 229 tys.  Poprz.225 tys. ) za tydzień 

 USA- (16:30) Tygodniowa zmiana zapasów gazu (Oczek. b.d. Poprz.-81 mld ) za tydzień 

 Strefa euro – (19:00) Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde) 

 

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 rapo rt 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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