
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  

 
 USA - Wydatki amerykańskich konsumentów w grudniu spadły o 0,2 proc. Mdm 

 Raport okresowy przedstawi – SOHODEV, SUWAR

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 
 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 

Wskaźnik 
Wyprzedzający 
Koniunktury wg 
BIEC 

b.d. 154,3 styczeń 

10:00 Polska 
Produkt krajowy 
brutto - szacunek 
wstępny 

4,8% r/r 6,8% r/r 2022 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

09:00 Szwajcaria 
Indeks instytutu 

KOF 
93,4 92,2 styczeń 

09:00 Hiszpania Sprzedaż detaliczna b.d. -0,6% r/r grudzień 

09:00 Hiszpania Inflacja CPI - wst.. 
4,8% 

r/r 

0,2% m/m  

5,7% r/r 

styczeń 

10:00 Niemcy PKB n.s.a. - wst.. 0,8% r/r 1,2% r/r IV kw. 

10:00 Niemcy PKB s.a. - wst.. 0% k/k 0,4% k/k IV kw. 

11:00 
Strefa 

Euro 

Indeks nastrojów 

biznesu 
b.d. 0,54 styczeń 

11:00 
Strefa 

Euro 

Indeks nastrojów 

w gospodarce 
97 95,8 styczeń 

11:00 
Strefa 

Euro 

Indeks nastrojów 

konsumentów 
-20,9 -22,2 styczeń 

11:00 
Strefa 

Euro 

Indeks nastrojów 

producentów 
-0,5 -1,5 styczeń 

11:00 
Strefa 

Euro 

Indeks nastrojów w 

usługach 
7,8 6,3 styczeń 

11:00 Włochy Inflacja PPI b.d. 
2,6% m/m 

29,4% r/r 
grudzień 

16:30 USA 
Indeks Dallas Fed 

dla przemysłu 
b.d. -18,8 styczeń 

poniedziałek, 30 stycznia 2023,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 911.50 -0.01% 

WIG30 2 337.82 -0.16% 

mWIG40 4 342.89 0.08% 

sWIG80 19 285.68 0.79% 

WIG 61 269.70 0.06% 

NCIndex 335,27 0,67% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2320 1 933 -0,26% 20 599 46 487 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 170  45.21% 565 968 57.67% 

SPADEK 154  40.96% 398 821 40.64% 

BEZ ZM. 52  13.83% 16 605 1.69% 

RAZEM 376 100.00% 981 394 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

ZAMET 1.080  13.21% 181 506 

MABION 24.20  10.40% 13 101 956 

ARTIFEX 6,94 9.46% 366 406 

ONDE 14.20  8.23% 7 438 099 

SANOK 15.92  7.57% 881 027 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

PURE 22.50  -6.83% 2 724 129 

LESS 0.6520  -6.59% 1 502 318 

K2HOLDING 28.0  -5.41% 354 397 

TORPOL 19.00  -4.52% 6 477 862 

RANKPROGR 2,13 -4.48% 452 643 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33 978.08 0.08% 

NASDAQ 11 621.71 0.95% 

S&P500 4 070.56 0.25% 

FTSE 100 7 765.15 0.05% 

CAC 40 7 097.21 0.02% 

DAX XETRA 15 150.03 0.11% 

RTS  992.37 0.66% 

BUX 46 645.41 -0.37% 

NIKKEI 225  27 433.40 0.19% 

HANG SENG (godz. 8:21) 22 178.13 -2.25% 

BOVESPA 112 316.16 -1.63% 

MERVAL 254 295.43 -2.75% 

CECE EUR  1,460 79 0.15% 

NTX EUR  1,109 27 0.56% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.08618 -0.03% 

EUR/PLN 4.70839 0.00% 

USD/PLN 4.33560 0.05% 

USD/JPY 129.618 -0.20% 

GBP/USD 1.23901 -0.01% 

EUR/CHF 1.00087 -0.01% 

CHF/PLN 4.70452 +0.01% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1946.000 0.93% 

MIEDŹ (LME) 9 345.50 0,61% 

ROPA BRENT 86.010 -0.41% 

ROPA WTI 79.270 -0.18% 
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Informacje dnia 
 

ENEA Enea zawarła z konsorcjum banków umowę kredytów do łącznej kwoty 2,5 mld zł 

Enea zawarła z konsorcjum banków umowę kredytów do łącznej kwoty 2,5 mld zł - podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

KRUK Prezes Kruka sprzedał akcje za ok. 6,44 mln zł 

Piotr Krupa, prezes Kruka, sprzedał 19.057 akcji spółki za łącznie ok. 6,44 mln zł - podał Kruk w komunikacie 

PCF GROUP PCF Group zwiększy zaangażowanie w Incuvo do ok. 62,25% 

PCF Group postanowiło o podjęciu czynności ws. zwiększenia zaangażowania kapitałowego w spółkę zależną Incuvo, 
poprzez przeprowadzenie z wybranymi akcjonariuszami Incuvo transakcji wymiany akcji Incuvo na akcje PCF. W tym 
celu zarząd postanowił o przeprowadzeniu, w granicach kapitału docelowego spółki, emisji 136 104 akcji serii E, 
stanowiących łącznie około 0,45% kapitału zakładowego po cenie emisyjnej w wysokości 46,13 zł za jedną akcję. W 
efekcie przeprowadzenia transakcji PCF zwiększy swoje zaangażowania kapitałowe w Incuvo z poziomu 50,01% do 
poziomu około 62,25%. 

MABION Mabion w I poł. '23 zdecyduje ws. dalszego rozwoju MabionCD20 

Mabion w I połowie 2023 roku, po ukończeniu analiz strategicznych, podejmie decyzję co do dalszego rozwoju 
MabionCD20, w tym ewentualnego określenia ścieżek i harmonogramów badań niezbędnych do rejestracji leku - 
poinformowała spółka w komunikacie. 

TRAKCJA Aktualizacja budżetów kontraktów podniesie wynik brutto Trakcji w IV kw. o 1,4 mln zł 

Wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na jednostkowy wynik brutto Trakcji w czwartym kwartale 2022 roku był dodatni 
i wyniósł 1,4 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. 

GRUPA AZOTY Grupa Azoty przedstawi nową ofertę nawozową, uwzględniającą sytuację na rynku surowców 

W pierwszym tygodniu lutego, przed rozpoczęciem sezonu aplikacyjnego, Grupa Azoty przedstawi nową ofertę 
nawozową, uwzględniającą aktualną sytuację na rynku surowców - podała spółka w komunikacie prasowym. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

BUDIMEX BGK udzielił Budimeksowi kredyt na budowę farmy wiatrowej w Wielkopolsce 

Budimex pozyskał finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę farmy wiatrowej składającej się z 2 turbin 
o łącznej mocy do 7 MW - poinformowała w piątek spółka. Wartość kredytu to 45 mln zł; inwestycja powstanie w 
Wielkopolsce, w pobliżu Gniezna. 

MOSTOSTAL WARSZAWA Mostostal Warszawa zawarł porozumienie rozwiązujące umowę na budowę budynku za 86 mln zł 

Mostostal Warszawa zawarł porozumienie z Vantage Development rozwiązujące umowę na budowę budynku 
mieszkalnego z lokalem usługowo -handlowym i wewnętrznej instalacji gazowej przy ulicy Zofii Nałkowskiej 18/Św. 
Wawrzyńca w Poznaniu - podała spółka w komunikacie. Wartość kontraktu wynosiła 86,85 mln zł. 

ARCHICOM Archicom rozważa emisję obligacji 

Archicom rozważa możliwość przeprowadzenia emisji obligacji. Emisja ma nastąpić w ramach programu emisji o łącznej 
wartości do 350 mln zł - podała spółka w komunikacie. 

UNIBEP Unibep ma umowę na budowę mieszkań w Warszawie za 72,9 mln zł netto 

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa III etapu inwestycji mieszkaniowej pn. 
"Soho" przy ulicy Mińskiej w Warszawie za 72,9 mln zł netto, podała spółka. Zamawiającym jest Yawa, spółka należąca 
do Yareal Polska. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w I kwartale 2023 r. a zakończenie w IV kwartale 2024 r. 

UNIBEP Unibep podpisał plan połączenia ze spółką Budrex 

Unibep podpisał plan połączenia ze spółką Budrex - podał Unibep w komunikacie. Połączenie nastąpi poprzez 
przeniesienie całego majątku Budreksu na Unibep. 

FERRUM Oferta Ferrum za 29,9 mln zł netto na dostawy rur została wybrana przez Gaz-System 

Oferta Ferrum, warta 29,9 mln zł netto, tj. ok. 36,8 mln zł brutto, uzyskała najwyższą liczbę punktów i została uznana za 
ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu Gaz-Systemu na dostawy nowych izolowanych rur stalowych na potrzeby 
realizacji gazociągu Rembelszczyzna - Mory, podała spółka. Zadanie obejmuje dostawy izolowanych rur stalowych o 
średnicy DN 700 o łącznej długości ok. 14,9 km w terminie od początku czerwca 2023 r. do końca lipca 2023 r. 

LOKUM DEWELOPER FIZ z grupy Lokum Deweloper nabył działkę we Wrocławiu za 15,4 mln zł netto 

Lokum Deweloper Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - podmiot z grupy kapitałowej Lokum Deweloper - zawarł umowę 
nabycia części nieruchomości gruntowych przy al. Poprzecznej we Wrocławiu, o powierzchni ok. 3,4 ha, za 15,42 mln zł 
netto, podała spółka. 
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ŻYWIEC Grupa Żywiec złożyła do KNF wniosek ws. wycofania akcji z GPW 

Grupa Żywiec złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zezwolenie na wycofanie wszystkich akcji z 
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. 
Wniosek został złożony w wykonaniu uchwały podjętej przez nadzwyczajne walne zgromadzenie w dniu 26 stycznia. 

ULMA Ulma szacuje zysk netto w '22 na 14,5 mln zł 

Ulma Construccion Polska szacuje zysk netto w 2022 roku na 14,5 mln zł, co oznacza spadek o 41,9 proc. rok do roku 
- podała spółka. Przychody spadły o 4,2 proc. do 200,9 mln zł. Skonsolidowana EBITDA w 2022 roku wyniosła 67,6 mln 
zł, co oznacza spadek o 10,6 proc. rdr. 

ONDE Onde ma umowy o wartości ok. 152 mln zł netto na roboty przy budowie farm PV 

Onde ma umowy o wartości ok. 152 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie trzech farm elektrowni 
fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenie całej Polski, o łącznej mocy 122 MW - podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: Po dynamicznej końcówce poprzedniego tygodnia, notowania EUR/USD rozpoczynają dzisiejszą sesję 

od konsolidacji w okolicach 1,085-1,088. Jen umacnia się w relacji do dolara, natomiast większość azjatyckich indeksów 
akcyjnych notuje straty. Ceny ropy naftowej i miedzi spadają, z kolei notowania złota są stabilne. 

Dorota Sierakowska 

 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Deflator PCE w USA w grudniu wyniósł 5,0 proc. rdr 

Deflator PCE w USA w grudniu wyniósł 5,0 proc. rdr, wobec 5,5 proc. rdr miesiąc wcześniej i konsensusu na poziomie 
5,0 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. 

USA Wydatki amerykańskich konsumentów w grudniu spadły o 0,2 proc. mdm 

Wydatki amerykańskich konsumentów w grudniu spadły o 0,2 proc. mdm, po spadku o 0,1 proc. proc. miesiąc temu, po 
korekcie z 0,1 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. Oczekiwano spadku o 0,1 proc. mdm. 

USA Indeks Uniwersytetu Michigan w styczniu wzrósł do 64,9 pkt. 

Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w styczniu wyniósł 
64,9 pkt. wobec 59,7 pkt. miesiąc wcześniej - podano w finalnym wyliczeniu. 

USA Liczba umów na sprzedaż domów podpisanych przez Amerykanów w grudniu 2022 r. wzrosła 2,5 proc. mdm 

Liczba umów na sprzedaż domów podpisanych przez Amerykanów w grudniu 2022 r. wzrosła 2,5 proc. miesiąc do 
miesiąca - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). 

FRANCJA Wskaźnik nastrojów wyniósł w styczniu 80 pkt. – poniżej oczekiwań 

We Francji nastroje konsumentów okazały się słabsze od rynkowych ocen. Wskaźnik nastrojów wyniósł w styczniu 80 
pkt., wobec 81 pkt. miesiąc wcześniej - poinformował instytut statystyczny Insee. Analitycy spodziewali się wskaźnika na 
poziomie 83 pkt. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

WZROST GOSPODARCZY Wzrost PKB Polski w IV kw. '22 powyżej 3 proc. i 4-5 proc. w całym '22 - Wnorowski, RPP 

"IV kw. będzie myślę powyżej 3 proc. (wzrostu - PAP) PKB, natomiast cały rok 2022 r. będzie gdzieś w przedziale od 4 
do 5 proc." - powiedział członek RPP. Dodał, że w II poł. 2023 r. inflacja zejdzie poniżej 10 proc. 

RYNEK PRACY Liczba oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w 2022 roku wyniosła 1,038 mln – MriPS 

Liczba oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi w 2022 roku wyniosła w Polsce 1,038 mln - podał resort pracy. 
W 2021 roku liczba ta wynosiła 1,98 mln. Liczba obywateli Ukrainy pracujących w Polsce na podstawie oświadczeń 
wyniosła 610,8 tys. wobec 1,63 mln w 2021 roku. 

RYNEK MROŻONEK Wartość rynku mrożonek w Polsce w 2022 r. przekroczyła 1,8 mld zł – GfK 

W 2022 r. wartość zakupów gospodarstw domowych w segmencie mrożonek przekroczyła 1,8 mld zł. Ponad 60 proc. 
rynku stanowią mrożone warzywa i dania gotowe - poinformował GfK w komunikacie prasowym. "Według danych Panelu 
GfK, przeciętny Polak kupuje je (produkty mrożone - przyp. PAP Biznes) średnio 14 razy w roku. W okresie od stycznia 
do listopada 2022 roku podczas jednego aktu zakupowego konsumenci wydawali na mrożonki średnio 10 zł, co oznacza 
wzrost o 7 proc. rdr. Najczęściej konsumenci sięgają po warzywa oraz dania gotowe – razem stanowią one aż 64 proc. 
rynku" - napisano. 

KONIUNKTURA GIEŁDOWA Odsetek "byków" na GPW spadł o 8,8 pkt. proc. do 57,0 proc., spadków oczekuje 20,3 proc. – INI 

Odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 8,8 pkt. proc. 
i wyniósł 57,0 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego zwyżkował o 4,8 pkt. proc. do 20,3 proc. 
- wynika z cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: SOHODEV, SUWARY 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 1SOLUTION- NC-NWZA ws. zmian w składzie RM oraz zmiany statutu. 

 3RGAMES- GPW-NWZA ws. wprowadzenia programu motywacyjnego na lata obrotowe 2022-2024, emisji, w celu realizacji programu 
motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu oraz ustalenia 
wynagrodzenia członków RN. 

 MIRBUD- GPW-NWZA ws. powołania członków RN. 

 SOHODEV- GPW-Publikacja raportu za rok obrotowy od 01.10.2021r. do 30.09.2022r. 

 SUWARY- GPW-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2021/2022. 

 TRIGGO- NC-NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, uchwalenia regulaminu Walnego 
Zgromadzenia, zmian w składzie RN i in. 

 ZENERIS- NC-Dzień pierwszego notowania na NC 48.810 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 
 

POLSKA 

 Polska- (09:00) Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC (Oczek. b.d. Poprz.154,3) za styczeń 

 Polska- (10:00) Produkt krajowy brutto - szacunek wstępny (Oczek. 4,8% r/r Poprz.6,8% r/r) za 2022 
 

ZAGRANICA 

 Szwajcaria- (09:00) Indeks instytutu KOF (Oczek. 93,4 Poprz.92,2) za styczeń 

 Hiszpania- (09:00) Sprzedaż detaliczna (Oczek. b.d. Poprz.-0,6% r/r) za grudzień 

 Hiszpania- (09:00) Inflacja CPI - wst.. (Oczek. 4,8% r/r Poprz.0,2% m/m 5,7% r/r) za styczeń 

 Hiszpania- (09:00) Inflacja HICP - wst.. (Oczek. 4,7% r/r] Poprz.0% m/m 5,5% r/r] za styczeń 

 Niemcy- (10:00) PKB n.s.a. - wst.. (Oczek. 0,8% r/r Poprz.1,2% r/r) za IV kw. 

 Niemcy- (10:00) PKB s.a. - wst.. (Oczek. 0% k/k Poprz.0,4% k/k) za IV kw. 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów biznesu (Oczek. b.d. Poprz.0,54) za styczeń 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów w gospodarce (Oczek. 97 Poprz.95,8) za styczeń 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów konsumentów (Oczek. -20,9 Poprz.-22,2) za styczeń 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów producentów (Oczek. -0,5 Poprz.-1,5) za styczeń 

 Strefa Euro- (11:00) Indeks nastrojów w usługach (Oczek. 7,8 Poprz.6,3) za styczeń 

 Włochy- (11:00) Inflacja PPI (Oczek. b.d. Poprz.2,6% m/m 29,4% r/r) za grudzień 

 USA- (16:30) Indeks Dallas Fed dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.-18,8) za styczeń 

 

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/
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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 Europe jskiego 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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