
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  

 
 Raport okresowy przedstawi: MEDICOBIO 

 STREFA EURO - Indeks PMI dla usług strefy euro wyniósł w styczniu 50,8 pkt. - S&P 

Global 

 USA - Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w USA wzrosła w 

styczniu o 517 tys. 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

10:30 
Strefa 

Euro 
Indeks Sentix -13,5 -17,5 luty 

11:00 
Strefa 

Euro 

Sprzedaż detaliczna 

w.d.a. 
-3% r/r -2,8% r/r grudzień 

11:00 
Strefa 

Euro 

Sprzedaż detaliczna 

s.a. 

-2% 

m/m 
0,8% m/m grudzień 

16:00 Kanada 
Indeks Ivey PMI 

s.a. 
42,3 33,4 styczeń 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poniedziałek, 6 lutego 2023,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 906,13 0,12% 

WIG30 2 341,89 0,16% 

MWIG40 4 434,36 0,30% 

SWIG80 19 342,33 0,01% 

WIG 61 465,85 0,16% 

NCINDEX 335,58 0,10% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2320 1927 -0,26% 31 429 41 863 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 168  45,04% 793 746 67,33% 

SPADEK 152  40,75% 370 561 31,43% 

BEZ ZM. 53  14,21% 14 621 1,24% 

RAZEM 373 100,00% 1 178 928 100,00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

PGFGROUP 1.100 39,59% 231 070 

MEDICALG 20.05 11,64% 1 466 771 

EUCO 1.520 9,35% 572 795 

AIRWAY 0.3140 6,44% 146 298 

MANGATA 93.80 4,92% 101 888 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

PEPEES 1.21 -12,32% 797 933 

JSW 57.62 -4,76% 69 373 165 

RANKPROGR 2.08 -4,59% 200 381 

GRUPRACUJ 54.30 -3,55% 178 440 

COALENERG 1.452 -3,20% 130 035 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33 926,01 -0,38% 

NASDAQ 12 006,96 -1,59% 

S&P500 4 136,48 -1,04% 

FTSE 100 7 901,80 1,04% 

CAC 40 7 233,94 0,94% 

DAX XETRA 15 476,43 -0,21% 

RTS  1 002,52 -0,16% 

BUX 45 396,33 -0,54% 

NIKKEI 225  27 693,65 0,67% 

HANG SENG (godz. 8:21) 21 270,97 -1,80% 

BOVESPA 108 523,47 -1,47% 

MERVAL 239 369,95 -3,81% 

CECE EUR  1,455 00 -0.40% 

NTX EUR  1,104 52 -0.31% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 4.71742 -0.02% 

EUR/PLN 1.07918 -0.02% 

USD/PLN 4.37130 -0.00% 

USD/JPY 131.800 +0.50% 

GBP/USD 1.20638 +0.11% 

EUR/CHF 0.998479 -0.13% 

CHF/PLN 4.72460 +0.11% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1890.250 0,65% 

MIEDŹ (LME) 9060.00 -0.59% 

ROPA BRENT 80.120 0,49% 

ROPA WTI 73.470 0,37% 
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Informacje dnia 

 

UNIMOT / ORLEN Unimot podpisał z Orlenem warunkową umowę kupna spółki Lotos Terminale 

Spółka Unimot Investments podpisała w piątek z PKN Orlen warunkową umowę kupna 100 proc. akcji spółki Lotos 
Terminale - poinformował Unimot. Sprzedaż Lotos Terminale to jeden z postawionych przez KE warunków przejęcia 
Lotosu przez Orlen. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

UNIMOT / ORLEN Spółka Unimotu zawarła z PKN Orlen przyrzeczoną umowę nabycia Lotos Terminale 

Unimot Investments, spółka zależna Unimotu, zawarła z PKN Orlen przyrzeczoną warunkową umowę nabycia 100 
proc. akcji Lotos Terminale - poinformował Unimot w komunikacie. 
Jak podano, strony zobowiązały się do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży pod warunkami określonymi w umowie 
przyrzeczonej, tj. związanymi z nieskorzystaniem z prawa pierwokupu przez uprawnione organy. 

"Z chwilą zawarcia umowy przeniesienia, spółka Unimot Investments będzie zobowiązana do zapłaty - wyliczonej według 
mechanizmów ustalonych w umowie przedwstępnej - należnej ceny, która została uwzględniona w łącznym szacowanym 
zaangażowaniu grupy emitenta w transakcję, tj. w kwocie 450 mln zł" 

ALL IN! GAMES All In! Games dokonał odpisów aktualizujących wartość niektórych gier w wys.14,3 mln zł 

Zarząd All In! Games, po przeanalizowaniu perspektyw sprzedażowych tytułów z portfolio, podjął decyzję o dokonaniu 
odpisów aktualizujących na dzień 31 grudnia 2022 r. w łącznej wysokości ok. 14,3 mln zł, co wpłynie na wynik netto w 
2022 roku 

MEDIALGORITHMICS Wyłączność sprzedaży usług Medicalgorithmics w USA przez Medi-Lynx wygaśnie z końcem lutego 

Medicalgorithmics zawarł z React Health Holdings oraz Medi-Lynx Cardiac Monitoring umowę, na mocy której 28 lutego 
wygaśnie wyłączność licencji tych firm na korzystanie z własności intelektualnej spółki oraz prowadzenia sprzedaży jej 
usług na terenie USA 

UNIMOT Unimot nie spodziewa się zakłóceń na rynku po wprowadzeniu embarga na paliwa z Rosji 

Największy niezależny importer paliw Unimot od prawie roku przygotowuje się do uniezależnienia od rosyjskich 
produktów - powiedział PAP wiceprezes spółki Robert Brzozowski. Zaznaczył, że nie spodziewa się większych kłopotów 
na rynku po wejściu unijnego embarga na paliwa z Rosji. 

OT LOGISTICS OT Logistics ma przedwstępną umowę sprzedaży akcji Luka Rijeka za 26,3 mln euro 

OT Logistics zawarł z czeską spółką Port Acquisitions warunkową przedwstępną umowę sprzedaży akcji chorwackiej 
spólki Luka Rijeka - poinformował OT Logistics w komunikacie. Cenę sprzedaży ustalono na 7,70 euro za akcję, czyli 
łącznie na 26,3 mln euro. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PGE PGE ma umowę kredytu z EBI o wartości 1,4 mld zł dot. inwestycji w segmencie dystrybucji 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytową o wartości 
1,4 mld zł na realizację projektów w segmencie dystrybucji, podała spółka. Inwestycje przewidziane są do realizacji w 
latach 2022-2025. 

PKN Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła w styczniu do 21,9 USD z 14,3 USD mdm 

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen wzrosła w styczniu do 21,9 USD z 14,3 USD w grudniu - poinformował PKN 
Orlen na stronie internetowej. Dyferencjał zmniejszył się w styczniu do 6,2 USD z 6,3 USD w grudniu. 

SKARBIEC Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI wzrosły m/m do 4,99 mld zł w styczniu 

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 
4,99 mld zł według stanu na dzień wyceny 31 stycznia 2023 r., podało Towarzystwo. Miesiąc wcześniej wartość aktywów 
wynosiła 4,78 mld zł. 

APATOR Grupa Apator ma kontrakt o wartości ok. 60 mln zł, z opcją zwiększenia do ok. 66 mln zł 

Spółki z grupy Apator zawarły dwie umowy wykonawcze na realizację dostaw i instalację liczników smart dla Tauron 
Dystrybucja. Wartość kontraktu wyniesie ok. 60 mln zł, z możliwością zwiększenia do ok. 66 mln zł, w przypadku 
skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji - poinformował Apator w komunikacie prasowym. 

ZE PAK Oferta spółki zal. ZE PAK za 53,78 mln zł najkorzystniejsza w przetargu na 20 autobusów 

Oferta PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy - spółki zależnej ZE PAK - została wybrana jako najkorzystniejsza w 
postępowaniu Urzędu Miasta Rybnika o zamówienie publiczne na zakup 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych 
wodorem, podał ZE PAK. Zgodnie z zapisami oferty, wykonawca zobowiązał się do dostawy 20 sztuk produkowanych 
przez siebie autobusów w trzech partiach dostaw za kwotę 53,78 mln zł netto. 

ASBIS Asbis otworzył salon Apple w Armenii 

Asbisc Enterprises, dystrybutor, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT na rosnących rynkach 
Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, otworzył w stolicy Armenii - Erywaniu, salon iSpace, który ma status Apple Premium 
Reseller - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. 
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CASPAR AM Caspar AM: Wartość zarządzanych aktywów wzrosła m/m do 1 436,27 mln zł w styczniu 

Suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych Caspar Asset Management 
wyniosła 1 436,27 mln zł na koniec stycznia, podała spółka. 

PURE BIOLOGICS Pure Biologics ma rekomendację na ok. 32,44 mln zł dofinansowania na rozwój projektu PB003 

Wniosek odwoławczy Pure Biologics dotyczący dofinansowania projektu rozwoju leku PB003, przedstawiony do 
konkursu Agencji Badań Medycznych (ABM) na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii 
komórkowych lub produktów białkowych, został rozpatrzony pozytywnie i tym samym projekt został zarekomendowany 
do dofinansowania, podała spółka. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Sesja azjatycka: Po piątkowej dynamicznej zwyżce, notowania amerykańskiego dolara dzisiaj rano poruszają się 

stabilnie w okolicach ubiegłotygodniowego zamknięcia. Kurs EUR/USD zszedł poniżej 1,08. Złoto i ropa naftowa 
pozostają pod presją podaży, a przewagę spadków widać dziś na azjatyckich indeksach akcji.  

Dorota Sierakowska 

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

ŚWIAT Indeks cen żywności na świecie w styczniu spadł do 131,2 pkt. ze 132,2 pkt. w grudniu 

Indeks cen żywności na świecie w styczniu spadł do 131,2 pkt. ze 132,2 pkt. w grudniu - wynika z danych Organizacji 
Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
FAO). 

STREFA EURO Indeks PMI dla usług strefy euro wyniósł w styczniu 50,8 pkt. - S&P Global 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w styczniu 
50,8 pkt. wobec 49,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano wskaźnik na 50,7 pkt. 

STREFA EURO Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro wzrosły w grudniu o 1,1 proc. mdm 

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro wzrosły o 1,1 proc. w grudniu licząc miesiąc do miesiąca, a 
rok do roku wzrosły o 24,6 proc. - podał w komunikacie europejski urząd statystyczny Eurostat. Analitycy szacowali: 
mdm -0,4 proc., a rdr +22,4 proc. 

NIEMCY Indeks PMI dla usług Niemiec wyniósł w styczniu 50,7 pkt. - S&P Global 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w styczniu 
50,7 pkt. wobec 49,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że indeks 
wyniesie 50,4 pkt. 

FRANCJA Produkcja przemysłowa we Francji wzrosła w grudniu 2022 o 1,1 proc. mdm 

Produkcja przemysłowa we Francji wzrosła w grudniu 2022 o 1,1 proc. mdm, podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła o 
2,0 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee. Analitycy prognozowali +0,3 proc. 

WLK. BRYTANIA Indeks PMI dla usług Wlk. Brytanii wyniósł w styczniu 48,7 pkt. - S&P Global 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, wyniósł w styczniu 48,7 pkt. wobec 49,9 pkt. 
na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu S&P Global. Wstępnie prognozowano, że indeks wyniesie 
48,0 pkt. 

CHINY Indeks PMI dla usług Chin wyniósł w styczniu 52,9 pkt. – Caixin, Markit 

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, wyniósł w styczniu 52,9 pkt. wobec 48,0 pkt. w poprzednim 
miesiącu - podały Caixin i Markit Economics. Analitycy spodziewali się 51,0 pkt. 

USA Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w USA wzrosła w styczniu o 517 tys. 

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w styczniu o 517 tys. wobec 
oczekiwanej zwyżki o 189 tys. i wzrostu o 260 tys. miesiąc wcześniej, po korekcie z 223 tys. - podał amerykański 
Departament Pracy. 

USA Indeks PMI composite w USA wyniósł w styczniu 46,8 pkt. – Markit 

Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w styczniu 2023 r. 46,8 pkt. wobec 45 
pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wskaźnik wstępnie szacowano na 46,6 pkt. 

USA Indeks PMI dla usług w USA wyniósł w styczniu 46,8 pkt. – Markit 

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, 
wyniósł w styczniu 2023 roku 46,8 pkt. wobec 44,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. 
Wskaźnik wstępnie szacowano na 46,6 pkt. 

USA Wskaźnik ISM aktywności w usługach w USA w styczniu wzrósł do 55,2 pkt. 

Wskaźnik ISM aktywności w usługach w USA w styczniu wzrósł do 55,2 pkt., wobec 49,2 pkt. w poprzednim miesiącu, 
po korekcie z 49,6 pkt. - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 50,5 
pkt. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

KREDYTY Projekt ustawy o dopłatach do kredytów mieszkaniowych wpisany do wykazu prac rządu 

Projekt ustawy wprowadzający dopłaty do kredytów mieszkaniowych został wpisany do wykazu prac rządu - podano na 
stronach internetowych Kancelarii Premiera i resortu rozwoju. Według projektu kredyt z dopłatą będzie mogła uzyskać 
osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W 
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przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało 
przynajmniej jedno z nich. 

KREDYTY MRiT szacuje, że w latach 23-24 udzieli 50 tys. kredytów o oprocentowaniu 2 proc. 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii szacuje, że w latach 23-24 udzieli 50 tys. kredytów o oprocentowaniu 2 proc. Resort 
rozwoju skierował w piątek do konsultacji projekt ustawy zakładający m.in. udzielanie kredytów oprocentowanych na 
poziomie 2 proc. z dopłatą państwa. Począwszy od 2025 r. wielkość bazowa rocznej akcji kredytowej, pomijająca 
jednorazowy skumulowany popyt, została oszacowana na poziomie 30 tys. kredytów. 

BANKI Prace w KNF zmierzają do różnicowania bufora zdolności kredytowej w zależności od oferty banku 

Prace nad nowelizacją Rekomendacji S są w toku, zmierzają do różnicowania bufora uwzględnianego w procesie 
badania oceny zdolności kredytowej w zależności od stosowanej przez bank oferty kredytowej - poinformowało w piątek 
PAP Biznes biuro prasowe UKNF. 

KONIUNKTURA GIEŁDOWA Odsetek "byków" na GPW spadł o 2,7 pkt. proc. do 54,3 proc., spadków oczekuje 22,9 proc. – INI 

Odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 2,7 pkt. proc. 
i wyniósł 54,3 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego zwyżkował o 2,6 pkt. proc. do 22,9 proc. 
- wynika z cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 
DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 MEDICOBIO- NC-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

POLSKA 

- 

ZAGRANICA 

 Czechy- (09:00) Bilans handlu zagranicznego (Oczek. -24 mld CZK Poprz.-25,5 mld CZK) za grudzień 

 Czechy- (09:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. 4,3% r/r Poprz.0,5% r/r) za grudzień 

 Słowacja- (09:00) Sprzedaż detaliczna (Oczek. b.d. Poprz.-1,4% r/r) za grudzień 

 Strefa Euro- (10:30) Indeks Sentix (Oczek. -13,5 Poprz.-17,5) za luty 

 Strefa Euro- (11:00) Sprzedaż detaliczna w.d.a. (Oczek. -3% r/r Poprz.-2,8% r/r) za grudzień 

 Strefa Euro- (11:00) Sprzedaż detaliczna s.a. (Oczek. -2% m/m Poprz.0,8% m/m) za grudzień 

 Kanada- (16:00) Indeks Ivey PMI s.a. (Oczek. 42,3 Poprz.33,4) za styczeń 

 Australia- (22:30) Indeks AIG dla przemysłu (Oczek. b.d. Poprz.44,7) za grudzień 

 Australia- (22:30) Indeks AIG dla usług (Oczek. b.d. Poprz.45,6) za grudzień 

 

 

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 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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