
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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BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: ARCTIC, BRAND24, EUROCASH, 

NEUCA, QUERCUS, R22, TSGAMES, VERCOM, VOXEL. 

 NIEMCY – Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wyniósł 

w marcu 93,3 pkt.  

 POLSKA - Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia sektora produkcji 

pszenicy i kukurydzy 

 POLSKA - W 2022 wydatki cudzoziemców na zakupy w Polsce wzrosły o 52,6 proc. rdr 

- GUS 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
POLSKA 
 

Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 

Wskaźnik 
Wyprzedzający 
Koniunktury wg 
BIEC b.d. 155,1 marzec 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:30 Węgry Wynagrodzenia b.d. 17,9% r/r styczeń 

08:45 Francja 

Indeks zaufania 

biznesu 103,0 104,0 marzec 

09:00 Słowacja Inflacja PPI b.d. 

8,6% m/m  

33,6% r/r luty 

10:45 Wlk. Brytania 

Wystąpienie 

publiczne szefa BoE 

(Andrew Bailey) b.d. b.d. b.d. 

14:00 Węgry 

Decyzja ws. stóp 

procentowych 13,0% 13,0% marzec 

14:30 USA 

Saldo obrotów 

towarowych 

-90,9 mld 

USD -91,5 mld USD luty 

15:00 Niemcy 

Wystąpienie 

publiczne szefa 

Bundesbanku 

(Joachim Nagel) b.d. b.d. b.d. 

15:00 USA 

Wystąpienie 

publiczne członka 

zarządu Fed (Michael 

S. Barr) b.d. b.d. b.d. 

15:00 USA 

Indeks S&P/Case-Shiller 

dla 10 metropolii 4,3% r/r 4,4% r/r styczeń 

15:00 USA 

Indeks S&P/Case-

Shiller dla 20 

metropolii 4,5% r/r 4,6% r/r styczeń 

15:00 USA 

Indeks cen 

nieruchomości - 

FHFA -0,2% m/m -0,1% m/m styczeń 

wtorek, 28 marca 2023,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1686.96 1.00% 

WIG30 2074.11 0.92% 

MWIG40 4 378.61 0.31% 

SWIG80 19 835.63 1.22% 

WIG 56 502.50 0.85% 

NCINDEX 327.43 -0.32% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20M2320 1710 1.18% 28 082 37 561 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 167  44.53% 638 195 88.50% 

SPADEK 152  40.53% 79 818 11.07% 

BEZ ZM. 56  14.94% 3 113 0.43% 

RAZEM 375 100.00% 721 125 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

TIM 48.70 28.33% 22 672 005 

ZREMB 3.86 25.73% 5 545 851 

CIGAMES 3.33 18.51% 8 159 260 

IZOSTAL 2.91 12.79% 892 951 

LUBAWA 3.18 8.90% 7 653 992 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

CELTIC 7.10 -20.22% 520 481 

INC 2.01 -10.07% 139 806 

MANGATA 102.00 -7.27% 211 118 

BORYSZEW 6.30 -5.41% 320 147 

MOVIEGAMES 16.90 -5.38% 148 073 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 32 432.08 0.60% 

NASDAQ 11 768.84 -0.47% 

S&P500 3 977.53 0.16% 

FTSE 100 7 471.77 0.90% 

CAC 40 7 078.27 0.90% 

DAX XETRA 15 127.68 1.14% 

RTS  1 001.94 2.47% 

BUX 42 096.72 0.66% 

NIKKEI 225  27 511.79 0.13% 

HANG SENG (godz. 8:21) 19 682.85 0.59% 

BOVESPA 99 670.47 0.85% 

MERVAL 219 276.74 -2.51% 

CECE EUR  1 423.24 -0.42% 

NTX EUR  1 080.88 -0.27% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.08116 0.14% 

EUR/PLN 4.68552 -0.01% 

USD/PLN 4.33275 -0.16% 

USD/JPY 130.643 -0.69% 

GBP/USD 1.23206 0.29% 

EUR/CHF 0.98899 -0.01% 

CHF/PLN 4.73790 0.01% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 978.40 0.07% 

MIEDŹ (LME) 9 850.00 0.60% 

ROPA BRENT 77.38 -0.51% 

ROPA WTI 72.73 -0.40% 
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15:15 Strefa Euro 

Wystąpienie 

publiczne prezeski 

ECB (Christine 

Lagarde) b.d. b.d. b.d. 

16:00 USA 

Indeks Fed z 

Richmond -8,0 -16,0 marzec 

16:00 USA 

Indeks zaufania 

konsumentów - 

Conference Board 101,0 102,9 marzec 

22:40 USA 

Zmiana zapasów 

ropy wg API b.d. 3,26 mln brk tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 

Informacje dnia 
 

HUUUGE EBITDA Huuuge w 2022 roku wyniosła 82,3 mln USD, zgodnie z szacunkami 

Skorygowana EBITDA Huuuge Inc. wzrosła do 82,3 mln USD, co oznacza wzrost o 27,9 proc. rok do roku, a 
skorygowany zysk netto wyniósł 64,6 mln USD w porównaniu z 41,1 mln USD w 2021 r. (+57,3 proc.) - poinformował 
wydawca gier w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

CAPTOR THERAPEUTICS Captor Therapeutics ogłosił nowe cele molekularne oraz postępy w projektach badawczych 

Spółk ujawniła cele molekularne oraz wyniki badań wspierających dalszy rozwój programów CT-01, CT-02 oraz CT-05 
- podała spółka w komunikacie. W projekcie CT-01, w ramach wcześniejszych badań spółka ogłosiła dwa cele 
molekularne: białka GSPT1 i SALL4, a obecnie wskazany został trzeci. 

EUROCASH EBITDA Eurocashu w IV kw. '22 wyniosła 308,1 mln zł wobec konsensusu 280,2 mln zł 

Zysk EBITDA grupy Eurocash w czwartym kwartale 2022 roku wyniósł 308,1 mln zł wobec 270 mln zł zysku rok wcześniej 
- poinformowała spółka w raporcie rocznym. Konsensus PAP zakładał 280,2 mln zł zysku EBITDA. 

DEVELIA Develia: Zdarzenia jednorazowe obniżą wynik netto za 2022 r. o 8,96 mln zł 

Wpływ znaczących zdarzeń na skonsolidowany zysk brutto grupy kapitałowej Develia za 2022 rok szacowany jest na 
minus 8 955 tys. zł, podała spółka w związku z publikacją skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 roku 
zaplanowaną na 30 marca. 

NEUCA Neuca miała w IV kw. 60,4 mln zł EBITDA wobec 62,4 mln zł konsensusu 

Neuca odnotowała w IV kw. 2022 roku 60,4 mln zł EBITDA oraz 2,95 mld zł przychodów wobec odpowiednio 60,1 mln 
zł i 2,68 mld zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał EBITDA na poziomie 62,4 mln 
zł oraz 2,974 mld zł przychodów. 

NEUCA Zarząd Neuki rekomenduje wypłatę 13 zł dywidendy na akcję z zysku za '22 

Zarząd Neuki rekomenduje, aby spółka wypłaciła z zysku za 2022 rok 13 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka 
w rocznym raporcie finansowym. 

AGORA Akcjonariusze Agory zgodzili się na zbycie szeregu działalności na rzecz spółek zależnych 

Akcjonariusze Agory wyrazili zgody podczas walnego zgromadzenia na zbycie na rzecz spółek zależnych 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) spółki przeznaczonej do prowadzenia działalności Wydawnictwa Agora, 
ZCP przeznaczonej do prowadzenia portalu gazeta.pl, do prowadzenia działalności "Gazety Wyborczej", do prowadzenia 
obsługi IT, do obsługi księgowej oraz do obsługi nieruchomości, w zamian za udziały w każdej spółce zależnej, podała 
Agora. 

GENOMTEC NWZ Genomtec zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji 

Akcjonariusze spółki Genomtec zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 1,237 mln akcji 
serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - wynika z podjętych przez NWZ uchwał. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

CYFROWY Cyfrowy Polsat przesuwa publikację wyników ze względu na wątpliwości audytora Asseco 

Cyfrowy Polsat przesunął publikację jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego na 20 kwietnia z planowanego 
terminu 30 marca br. ze względu na analizy w zakresie wątpliwości zgłoszonych przez audytora u Asseco Poland, w 
której to spółce Cyfrowy Polsat posiada 22,95% udziałów, podała spółka. 

PKN Śląskie - Apel metropolii do rządu i PGNiG ws. waloryzacji umów gazowych 
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Apel do premiera, szefa resortu aktywów państwowych oraz władz PGNiG ws. waloryzacji cen gazu w obowiązującej 
umowie przyjęło w poniedziałek zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Samorządowcy wskazują, że 
cena w ich umowie jest trzykrotnie wyższa, niż obecna cena PGNiG. 

PGE Świętokrzyskie - PGE Dystrybucja zmodernizuje sieci energetyczne w rejonie Buska-Zdroju 

PGE Dystrybucja zmodernizuje sieci energetyczne w rejonie Buska-Zdroju (Świętokrzyskie) m.in. zostaną zakopane w 
ziemi linie napowietrzne - poinformował w poniedziałek skarżyski oddział spółki. 

PKO BP PKO BP: Asystent głosowy IKO rozumie ponad 320 tematów, skorzystał z niego 1 mln klientów 

Asystent głosowy w aplikacji IKO rozumie ponad 320 tematów rozmów i skorzystał z niego 1 mln klientów PKO Banku 
Polskiego, podał bank. PKO BP podkreśla, że sztuczna inteligencja znajduje coraz szersze zastosowanie w banku i 
wykorzystywana jest m.in. w obsłudze klienta i procesach wewnętrznych, a także coraz szerzej w ocenie ryzyka oraz na 
potrzeby CRM. 

INTROL Introl wypłaci 0,2 zł dywidendy na akcję 

Akcjonariusze Introlu zdecydowali o częściowym rozwiązaniu - w zakresie kwoty 5,14 mln zł - kapitału rezerwowego i 
przeznaczeniu tej kwoty na wypłatę dywidendy - wynika z uchwał podjętych przez poniedziałkowe NWZ. Dywidenda na 
akcję wyniesie 0,2 zł. 

BUDIMEX Budimex sformalizuje spółkę dedykowaną aktywom OZE 'w najbliższym czasie' 

Budimex sformalizuje "w najbliższym czasie" założenie spółki dedykowanej aktywom OZE, poinformował dyrektor 
Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego Budimeksu Piotr Świecki. 

DOM DEVELOPMENT Dom Development wprowadził do oferty 183 lokale w inwestycji Braniborska 80 we Wrocławiu 

Dom Development uruchomił sprzedaż 183 mieszkań w ramach inwestycji Braniborska 80 we Wrocławiu, podała spółka. 
Mieszkania wielkości 28-123 m2 będą mieć od 1 do 5 pokoi. Zakończenie inwestycji zaplanowano na IV kwartał 2024 
roku. 

SELVITA Selvita zakończyła budowę Selvita Research Centre w Krakowie 

Selvita zakończyła budowę nowej siedziby w Krakowie - Selvita Research Centre. 

SYNEKTIK Synektik ma umowę z Powiatem Grodziskim o wartości ponad 5,7 mln zł netto 

Synektik ma umowę z Powiatem Grodziskim o wartości ponad 5,7 mln zł netto - podała spółka w komunikacie. 

AILLERON Ailleron: Software Mind założył spółkę w Niemczech, celem intensyfikacja działań w DACH 

W grupie Ailleron utworzono i zarejestrowano w Niemczech spółkę Software Mind GmbH z siedzibą w Leipzig, podał 
Ailleron. 

NEWAG Newag dostarczy pomorskiemu w ramach opcji kolejnych 28 EZT za 822,1 mln zł netto 

Newag otrzymał od województwa pomorskiego kolejne (drugie) oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji, której 
przedmiotem jest zwiększenie umowy o dostawę dodatkowych 28 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Łączna 
wartość opcji wynosi 822,1 mln zł netto, podała spółka. 

MOSTOSTAL WARSZAWA Mostostal Warszawa miał wstępnie 18 mln zł zysku netto w 2022 r. 

Mostostal Warszawa miał 1 614 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 19 mln zł zysku netto w 2022 r. (w 
tym zysk netto przypisany akcjonariuszom spółki dominującej to 18 mln zł), podała spółka, prezentując wstępne dane. 

TIM TIM zawiesza stosowanie polityki dywidendowej 

Zarząd TIM zdecydował o zawieszeniu stosowania postanowień polityki dywidendowej spółki przyjętej na lata 2021-2023 
- poinformował TIM w komunikacie. 

TIM Kurs TIM rośnie o 29,4 proc.; Fega & Schmitt Elektrogroßhandel ogłosi wezwanie po 50,69 zł 

 Kilka minut po otwarciu poniedziałkowych notowań kurs TIM-u rośnie o 29,4 proc. do 49,1 zł. W piątek po sesji spółka 
poinformowała, iż Fega & Schmitt Elektrogroßhandel zamierza ogłosić wezwanie na wszystkie akcje spółki po 50,69 zł 
za akcję, a główni akcjonariusze zobowiązali się na nie odpowiedzieć. 

BUMECH Bumech szacuje przychody w '22 na 1.112 mln zł, a EBITDA na 562 mln zł 

Bumech szacuje, że w 2022 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 1.112 mln zł, co oznacza wzrost o 
160,3 proc. rdr. EBITDA szacowana jest na 562 mln zł, wyżej o 105,3 proc. rdr - podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar kierował się na północ, dobijając do do okolic 1,08 USD. Inwestorzy pozytywnie odnieśli 

się do złagodzenia obaw wokół sektora bankowego. Podczas obrotu w Azji eurodolar kontynuuje wzrosty, osiągając 
1,08190 USD. Nieznacznie spada chiński juan. Indeksy w Azji notują kosmetyczne wzrosty. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

NIEMCY Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wyniósł w marcu 93,3 pkt.  

Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wyniósł w marcu 93,3 pkt. wobec 91,1 pkt. miesiąc 
wcześniej - podał instytut Ifo w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 91,0 pkt. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

ŚRODKI UNIJNE Polska do końca kwietnia otrzyma 1 mld zł z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju 

Polska do końca kwietnia otrzyma 1 mld zł z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju - poinformował minister ds. 
Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk. 

ŻYWNOŚĆ Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia sektora produkcji pszenicy i kukurydzy  

Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy publicznej o wartości około 126 mln euro (600 mln zł), mający 
na celu wsparcie sektora produkcji pszenicy i kukurydzy w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. 

TURYSTYKA Liczba turystów zagranicznych w I wyniosła 410,6 tys. wobec 200,2 tys. w I 2022 r. - GUS 

Liczba turystów zagranicznych w styczniu wyniosła 410,6 tys. wobec 200,2 tys. w styczniu 2022 roku - poinformował 
Główny Urząd Statystyczny. 

NIERUCHOMOŚCI Na polskim rynku nieruchomości w '22 zawarto 122 transakcje o wartości 5,8 mld euro - EY 

Na polskim rynku nieruchomości w '22 zawarto 122 transakcje o wartości 5,8 mld euro, rok wcześniej było to 5,9 mld 
euro - poinformował EY w komunikacie prasowym. Jedna trzecia inwestorów pochodziła z USA, a 22 proc. to inwestorzy 
z Europy Zachodniej. 

HANDEL W 2022 wydatki cudzoziemców na zakupy w Polsce wzrosły o 52,6 proc. rdr - GUS 

W 2022 roku wydatki cudzoziemców na zakupy w Polsce wzrosły o 52,6 proc. rdr do 37,4 mld zł - podał GUS. Natomiast 
wydatki poniesione w tym okresie za granicą przez mieszkańców Polski wyniosły 22,8 mld zł. Było to o 51,7 proc. więcej 
niż przed rokiem. W samym IV kwartale wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców 
ukształtowała się na poziomie 9,2 mld zł, natomiast wydatki poniesione w tym okresie za granicą przez mieszkańców 
Polski wyniosły 5,5 mld zł. Było to odpowiednio: o 38,9 proc. i o 40,0 proc. więcej niż przed rokiem. W stosunku do 
poprzedniego kwartału wydatki cudzoziemców były mniejsze o 20,9 proc., a Polaków spadły o 30,3 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: ARCTIC, BRAND24, EUROCASH, NEUCA, QUERCUS, R22, TSGAMES, VERCOM, 
VOXEL. 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ARCTIC-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 ATLANTAPL-Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,38 zł na akcję. 

 BRAND24-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 EUROCASH-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 NEUCA-Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2022 rok. 

 QUERCUS-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 R22-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 SYGNITY-ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2022 roku. 

 TSGAMES-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 VERCOM-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

 VOXEL-Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok. 

POLSKA 

 Polska-(09:00) Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC (Poprz.155,10) za marzec 

  

ZAGRANICA 

 Węgry-(08:30) Wynagrodzenia (Poprz.17,9% r/r) za styczeń 

 Francja-(08:45) Indeks zaufania biznesu (Oczek. 103,00 Poprz.104,00) za marzec 

 Słowacja-(09:00) Inflacja PPI (Oczek. b.d. Poprz.8,6% m/m 33,6% r/r) za luty 

 Wlk. Brytania-(10:45) Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey) 

 Węgry-(14:00) Decyzja ws. stóp procentowych (Oczek. 13,0% Poprz.13,0%) za marzec 

 USA-(14:30) Saldo obrotów towarowych (Oczek. -90,9 mld USD Poprz.-91,5 mld USD) za luty 

 Niemcy-(15:00) Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Joachim Nagel) 

 USA-(15:00) Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Michael S. Barr) 

 USA-(15:00) Indeks S&P/Case-Shiller dla 10 metropolii (Oczek. 4,3% r/r Poprz.4,4% r/r) za styczeń 

 USA-(15:00) Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii (Oczek. 4,5% r/r Poprz.4,6% r/r) za styczeń 

 USA-(15:00) Indeks cen nieruchomości - FHFA (Oczek. -0,2% m/m Poprz.-0,1% m/m) za styczeń 

 Strefa Euro-(15:15) Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde) 

 USA-(16:00) Indeks Fed z Richmond (Oczek. -8,0 Poprz.-16,0) za marzec 

 USA-(16:00) Indeks zaufania konsumentów - Conference Board (Oczek. 101,0 Poprz.102,9) za marzec 

 USA-(22:40) Zmiana zapasów ropy wg API (Oczek. b.d. Poprz.3,26 mln brk) za tydzień 

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 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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