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KOMENTARZ PORANNY 

Wall Street nie zwalnia tempa 
Środowa sesja dla WIG20 zakończyła się spadkiem indeksu o 0,8%. Obroty na polskich 
blue chipach wyniosły 828 mln PLN. Największą zniżkę zaliczyły takie spółki jak Pekao 
2,4%, zarówno CD Projekt, PKO BP oraz PZU straciły 1,8%. Z drugiej strony znalazły 
się takie spółki jak Dino 2,3%, Play 1,7% oraz mBank 1,4%. Na europejskich parkietach 
panowały mieszane nastroje, brytyjski FTSE100 urósł o 0,3%, niemiecki DAX znalazł 
się 0,2% pod kreską a francuski CAC40 zamknął się zniżka 0,1%. Amerykańskie giełdy 
zakończyły wczorajszą sesję na zielono, Dow Jones poszedł w górę 0,3%, S&P500 
zyskał 0,2% a Nasdaq Composite 0,1%. W dniu wczorajszym została podpisana 
pierwsza część umowy handlowej. W dokumencie przewidziano ograniczenie wojny 
celnej (niewprowadzenie niektórych zapowiadanych ceł odwetowych przez USA) oraz 
zwiększenie zakupów amerykańskich produktów przez Chiny (co najmniej o 200 mld 
USD vs 2017 rok). Jednak nadal będą obowiązywały 25% taryfy odwetowe na chiński 
eksport. Ponadto Chiny zobowiązały się do powstrzymania od dewaluacji juana w 
celach handlowych. Również w dniu wczorajszym kontrolowana przez Demokratów 
Izba Reprezentantów USA zagłosowała za przesłaniem dwóch artykułów 
impeachmentu prezydenta Trumpa do amerykańskiego Senatu. Z kolei na rynkach 
azjatyckich Nikkei rośnie 0,1%, natomiast Shanghai Composite Index traci 0,5%. 
Kontrakty na DAX od samego rana zwyżkują 0,3%.  

Krzysztof Tkocz 

 
 

 

 

Notowania: środa, 15 stycznia 2020 

 grudnia  Wartość Zmiana 

1D YTD 

WIG20  2 165,1 -0,8% 0,7% 

WIG30 2 495,4 -0,8% 0,9% 

mWIG40 4 033,3 -1,0% 3,2% 

sWIG80 12 538,4 0,3% 4,1% 

WIG  58 671,3 -0,8% 1,4% 

WIG Banki 6 803,4 -1,5% 0,5% 

WIG Bud 2 430,8 1,0% 6,7% 

WIG Chemia 8 338,9 -1,0% -0,6% 

WIG Dew 2 525,2 -1,0% 2,6% 

WIG Energia 1 944,0 -0,5% -0,9% 

WIG Games 19 873,2 -2,9% 5,9% 

WIG IT 2 884,9 -1,0% 1,8% 

WIG Media 6 028,3 0,6% 12,2% 

WIG Paliwa 6 469,5 -0,4% -0,3% 

WIG Spoż 3 325,6 -0,4% 6,4% 

WIG Surowce 3 204,3 -1,0% 3,7% 

WIG Telco 890,8 1,0% 2,0% 

DAX 13 432,3 -0,2% 1,4% 

CAC40 6 032,6 -0,1% 0,9% 

BUX 44 565,0 -0,9% -3,3% 

S&P500 3 289,3 0,2% 1,8% 

DJIA 29 030,2 0,3% 1,7% 

Nasdaq Comp 9 258,7 0,1% 3,2% 

Bovespa 116 414,4 -1,0% 0,7% 

Nikkei225 23 933,1 0,1% 1,2% 

S&P/ASX 200 7 041,8 0,7% 5,4% 

Złoto 1 554,1 0,7% 2,1% 

Miedź 6 302,0 0,2% 2,1% 

Ropa 57,8 -0,7% -5,3% 

EUR/PLN 4,23 0,3% -0,7% 

USD/PLN 3,79 0,0% 0,0% 

CHF/PLN 3,93 0,5% 0,3% 

EUR/USD 1,12 0,2% -0,6% 

USD/JPY 109,89 -0,2% 1,2% 
 

FW20 

 Wartość  Zmiana 

Kurs otwarcia 2 188   -17 -0,77% 

Kurs zamknięcia 2 177   -13 -0,59% 

Kurs min. 2 166   -15 -0,69% 

Kurs max. 2 192   -14 -0,63% 

Wolumen obrotu 12 784   -2 301 -15,25% 

Otwarte pozycje 44 962   1 180 2,70% 
 

Indeksy GPW 

Indeks Open Low High Close 1D Obrót 

WIG20  2 180,55 2 158,36 2 183,85 2 165,08 -0,8% 829 

WIG30 2 512,35 2 490,05 2 516,21 2 495,35 -0,8% 876 

MWIG40 4 079,61 12 468,37 12 538,36 4 033,25 -1,0% 127 

SWIG80 12 521,73 4 033,25 4 081,27 12 538,36 0,4% 44 

WIG-PL 59 999,96 59 899,30 59 999,96 59 899,30 -0,8% 1 010 

WIG  59 087,67 58 616,41 59 162,08 58 671,25 -0,8% 1 017 

 

WIG20     

 Close MC 1D YTD  

Alior 28,20 3 682 -0,2% -1,7% 

CCC 98,05 4 037 1,1% -10,9% 

CD Projekt 283,20 27 221 -1,8% 1,3% 

Cyfrowy P. 28,36 18 138 0,7% 1,5% 

Dino 156,00 15 294 2,3% 8,3% 

JSW 23,58 2 769 -0,3% 10,3% 

KGHM 98,76 19 752 -1,0% 3,3% 

Lotos 85,00 15 714 -0,7% 1,7% 

LPP 8 730,00 16 172 0,2% -1,0% 

mBANK 390,40 16 534 1,4% 0,3% 

Orange 7,38 9 685 1,0% 3,7% 

Pekao 102,50 26 903 -2,4% 2,0% 

PGE 7,84 14 651 -0,3% -1,6% 

PGNIG 4,32 24 962 -0,6% -0,2% 

PKN Orlen 85,08 36 389 -0,4% -0,9% 

PKOBP 34,81 43 513 -1,8% 1,0% 

Play 35,36 8 988 1,7% 1,0% 

PZU 40,54 35 007 -1,8% 1,3% 

Santander Polska 293,60 29 973 -0,9% -4,5% 

Tauron 1,61 2 815 -0,2% -2,1% 

 

 
 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK 

 Giełda: Grupa posłów PiS proponuje, by SP mógł obejmować akcje w 
celu zwiększenia udziału w kapitale zakładowym; 

 Energetyka: Projekt ustawy offshore skierowany do konsultacji; 

 KGHM: Według spółki są przesłanki do weryfikacji wartości 
odzyskiwalnej zagranicznej aktywów górniczych; 

 Banki, Votum: W 4Q’19 ok. 74% sądowych wyroków dot. kredytów 
frankowych była korzystna dla konsumentów – Votum; 

 Bogdanka: Spółka wypłaci 17 stycznia drugą ratę nagrody rocznej; 

 Dekpol: Dekpol Steel rozbuduje struktury sprzedaży i wprowadzi nowe 
produkty w ’20; 

 PGNiG: Koncern ma trzy nowe koncesje na Norweskim Szelfie 
Kontynentalnym; 

 LiveChat: ChatBot ma obecnie ponad tysiąc klientów; 

 GetBack: Spółka ocenia, że może zrealizować układ na istotnie 
wyższym poziomie. 

 

WYKRES DNIA 
 

Indeks spółek notowanych na NewConnect zyskał wczoraj 1,6% i obecnie znajduje się 
najwyżej od marca 2018 roku. 

  
NCIndex - daily 

 
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg 
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mWIG40          

 Close MC 1D YTD   Close MC 1D YTD  

11 bit 
studios 

416,50 953 -0,1% 4,1% Getin 
Holding 

1,56 295 -1,8% -6,6% 

Amica 143,40 1 115 -0,4% 4,7% GPW 40,85 1 715 -1,4% 3,9% 

Amrest 46,85 10 286 0,2% 8,2% GTC 9,76 4 739 -1,3% 0,8% 

Asseco PL 64,15 5 324 -2,0% 0,8% Handlowy 52,80 6 899 -0,2% 1,9% 

Azoty 30,26 3 002 -2,6% 3,3% ING BSK 203,50 26 475 -0,7% 0,5% 

Benefit Sys. 930,00 2 659 -2,1% 5,4% Inter Cars 226,00 3 202 5,1% 10,2% 

BNP Paribas  70,40 10 378 -8,6% 3,5% Kernel 48,25 4 055 -1,5% 6,6% 

Bogdanka 34,20 1 163 -3,5% -1,9% Kęty 348,00 3 330 -2,2% 0,6% 

Boryszew 4,23 1 015 -1,2% 0,0% Kruk  171,80 3 259 0,2% 2,6% 

Budimex 186,60 4 764 1,2% 8,5% Livechat 42,00 1 082 -2,6% -3,0% 

CI Games 0,76 123 -2,3% -9,4% Mabion 74,00 1 015 -6,9% -3,9% 

Ciech 36,80 1 939 1,7% -7,3% Millennium 6,12 7 424 -1,4% 4,6% 

Comarch 208,00 1 692 -0,5% 11,2% Orbis 113,50 5 230 -0,9% 0,0% 

Develia 2,60 1 164 -1,9% 2,4% PKP Cargo 20,55 920 -1,7% 0,2% 

Echo 4,82 1 989 -2,6% 3,2% PlayWay 267,00 1 762 -5,3% 11,7% 

Enea 7,51 3 315 -1,2% -5,1% Stalprodukt 194,00 1 083 4,3% 6,8% 

Energa 7,39 3 060 -0,9% 4,4% Ten Square 232,00 1 680 -6,8% 17,2% 

Eurocash 21,30 2 964 1,3% -2,5% VRG 3,80 891 0,0% -5,9% 

Famur 3,36 1 931 0,1% 12,8% Wawel 646,00 969 2,5% 3,5% 

Forte 29,55 707 -1,5% -3,1% WP.PL 78,20 2 269 0,8% 12,0% 
 

WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]  

 
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A. 

FW20 

 
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A. 

WIG20 

 
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A. 
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INFORMACJE ZE SPÓŁEK 
  

Giełda Grupa posłów PiS proponuje, by Skarb Państwa mógł obejmować akcje w celu zwiększenia udziału w kapitale 
zakładowym spółki - wynika ze złożonego w środę poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach 
administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 158). 

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie zmian w ustawie z dn. 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym. 

"Zmiana w art. 9b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy polega na wskazaniu, że Skarb Państwa może obejmować akcje 
również w celu zwiększenia udziału w kapitale zakładowym spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej w ogólnej 
liczbie akcji. Umożliwi to Skarbowi Państwa wzięcie udziału w tych przypadkach podwyższenia kapitału 
zakładowego, w których wyłączone lub ograniczone jest prawo poboru w spółkach akcyjnych lub prawo 
pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, a propozycja objęcia 
nowych akcji lub udziałów będzie skierowana do Skarbu Państwa" - napisano w uzasadnieniu do projektu. 

"Wprowadzenie takiego rozwiązania pozwoli Skarbowi Państwa na pełniejszą realizację i ochronę własnych 
interesów ekonomicznych i gospodarczych w spółkach" - dodano. 

Obecne brzmienie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym zakłada, że Skarb Państwa może 
obejmować akcje w celu utrzymania swojego udziału w kapitale zakładowym spółki na dotychczasowym 
poziomie, w szczególności poprzez wykonanie prawa poboru. 

Nowe brzmienie ustawy o zasadach zarządzania, które ma wejść w życie 1.03.2020 r., również zakłada 
utrzymanie udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej w 
ogólnej liczbie akcji, na dotychczasowym poziomie, w szczególności poprzez wykonanie prawa poboru. 

Według obecnie obowiązującej ustawy o zasadach zarządzania, Skarb Państwa może obejmować akcje także 
w celu: realizacji polityki społecznej lub gospodarczej państwa, w tym finansowania nowych inwestycji; 
podejmowania środków służących ochronie podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, 
o których mowa w art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

  
Energetyka Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych został 

opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowany do uzgodnień międzyresortowych i 
konsultacji publicznych. Uwagi można zgłaszać w ciągu 30 dni. 

"Projektowane przepisy wprowadzają dwufazowy model systemu wsparcia, umożliwiający znaczące 
przyspieszenie procesu inwestycyjnego w zakresie morskich farm wiatrowych planowanych do wybudowania na 
obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej" - napisano w Ocenie Skutków Regulacji. 

Jak podano, przyjęty model w obu fazach opiera się na koncepcji dwustronnego kontraktu różnicowego (ang. 
contract for difference, CfD). Różnice pomiędzy obiema fazami systemu dotyczą jedynie sposobu wyłonienia 
projektów, którym przysługiwać będzie prawo do pokrycia ujemnego salda. 

Z OSR wynika, że w pierwszej fazie systemu wsparcia, zaplanowanej na lata 2020-2022, prawo do pokrycia 
ujemnego salda przyznawane będzie projektom będącym na najbardziej zaawansowanym etapie procesu 
inwestycyjnego (tj. takim, które m.in. posiadają zawartą umowę o przyłączenie), w drodze decyzji administracyjnej 
wydawanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki po stwierdzeniu spełniania przez dany projekt kryteriów 
kwalifikacyjnych. 

"Z uwagi na odstąpienie w tym zakresie od konkurencyjnej procedury udzielania pomocy publicznej, każda z 
decyzji o przyznaniu prawa do pokrycia ujemnego salda będzie notyfikowana Komisji Europejskiej i dopiero po 
uzyskaniu akceptacji KE podlegać będzie wykonaniu (do tego czasu zawieszona jest możliwość wypłaty 
ujemnego salda). Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwi szybkie doprowadzenie do zakończenia procesu 
inwestycyjnego pierwszych projektów morskich farm wiatrowych na obszarze polskiej wyłącznej strefy 
ekonomicznej w warunkach niskiej podaży projektów, uniemożliwiającej przeprowadzenie w najbliższym czasie 
konkurencyjnych aukcji" - napisano. 

Planuje się przyznanie wsparcia w tej fazie dla farm wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej na poziomie 4,6 
GW. 

Prawo do pokrycia ujemnego salda w drugiej fazie systemu wsparcia przyznawane będzie w drodze aukcji, w 
których projekty konkurują między sobą ceną wytwarzanej energii elektrycznej na zasadach analogicznych do 
obecnie obowiązującego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii (ang. pay as bid). 

http://m.in/
http://m.in/
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"Pierwsze aukcje zaplanowano na rok 2023. W celu prekwalifikacji do aukcji, wytwórcy będą musieli przedstawić 
dokumenty analogiczne jak dla projektów biorących udział w pierwszej fazie systemu wsparcia, za wyjątkiem 
umowy o przyłączenie (dopuszczalne będzie zamiennie przedstawienie warunków przyłączenia). Projektowane 
jest wykorzystanie istniejącej infrastruktury informatycznej i przeprowadzanie aukcji za pomocą Internetowej 
Platformy Aukcyjnej (po odpowiednim dostosowaniu systemu)" - napisano. 

  
Telekomy Projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa sieci 5G może trafić do konsultacji w przyszłym tygodniu - 

poinformował minister cyfryzacji Marek Zagórski. Minister dodał, że do wakacji Rada Ministrów powinna przyjąć 
projekt ustawy implementującej do polskiego prawa zapisy Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. 

  
Banki, Votum W 4Q’19 około 74% sądowych wyroków w sprawach kredytów indeksowanych czy denominowanych do franka 

szwajcarskiego była korzystna dla konsumentów - wynika z przygotowanego dla PAP Biznes zestawienia 
kancelarii Votum. 

Votum dotarło w sumie do 133 wyroków w tym okresie, z czego 98 było wygranych przez konsumentów. Wyroków 
prawomocnych było 37, w których 26 wygrali frankowicze.  

  
Banki W 4Q’19 prawomocnie na korzyść frankowiczów rozstrzygnięto 77% sporów sądowych w sprawach kredytów 

indeksowanych czy denominowanych, podczas gdy w III kwartale udział ten wynosił 70% - wynika ze statystyki 
wyroków sądowych zebranych przez stowarzyszenie zrzeszające frankowiczów. 

  
Bogdanka Spółka wypłaci 17 stycznia drugą ratę nagrody rocznej za wynik w 2019 roku - poinformował w liście do 

pracowników prezes Bogdanki Artur Wasil. 

Jak napisano w komunikacie do załogi, druga rata nagrody specjalnej za 2019 rok zostanie wypłacona w związku 
ze zrealizowaniem celu produkcyjnego w wysokości 9,4 mln ton węgla, wypełniając porozumienie zawarte przez 
zarząd spółki i stronę społeczną. 

Druga rata nagrody zostanie naliczona w części stałej (70%) i zmiennej (30%). 

Maksymalna wysokość części stałej drugiej raty nagrody na pracownika zatrudnionego na dole wyniesie 2,0 tys. 
PLN brutto, w ZPMW 1,6 tys. PLN brutto, a na powierzchni 1,5 tys. PLN brutto. 

  
Dekpol Dekpol Steel - utworzona niedawno spółka zależna Dekpolu - chce rozbudować struktury sprzedażowe osprzętu 

do maszyn budowlanych i wprowadzić nowe produkty do oferty w 2020 roku, poinformował prezes Dekpol Steel 
Andrzej Kuchtyk. 

"Naszym głównym celem jest dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży. Dlatego będziemy koncentrować się na 
zwiększeniu rozpoznawalności marki Dekpol Steel. Rozbudujemy również struktury sprzedażowe na rynku 
polskim i zagranicznym. Chcemy także ze swoją ofertą na stałe wejść na rynek afrykański" - powiedział Kuchtyk, 
cytowany w komunikacie. 

  
Rawlplug Podmiot zamierza założyć spółkę na terenie Wietnamu, która będzie prowadziła działalność produkcyjną. 
  
Energetyka Ceny energii w Polsce są jednymi z najwyższych w Europie, a także najwyższe w porównaniu z sąsiednimi 

krajami uprzemysłowionymi - wynika z analizy Ministerstwa Rozwoju przygotowanej na posiedzenie Senatu. 

Z analizy wynika, że ceny na polskim rynku znacząco odbiegają zarówno pod względem poziomu, jak i trendu, 
w jakim porusza się średnia cena energii elektrycznej u naszych bezpośrednich sąsiadów. 

Średnio w latach 2015-2019 ceny energii w Polsce były o 19% wyższe niż w Niemczech, 20% Czech, 16% 
Słowacji oraz 7% w stosunku do Rumunii. 

Resort podał, że na te różnice składają się dodatkowo opłaty o charakterze regulacyjnym, takie jak mocowa, czy 
jakościowa. 

  
OFE OFE przelały do ZUS środki w wysokości 552,7 mln PLN w ramach tzw. suwaka - poinformowało biuro prasowe 

ZUS. Jest to transfer styczniowy, a przelewy są za grudzień. 
 
ZUS przekazał OFE w tym tygodniu 38,8 mln PLN - poinformował ZUS w komunikacie. 

  
Energetyka URE podało, że przeprowadzi monitoring rynku celem sprawdzenia, jak przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą 

energii elektrycznej wywiązali się z obowiązków wynikających z ustawy zamrażającej ceny energii elektrycznej 
w 2019 roku. 
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KGHM Spółka ocenia, że w wyniku przeglądu parametrów techniczno-ekonomicznych kluczowych zagranicznych 
aktywów górniczych, stwierdzono wystąpienie przesłanek świadczących o możliwości zmiany wartości 
odzyskiwalnej części tych aktywów. 

  
PGNiG Norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii przyznało spółce trzy nowe koncesje poszukiwawcze na 

Norweskim Szelfie Kontynentalnym w ramach corocznej rundy koncesyjnej. 

  
LiveChat Software ChatBot, produkt LiveChat Software, ma ponad tysiąc klientów - podała spółka w komunikacie. Prezes Mariusz 

Ciepły ocenia, że ChatBot jest w stanie powtórzyć sukces podstawowego produktu LiveChat. 

"ChatBot będzie się rozwijał i nadal rósł, wierzymy że jest w stanie powtórzyć sukces produktu LiveChat" - 
powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes. 

W komunikacie podano, że w 2019 roku liczba klientów produktu wzrosła blisko trzykrotnie.  

Szacunkowe przychody za 3Q’19/20 wyniosły 8,4 mln USD (+14% r/r). 
  
GetBack Spółka zaktualizował informację o wykonaniu planu restrukturyzacji i ocenia, że prawdopodobna jest realizacja 

układu w stopniu istotnie wyższym niż wynikałoby to z postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu. 

  
Elektrobudowa Proces budowania księgi popytu na akcje serii F spółki zostanie przeprowadzony do 23 marca. 

  
Brand 24 Spółka podała, że na koniec 4Q’19 posiadała 3325 aktywnych klientów (wzrost o 7,4% r/r). 

  
T-Bull Spółka planuje w 2020 roku pojawić się na "zupełnie nowych platformach i pracować nad zupełnie nową 

kategorią tytułów", poinformował współzałożyciel i członek zarządu T-Bull Damian Fijałkowski. T-Bull zanotował 
łącznie ponad 6 mln pobrań swoich gier w grudniu ub.r. 

  
NanoGroup NanoSanguis - spółka zależna NanoGroup - podpisała umowę o dofinansowanie kwotą 5,23 mln PLN projektu 

z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na finansowanie badań klinicznych nad preparatem krwiozastępczym. 

  
Unibep Unidevelopment - spółka zależna Unibepu - zawarła umowę nabycia nieruchomości położonej w dzielnicy 

Bemowo w Warszawie o obszarze ok. 2,8 ha za cenę łączną ok. 23,5 mln PLN. Grupa planuje na gruncie projekt 
na ok. 300 mieszkań. 

  
Ursus Akcjonariusze grupy zdecydują o połączeniu ze spółką zależną Ursus Bus, wynika z projektów uchwał na walne 

zgromadzenie zwołane na dzień 11 lutego, przełożone z wcześniejszego terminu 21 stycznia. 
  
Vantage Deweloper złożył w KNF wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich swoich akcji z obrotu na rynku 

regulowanym, prowadzonym przez GPW. 
  
Novaturas Spółka podała, że  osiągnęła 9,1 mln EUR obrotów w grudniu 2019 r., tj. o 16% mniej licząc rok do roku. 

  
Best Wartość nominalna portfeli wierzytelności nabytych przez grupę wyniosła 111 mln PLN w 4Q’19 wobec 156 mln 

PLN rok wcześniej. Spółka zainwestowała w nowe portfele 12,2 mln PLN wobec 12,5 mln PLN w analogicznym 
okresie 2018 roku. Spłaty z zarządzanych portfeli należne grupie wyniosły 73,1 mln PLN w 4Q’19 , tj. o 18% 
więcej w skali roku. 

  
Unimot Unimot planuje wprowadzić nowy koncept sklepowy i gastronomiczny oraz znacząco zwiększylić liczbę stacji 

Avia w Polsce i na Ukrainie. - Parkiet 
 

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP 
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