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Disclaimer 

  

Informacje ogólne 

 
DokumentÊzostałÊsporządzonyÊprzezÊTrigonÊDomÊMaklerskiÊS.A.Ê(„DomÊMaklerski”).ÊDomÊMaklerskiÊpodlegaÊnadzorowiÊKomisjiÊNadzoruÊFinansowe-
go. 

DokumentÊadresowanyÊjestÊpierwotnieÊdoÊwybranychÊprzezÊDomÊMaklerskiÊKlientówÊkorzystającychÊzÊusługÊwÊzakresieÊsporządzaniaÊanalizÊiÊreko-
mendacji.ÊDokumentÊ począwszyÊ odÊwskazanegoÊwÊnimÊdniaÊmożeÊpodlegaćÊ dystrybucjiÊ doÊ szerokiegoÊ kręguÊodbiorcówÊ (naÊ stronieÊwwwÊDomuÊ
MaklerskiegoÊlubÊpoprzezÊprzekazanieÊgoÊdoÊdyspozycjiÊpodmiotomÊmogącymÊgoÊwÊwybranymÊprzezÊsiebieÊzakresieÊcytowaćÊwÊmediach,ÊlubÊteżÊwÊ
innyÊ sposób)Ê jakoÊ rekomendacjaÊ wÊ rozumieniuÊ RozporządzeniaÊ MinistraÊ FinansówÊ wÊ sprawieÊ informacjiÊ stanowiącychÊ rekomendacjeÊ dotycząceÊ
instrumentówÊfinansowych,ÊichÊemitentówÊlubÊwystawcówÊ(Dz.U.ÊNrÊ206,Êpoz.Ê1715,Ê„RozporządzenieÊwÊsprawieÊrekomendacji”).Ê 

Objaśnienia używanej terminologii fachowej: 

 
kapitalizacjaÊ-ÊiloczynÊcenyÊrynkowejÊiÊliczbyÊakcjiÊspółkiÊ 
freeÊfloatÊ(%)Ê-ÊudziałÊliczbyÊakcjiÊznajdującychÊsięÊwÊrękachÊakcjonariuszyÊposiadającychÊponiżejÊ5Êproc.ÊogólnejÊliczbieÊgłosówÊzÊakcji,ÊpomniejszonyÊoÊakcjeÊwłasneÊnależąceÊdoÊspółkiÊ 
min/maxÊ52Êtyg.Ê–Êminimum/maksimumÊkursuÊrynkowegoÊakcjiÊzÊostatnichÊ52ÊtygodniÊ 
średniÊwolumenÊ-ÊśredniÊwolumenÊobrotuÊakcjamiÊwÊostatnimÊmiesiącuÊ 
 
EBITÊ-ÊzyskÊoperacyjnyÊ 
EBITDAÊ-ÊzyskÊoperacyjnyÊpowiększonyÊoÊamortyzacjęÊ 
zyskÊskorygowanyÊ–ÊzyskÊnettoÊskorygowanyÊoÊtransakcjeÊoÊcharakterzeÊjednorazowymÊ 
CFÊ–ÊcashÊflow,ÊprzepływyÊpieniężneÊ 
CAPEXÊ–ÊsumaÊwydatkówÊinwestycyjnychÊprzeznaczonychÊnaÊaktywaÊtrwałeÊ 
OCFÊ–ÊśrodkiÊpieniężneÊwygenerowaneÊpoprzezÊoperacyjnąÊdziałalnośćÊprzedsiębiorstwa 
FCFÊ–ÊgotówkaÊwygenerowanaÊprzezÊprzedsiębiorstwoÊpoÊuwzględnieniuÊwypływówÊnaÊwsparcieÊdziałalnościÊorazÊutrzymaneÊkapitałów 
 
ROAÊ-ÊstopaÊzwrotuÊzÊaktywówÊogółemÊ 
ROEÊ-ÊstopaÊzwrotuÊzÊkapitałówÊwłasnychÊ 
ROICÊ-ÊzwrotÊnaÊzainwestowanymÊkapitale 
NWCÊ–ÊkapitałÊobrotowyÊnetto 
CyklÊkonwersjiÊgotówkiÊ–ÊokresÊodÊmomentuÊwydatkowaniaÊśrodkówÊpieniężnychÊzaÊzakupÊczynnikówÊprodukcjiÊdoÊmomentuÊuzyskaniaÊprzychodówÊpieniężnychÊzeÊsprzedażyÊwyrobówÊlubÊusługÊ
wyprodukowanych. 
 
MarżaÊBruttoÊnaÊSprzedażyÊ(MBnS)Ê-ÊilorazÊzyskuÊbruttoÊnaÊsprzedażyÊdoÊprzychodówÊnettoÊzeÊsprzedażyÊ 
rentownośćÊEBITDAÊ-ÊilorazÊsumyÊzyskuÊoperacyjnegoÊiÊamortyzacjiÊdoÊprzychodówÊnettoÊzeÊsprzedażyÊ 
rentownośćÊEBITÊ-ÊilorazÊzyskuÊoperacyjnegoÊdoÊprzychodówÊnettoÊzeÊsprzedażyÊ 
rentownośćÊnettoÊ-ÊilorazÊzyskuÊnettoÊdoÊprzychodówÊnettoÊzeÊsprzedażyÊ 
 
EPSÊ-ÊzyskÊnettoÊnaÊ1ÊakcjęÊ 
DPSÊ-ÊdywidendaÊnaÊ1ÊakcjęÊ 
P/EÊ-ÊilorazÊcenyÊrynkowejÊdoÊzyskuÊnettoÊnaÊ1ÊakcjęÊ 
P/BVÊ-ÊilorazÊcenyÊrynkowejÊakcjiÊdoÊwartościÊksięgowejÊjednejÊakcjiÊ 
EV/EBITDAÊ-ÊilorazÊEVÊdoÊEBITDAÊspółkiÊ 
EVÊ-ÊsumaÊbieżącejÊkapitalizacjiÊiÊdługuÊnettoÊspółkiÊ 
DYÊ–ÊstopaÊdywidendy,ÊrelacjaÊwypłaconejÊdywidendyÊdoÊkursuÊakcji 
 
RFRÊ-ÊstopaÊwolnaÊodÊryzyka 
WACCÊ-ÊśredniÊważonyÊkosztÊkapitału 
  

Rekomendacje wydawane przez Dom Maklerski  

 
EmitentÊ–ÊÊINTERÊCARSÊÊS.A. 

 

KUPUJÊ–ÊwÊocenieÊDomuÊMaklerskiegoÊpotencjałÊwzrostuÊinstrumentuÊfinansowegoÊwynosiÊcoÊnajmniejÊ10%Ê 

TRZYMAJÊ-ÊwÊocenieÊDomuÊMaklerskiegoÊspodziewaneÊsąÊwzględnieÊstabilneÊnotowaniaÊinstrumentuÊfinansowego,ÊewentualnieÊwzrostuÊnieÊwięk-
szegoÊniżÊ10% 

SPRZEDAJÊ-ÊwÊocenieÊDomuÊMaklerskiegoÊistniejeÊpotencjałÊspadkuÊinstrumentuÊfinansowegoÊwynoszącyÊwięcejÊniżÊ-0%. 

RekomendacjeÊwydawaneÊprzezÊDomÊMaklerskiÊtraktowaneÊsąÊjakoÊobowiązująceÊwÊokresieÊ12ÊmiesięcyÊodÊdatyÊudostępnieniaÊ(dataÊwskazanaÊnaÊ
wstępieÊdokumentu)ÊlubÊdoÊchwiliÊrealizacjiÊdocelowegoÊkursuÊinstrumentuÊfinansowego.Ê 

DomÊMaklerskiÊmożeÊwÊ każdymÊczasieÊ zaktualizowaćÊ rekomendację,Ê wÊ zależnościÊodÊ aktualnychÊuwarunkowańÊ rynkowych,Ê lubÊ ocenyÊpowziętejÊ
przezÊosobyÊsporządzająceÊrekomendację.Ê 

RekomendacjeÊkrótkookresoweÊ(wÊtymÊoznaczoneÊszczególnieÊjakoÊspekulacyjne)ÊmogąÊbyćÊoznaczoneÊkrótszymÊokresemÊobowiązywania.ÊReko-
mendacjeÊkrótkookresoweÊoznaczaneÊjakoÊspekulacyjneÊzwiązaneÊsąÊzÊpodwyższonymÊryzykiemÊinwestycyjnym.Ê 

DokumentÊsporządził:ÊGrzegorzÊKujawski 

  

Stosowane metody wyceny 

 
DomÊMaklerskiÊ stosujeÊzwykleÊdwieÊmetodyÊwyceny:ÊmodelÊDCFÊ -Ê zdyskontowanychÊprzepływówÊpieniężnychÊorazÊmetodęÊwskaźnikową,ÊaÊwięcÊ
zestawienieÊ podstawowychÊ wskaźnikówÊ rynkowychÊ spółkiÊ zeÊ wskaźnikamiÊ dlaÊ spółekÊ porównywalnych.Ê OpcjonalnieÊ możeÊ byćÊ wykorzystywanyÊ
modelÊzdyskontowanychÊdywidend.Ê 

WadąÊmetodÊopartychÊnaÊzdyskontowanychÊprzepływachÊ jestÊwysokaÊwrażliwośćÊnaÊprzyjęteÊzałożenia.ÊZaletąÊ tychÊmetodÊ jestÊbrakÊ zależnościÊzÊ
bieżącąÊwycenąÊrynkowąÊspółki. ÊZÊkoleiÊwadąÊmetodyÊwskaźnikowejÊjestÊryzyko,ÊżeÊwÊdanejÊchwiliÊwycenaÊrynkowaÊporównywalnychÊspółekÊmożeÊ
nieÊodzwierciedlaćÊprawidłowoÊichÊrzeczywistejÊwartości.ÊJejÊzaletąÊjestÊto,ÊżeÊpokazujeÊonaÊwycenęÊrynkowąÊspółkiÊuzyskanąÊwÊoparciuÊoÊrynkoweÊ
wycenyÊspółekÊporównywalnych.  

JakoÊpodstawyÊwycenyÊ lubÊmetodykÊorazÊprzyjętychÊzałożeńÊstosowanychÊdoÊocenyÊ instrumentuÊ finansowegoÊ lubÊemitentaÊbądźÊdoÊwyznaczeniaÊ
cenyÊdocelowejÊinstrumentuÊfinansowegoÊprzyjętoÊmodelÊDCF. 

Wycena,ÊmetodykaÊwycenyÊlubÊprzyjęteÊzałożeniaÊnieÊulegałyÊzmianieÊodÊdatyÊsporządzeniaÊiÊpierwszegoÊrozpowszechnieniaÊDokumentu.Ê 

DokumentÊ nieÊ zostałÊ przedstawionyÊ emitentowiÊ aÊ następnieÊ zmieniony.Ê DokumentÊ nieÊ ulegałÊ zmianomÊ odÊ dniaÊ jegoÊ sporządzeniaÊ iÊ pierwszegoÊ
rozpowszechnienia.Ê 
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SzczegółoweÊinformacjeÊnaÊtematÊwycenyÊlubÊmetodykiÊiÊprzyjętychÊzałożeń,ÊjakÊrównieżÊinformacjeÊodnośnieÊwcześniejszychÊrekomendacjiÊdotyczą-
cychÊ instrumentówÊfinansowychÊEmitenta,ÊopublikowanychÊwÊokresieÊostatnichÊ12ÊmiesięcyÊprzedÊdatąÊniniejszejÊ rekomendacji,ÊzamieszczonoÊnaÊ
stronieÊinternetowejÊDomuÊMaklerskiegoÊwww.trigon.pl. 

Ê  

Zastrzeżenia prawne, zastrzeżenia dotyczące ryzyka 

 
WÊocenieÊDomuÊMaklerskiegoÊDokumentÊ zostałÊ sporządzonyÊ zÊ zachowaniemÊ należytejÊ starannościÊ orazÊ zÊ wykluczeniemÊ wpływuÊ ewentualnegoÊ
konfliktuÊinteresów.ÊEwentualneÊpowstałeÊpomimoÊtegoÊniezgodnościÊinformacjiÊpodanychÊwÊDokumencieÊzeÊstanemÊfaktycznymÊlubÊbłędneÊocenyÊ
DomuÊMaklerskiegoÊnieÊstanowiąÊpodstawyÊodpowiedzialnościÊDomuÊMaklerskiego.ÊWÊszczególnościÊDomÊMaklerskiÊnieÊponosiÊodpowiedzialnościÊ
zaÊszkodyÊponiesioneÊwÊwynikuÊdecyzjiÊpodjętychÊnaÊpodstawieÊinformacjiÊzawartychÊwÊDokumencie.Ê 

DokumentÊnieÊuwzględniaÊindywidualnychÊpotrzebÊi sytuacjiÊdanegoÊinwestora,ÊaniÊteżÊnieÊjestÊwskazaniem,ÊiżÊjakakolwiekÊinwestycjaÊjestÊodpowied-
niaÊwÊindywidualnejÊsytuacjiÊdanegoÊinwestora,ÊwobecÊczegoÊwnioskiÊwynikająceÊzÊDokumentuÊmogąÊokazaćÊsięÊnieodpowiednieÊdlaÊdanegoÊinwe-
stora.Ê 

DomÊMaklerskiÊ nieÊ ponosiÊ odpowiedzialnościÊ zaÊ sposób,Ê wÊ jakiÊ informacjeÊ podaneÊ wÊ DokumencieÊ zostanąÊ wykorzystane.Ê PrzedstawianeÊ daneÊ
historyczneÊodnosząÊsięÊdoÊprzeszłości,ÊaÊwynikiÊosiągnięteÊwÊprzeszłościÊnieÊstanowiąÊgwarancjiÊichÊosiągnięciaÊwÊprzyszłości.ÊPrzedstawioneÊdaneÊ
odnosząceÊsięÊdoÊprzyszłościÊmogąÊokazaćÊsięÊbłędne,ÊstanowiąÊwyrazÊocenÊosóbÊwypowiadającychÊsięÊwÊimieniuÊpodmiotu,ÊktóregoÊdotyczyÊraportÊ
lubÊwynikÊocenyÊwłasnejÊDomuÊMaklerskiego.Ê 

PosługującÊsięÊ informacjamiÊ lubÊwnioskamiÊpodanymiÊwÊDokumencieÊnieÊnależyÊ rezygnowaćÊz:ÊprzeprowadzeniaÊniezależnejÊocenyÊpodawanychÊ
informacjiÊiÊuwzględnieniaÊinformacjiÊinnychÊniżÊprzedstawione;ÊweryfikacjiÊweÊwłasnymÊzakresieÊpodawanychÊdanychÊorazÊocenyÊryzykaÊzwiązanegoÊ
zÊpodejmowaniemÊdecyzjiÊnaÊpodstawieÊDokumentu;Ê rozważeniaÊskorzystaniaÊzÊusługÊniezależnegoÊanalityka,ÊdoradcyÊinwestycyjnegoÊ lubÊinnychÊ
osóbÊposiadającychÊspecjalistycznąÊwiedzę.Ê 

OÊ ileÊDokumentÊ nieÊwskazujeÊ inaczej,Ê informacjiÊwÊ nimÊ zawartychÊ nieÊ należyÊ traktowaćÊ jakoÊ autoryzowanychÊ lubÊ zatwierdzonychÊprzezÊ podmiot,Ê
któregoÊdotyczy,ÊaÊwnioskiÊiÊopinieÊwÊnimÊzawarteÊsąÊwyłącznieÊopiniamiÊiÊwnioskamiÊDomuÊMaklerskiego. 

PomiędzyÊDomemÊMaklerskimÊi/lubÊbiorącymiÊudziałÊwÊsporządzaniuÊDokumentuÊlubÊmającymiÊdostępÊdoÊDokumentuÊprzedÊjegoÊpublikacją:Êpracowni-
kami,ÊwykonawcamiÊusługÊiÊ innymiÊosobamiÊpowiązanymiÊaÊEmitentemÊnieÊwystępujeÊkonfliktÊinteresów.ÊNaÊdatęÊsporządzeniaÊDokumentuÊDomÊMa-
klerskiÊnieÊposiadaÊakcjiÊEmitenta.ÊWśródÊosób,ÊktóreÊbrałyÊudziałÊwÊsporządzeniuÊrekomendacji,ÊjakÊrównieżÊtych,ÊktóreÊnieÊuczestniczyłyÊwÊjejÊprzygoto-
waniu,ÊaleÊmiałyÊlubÊmogłyÊmiećÊdoÊniejÊdostęp,ÊnieÊistniejąÊosoby,ÊktóreÊposiadająÊakcjeÊEmitentaÊwÊliczbieÊstanowiącejÊcoÊnajmniejÊ5%ÊkapitałuÊzakła-
dowegoÊlubÊinstrumentyÊfinansowe,ÊktórychÊwartośćÊjestÊwÊsposóbÊistotnyÊzwiązanaÊzÊwartościąÊinstrumentówÊfinansowychÊemitowanychÊprzezÊEmiten-
ta.ÊDomÊMaklerskiÊ wÊciąguÊostatnichÊ12ÊmiesięcyÊnieÊotrzymałÊodÊEmitentaÊdywidendy.ÊCzłonkowieÊwładzÊEmitentaÊaniÊosobyÊimÊbliskieÊnieÊsąÊczłonka-
miÊwładzÊTrigonÊDomuÊMaklerskiegoÊS.A.ÊŻadnaÊzÊosóbÊzaangażowanychÊwÊprzygotowanieÊraportuÊnieÊpełniÊfunkcjiÊwÊorganachÊEmitenta,ÊnieÊzajmujeÊ
stanowiskaÊkierowniczego,ÊaniÊnieÊjestÊosobąÊbliskąÊdlaÊczłonkówÊwładzÊEmitentaÊorazÊżadnaÊzÊtychÊosób,ÊjakÊrównieżÊichÊbliscyÊnieÊsąÊstronąÊjakiejkol-
wiekÊumowyÊzÊEmitentem,ÊktóraÊbyłabyÊzawartaÊnaÊwarunkachÊodmiennychÊniżÊinneÊumowy,ÊktórychÊstronąÊjestÊEmitentÊiÊkonsumenci. 

DomÊ MaklerskiÊ nieÊ wykonujeÊ naÊ rzeczÊ EmitentaÊ usługÊ dotyczącychÊ instrumentówÊ finansowychÊ objętychÊ Dokumentem:Ê i) oferowaniaÊ instrumentówÊ
finansowychÊwÊobrocieÊpierwotnymÊlubÊwÊpierwszejÊofercieÊpublicznejÊwÊokresieÊ12ÊmiesięcyÊpoprzedzającychÊopublikowanieÊDokumentu,Êii)ÊnabywaniaÊ
lubÊzbywaniaÊinstrumentówÊfinansowychÊnaÊwłasnyÊrachunekÊcelemÊrealizacjiÊzadańÊzwiązanychÊzÊorganizacjąÊrynkuÊregulowanego,Êiii)ÊnabywaniaÊlubÊ
zbywaniaÊ instrumentówÊ finansowychÊ naÊ własnyÊ rachunekÊ celemÊ realizacjiÊ umówÊ oÊ subemisjeÊ inwestycyjneÊ lubÊ usługowe.Ê DomÊ MaklerskiÊ pełniÊ dlaÊ
instrumentówÊfinansowychÊEmitentaÊfunkcjęÊanimatoraÊemitenta.ÊWynagrodzenieÊosóbÊbiorącychÊudziałÊwÊsporządzeniuÊDokumentuÊnieÊjestÊuzależnio-
neÊodÊwynikówÊfinansowychÊuzyskiwanychÊprzezÊDomÊMaklerskiÊzÊ transakcjiÊdotyczącychÊ instrumentówÊfinansowychÊEmitenta,ÊdokonywanychÊprzezÊ
DomÊMaklerski.ÊNieÊwystępująÊinneÊokolicznościÊwÊzakresieÊpotencjalnegoÊkonfliktuÊinteresówÊpodlegająceÊujawnieniuÊnaÊpodstawieÊRozporządzeniaÊwÊ
sprawieÊrekomendacji.Ê 

PonadtoÊDomÊMaklerskiÊmożeÊwÊkażdymÊczasieÊzłożyćÊEmitentowiÊofertęÊświadczeniaÊusługÊlubÊpodjąćÊświadczenieÊtakichÊusług.ÊDomÊMaklerskiÊ lubÊ
podmiotyÊzÊnimÊpowiązaneÊmogąÊuczestniczyćÊwÊ transakcjachÊzwiązanychÊzÊ finansowaniemÊEmitenta,ÊorazÊświadczyćÊusługiÊnaÊ rzeczÊEmitentaÊ lubÊ
pośredniczyćÊwÊświadczeniuÊusługÊprzezÊEmitenta,Ê jakÊrównieżÊmiećÊmożliwośćÊrealizacjiÊlubÊrealizowaćÊtransakcjeÊinstrumentamiÊfinansowymiÊemito-
wanymiÊprzezÊEmitentaÊlubÊpodmiotyÊzÊnimÊpowiązane,ÊrównieżÊzanimÊDokumentÊzostanieÊprzedstawionyÊodbiorcom.Ê 

DomÊMaklerskiÊzarządzaÊaktualnymiÊlubÊpotencjalnymiÊkonfliktamiÊinteresówÊpoprzezÊpodejmowanieÊśrodkówÊprzewidzianychÊwÊRozporządzeniuÊwÊ
sprawieÊrekomendacjiÊorazÊrealizacjęÊogólnejÊpolitykiÊzarządzaniaÊkonfliktamiÊinteresówÊDomuÊMaklerskiego.ÊWÊocenieÊDomuÊMaklerskiegoÊDoku-
mentÊzostałÊsporządzonyÊzÊwykluczeniemÊwpływuÊewentualnegoÊkonfliktuÊinteresów. 

DomÊMaklerskiÊzwracaÊszczególnąÊuwagęÊnaÊ liczneÊczynnikiÊ ryzykaÊzwiązaneÊzÊinwestycjąÊwÊ instrumentyÊ finansowe.Ê InwestowanieÊwÊ instrumentyÊ
finansoweÊwiążeÊsięÊzÊwysokimÊryzykiemÊutratyÊczęściÊlubÊcałościÊzainwestowanychÊśrodków.Ê 

DataÊ podanaÊnaÊpierwszejÊ stronieÊ niniejszegoÊdokumentuÊ jestÊ datąÊ jegoÊ sporządzeniaÊ iÊprzekazaniaÊ doÊwiadomościÊ odbiorców.ÊZnakiÊ towarowe,Ê
oznaczeniaÊusługÊiÊlogoÊzawarteÊwÊniniejszymÊDokumencieÊsąÊznakamiÊtowarowymi,ÊoznaczeniamiÊusług,ÊorazÊlogoÊTrigonÊDomuÊMaklerskiegoÊS.A.Ê
PrawaÊautorskieÊdoÊDokumentuÊorazÊzamieszczonychÊwÊnimÊtreściÊprzysługująÊDomowiÊMaklerskiemu.ÊPublikowanie,Êrozpowszechnianie,Êkopiowa-
nie,ÊwykorzystywanieÊlubÊudostępnianieÊosobomÊtrzecimÊwÊjakikolwiekÊinnyÊsposóbÊDokumentuÊ(lubÊjegoÊczęści)ÊpozaÊdozwolonymÊprawemÊużyciemÊ
wymagaÊzgodyÊDomuÊMaklerskiego. 

ZÊuwagiÊnaÊograniczeniaÊformalneÊwynikająceÊzÊprzepisówÊprawaÊDokumentÊnieÊmożeÊzostaćÊbezpośrednioÊlubÊpośrednioÊprzekazany,ÊudostępnionyÊ
lubÊwydanyÊwÊ jurysdykcjach,Ê gdzieÊ jegoÊ rozpowszechnianeÊmożeÊ podlegaćÊ lokalnymÊ ograniczeniomÊ prawnym.ÊOsobyÊ udostępniająceÊ lubÊ rozpo-
wszechniająceÊDokumentÊsąÊobowiązaneÊznaćÊpowyższeÊograniczeniaÊiÊichÊprzestrzegać. 

PrzyjmujeÊsię,ÊżeÊkażdaÊosobaÊ(jednostkaÊorganizacyjna),ÊktóraÊniniejszyÊdokumentÊpobiera,ÊprzyjmujeÊlubÊwyrażaÊzgodęÊnaÊprzekazanieÊjejÊniniej-
szegoÊdokumentu,ÊtymÊsamym: 

-ÊÊwyrażaÊzgodęÊnaÊtreśćÊwszelkichÊpowyższychÊzastrzeżeń; 

-Êpotwierdza,ÊżeÊzapoznałaÊsięÊzÊRegulaminemÊświadczeniaÊusługÊwÊzakresieÊsporządzaniaÊAnalizÊi RekomendacjiÊobowiązującymÊwÊTrigonÊDomuÊ
MaklerskimÊS.A.Ê(dostępnegoÊnaÊstronieÊinternetowej:Êwww.doakcji.trigon.pl,Êwww.trigon.pl,ÊzwanegoÊdalejÊ„Regulaminem”)ÊorazÊakceptujeÊpostano-
wieniaÊRegulaminu; 

-ÊwyrażaÊzgodęÊnaÊjednorazoweÊ(wÊzakresieÊDokumentu)ÊświadczenieÊprzezÊDomÊMaklerskiÊusługiÊwÊzakresieÊprzekazywaniaÊanalizÊiÊrekomendacjiÊ
poprzezÊ udostępnienieÊDokumentu.ÊNaÊ zasadachÊokreślonychÊwÊRegulaminieÊ orazÊ z uwzględnieniemÊzastrzeżeńÊ zawartychÊwÊDokumencieÊ orazÊ
zastrzeżeńÊopublikowanychÊwrazÊzÊDokumentem,ÊprzyÊczym:Ê(1)ÊprzedmiotÊusługiÊograniczonyÊjestÊdoÊnieodpłatnegoÊudostępnieniaÊDokumentuÊorazÊ
korzystaniaÊzÊniegoÊprzezÊadresata,Ê(2)ÊumowaÊoÊświadczenieÊtejÊusługiÊwiążeÊstronyÊwyłącznieÊwÊokresieÊkorzystaniaÊprzezÊadresataÊzÊDokumentu. 

DokumentÊnieÊstanowi:ÊofertyÊw rozumieniuÊart.Ê66ÊKodeksuÊcywilnegoÊaniÊpodstawyÊdoÊzawarciaÊinnejÊumowyÊlubÊpowstaniaÊinnegoÊzobowiązania. 

DataÊsporządzenia:Ê1ÊmarcaÊ2023r. 

DataÊpierwszegoÊrozpowszechnienia:Ê2023Êr.Êgodz.:Ê[08:35] 


