Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 10 sierpnia 2018 roku
(bez zarządzeń dotyczących Zarządzania Aktywami oraz Obrotu Derywatami)
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 10 sierpnia 2018 roku
1.

Działając zgodnie z postanowieniami § 52a ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska S.A. - rynek kasowy, ustala się limit zobowiązań na rachunku Klienta z tytułu zleceń i transakcji kupna z niepełnym pokryciem
w środkach pieniężnych (zleceń i transakcji z zaliczką w środkach pieniężnych) w wysokości jeden milion złotych, niezależnie od liczby i
rodzaju instrumentów finansowych będących przedmiotem zleceń lub transakcji kupna oraz niezależnie od wartości środków posiadanych
przez Klienta.

2.

Na wniosek Klienta, Dom Maklerski BOŚ S.A. może ustalić wyższą wartość limitu zobowiązań niż określona w pkt 1. Wniosek, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, może zostać złożony osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez
Dom Maklerski BOŚ S.A.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2018 r.
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 5 lipca 2018 roku
1. Działając zgodnie z postanowieniami § 83 ust. 5 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
S.A. – rynek kasowy ustala się, że zlecenia o limicie ceny znacznie odbiegającym od ostatniego kursu zamknięcia według tabeli poniższej, mogą
być odrzucone i/lub nie przekazane przez Dom Maklerski BOŚ S.A. na właściwy rynek do momentu zmiany określonego w niniejszym Zarządzeniu
odchylenia od kursu zamknięcia. Zmiana odchylenia jest dokonywana przez maklera nadzorującego w danym dniu sesję giełdową w Domu
Maklerskim BOŚ S.A.
Typ papieru

Odchylenie od kursu odniesienia

Akcje, Prawa do akcji, Prawa poboru akcji, Certyfikaty
inwestycyjne,
Certyfikaty
strukturyzowane,
Tytuły
uczestnictwa funduszy typu ETF, notowane na Głównym
Rynku GPW S.A.

40%

Akcje, Prawa do akcji, Prawa poboru akcji notowane na
Głównym Rynku GPW S.A. w systemie notowań jednolitych
z jednokrotnym lub dwukrotnym określaniem kursu

100%

Akcje, Prawa do akcji, Prawa poboru akcji notowane na
Rynku NewConnect w systemie notowań ciągłych

60%

Akcje, Prawa do akcji, Prawa poboru akcji notowane na
Rynku NewConnect w systemie notowań jednolitych z
jednokrotnym lub dwukrotnym określaniem kursu

200%

Obligacje Skarbu Państwa, Obligacje notowane w systemie
kursu jednolitego

15%

Obligacje komunalne, Obligacje korporacyjne, Publiczne
Listy Zastawne, Hipoteczne Listy Zastawne, Obligacje
strukturyzowane

15%

2. W uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski BOŚ S.A. może stosować inne wartości odchyleń niż wymienione w powyższej tabeli.
3. Dom Maklerski BOŚ S.A. poddając weryfikacji zlecenie przed przekazaniem na rynek i/lub odrzucając zlecenie przekazuje informację Klientowi
składającemu zlecenie, że przekazanie takiego zlecenia na rynek mogłoby stworzyć warunki, w których kurs giełdowy, układ zleceń, obroty nie
wyrażają rzeczywistej sytuacji rynkowej.
Odwołuje się Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 20 czerwca 2014 roku
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2018 roku.
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 12 czerwca 2018 roku
Dyrektor Domu Maklerskiego BOŚ S.A. informuje, że Dom Maklerski BOŚ S.A. zawarł umowy o dystrybucję z następującymi Towarzystwami
Funduszy Inwestycyjnych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa,
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa,
Aviva Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa,
BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa,
Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań.
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa,
Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa,
MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,
Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,
NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa,
Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,
Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa,
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa,
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa,
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa,
Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Pl. Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa,
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 1,02-685 Warszawa,
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa,
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Polna 11, 00-633 Warszawa.

Traci moc Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. 02 listopada 2017 roku
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2018 roku.
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 maja 2018 roku
Działając zgodnie z postanowieniem § 79 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
– rynek kasowy ustala się, że będą przyjmowane od Klientów i przekazywane na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”),
w tym na rynek New Connect oraz na Bondspot S.A. (dalej „Bondspot”), zlecenia spełniające wymagania określone w niniejszym Zarządzeniu, pod
warunkiem, że obowiązujące na GPW w tym na rynku NewConnect oraz Bondspot regulacje dopuszczają ich przyjmowanie.
1. Określenie limitu realizacji zlecenia:
1) zlecenia z określonym limitem realizacji,
2) zlecenia ze zmiennym limitem realizacji (PEG), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zleceń, których przedmiotem są prawa poboru, zlecenia ze
zmiennym limitem realizacji muszą zawierać w przypadku zleceń kupna górny limit realizacji oraz w przypadku zleceń sprzedaży dolny limit
realizacji,
3) zlecenia bez określonego limitu realizacji (PKC, PCR), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku praw poboru oraz instrumentów finansowych
notowanych w systemie animatora rynku, zlecenia bez określonego limitu realizacji (PKC, PCR) nie będą przyjmowane.
2. Zlecenia mogą zawierać dodatkowe warunki wykonania:
1) minimalna wielkość wykonania,
2) limit aktywacji,
3) wielkość ujawniana,
4) górny lub dolny limit realizacji w przypadku zlecenia PEG.
3. Zlecenia mogą zawierać oznaczenia terminu ważności:
1) do końca sesji giełdowej,
2) do określonej daty,
3) do określonego czasu, z zastrzeżeniem, że czas ważności zlecenia złożonego za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez Dom
Maklerski BOŚ S.A. podaje się z dokładnością do jednej minuty,
4) na najbliższy fixing,
5) na zamknięcie,
6) ważne do pierwszego wykonania, tzn. ważne do momentu zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeśli zlecenie jest
realizowane jednocześnie w kilku transakcjach), przy czym niezrealizowana część zlecenia traci ważność,
7) ważne do zawarcia pierwszej transakcji (lub pierwszych transakcji, jeśli zlecenie jest realizowane jednocześnie w kilku transakcjach), przy czym
zlecenie może być zrealizowane wyłącznie w całości.
Niezależnie od postanowień zawartych w pkt 1) – 7) termin ważności zlecenia z dodatkowym warunkiem zawierającym limit aktywacji oraz termin
ważności zlecenia bez określonego limitu realizacji (PKC, PCR) nie może przekraczać terminu najbliższej sesji odpowiednio GPW i/lub
NewConnect.
4. Niezależnie od postanowień pkt 3 powyżej określa się następujące warunki dotyczące terminu ważności zlecenia:
1) maksymalny termin ważności zlecenia określonego w niniejszym zarządzeniu nie może przekraczać daty ostatniej sesji giełdowej w danym roku
kalendarzowym, z zastrzeżeniem ppkt 2) i ppkt 3),
2) termin ważności zlecenia, którego przedmiotem jest instrument finansowy z dołączonym kuponem odsetkowym (obligacje) nie może przekraczać
29 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia zlecenia,
3) zlecenia z terminem ważności rozpoczynającym się w roku 2018 nie mogą przekraczać daty 31 grudnia 2018 roku,
4) Dom Maklerski BOŚ S.A. nie przyjmuje zleceń ważnych na czas nieoznaczony (WDA),
5) Termin ważności zleceń przyjętych od Klientów i przekazanych na Bondspot nie może przekraczać terminu najbliższej sesji giełdowej na
Bondspot.
6) Dyrektor Domu Maklerskiego BOŚ S.A. może wyrazić zgodę na złożenie zlecenia z terminem innym niż określony w ppkt 1) lub w ppkt 2) lub w
ppkt 3).
5. W przypadku łączenia dodatkowych warunków wykonania lub oznaczenia ważności, stosuje się odpowiednie zapisy Szczegółowych Zasad
Obrotu Giełdowego lub Zasad Obrotu Instrumentami Finansowymi w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez GPW.
Odwołuje się Zarządzenie nr 6 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 29 grudnia 2017 roku.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018 roku.
Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 maja 2018 roku
1.

Działając zgodnie z § 56 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska ustala się, że od
dnia 24-05-2018 r. akcje spółek notowanych na GPW w systemie kursu jednolitego oraz papiery wartościowe notowane na Bondspot S.A. nie
mogą być przedmiotem zleceń z niepełnym pokryciem w środkach pieniężnych. W uzasadnionych przypadkach, DM BOŚ S.A. może przyjąć
zlecenie z niepełnym pokryciem w środkach pieniężnych, jeżeli Klient posiada na rachunku w DM BOŚ S.A. inne aktywa, w wysokości
umożliwiającej pełne pokrycie zobowiązań z tytułu zlecenia z niepełnym pokryciem w środkach pieniężnych.

2.

Traci moc Zarządzenie nr 1 Dyrektora DM BOŚ S.A. z dnia 16 marca 2009 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018 roku.
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Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26 lutego 2018 roku
Działając na podstawie § 106 ust. 5 Regulaminu Świadczenia Usług Maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek
kasowy, do realizacji zleceń DDM, z zastrzeżeniem zleceń DDM+ realizowanych za pomocą systemu informatycznego na warunkach określonych
w Instrukcji, upoważnia się pracowników Wydziału Wsparcia i Obsługi Klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. oraz pracowników oddziałów Domu
Maklerskiego BOŚ S.A.
Na podstawie dyspozycji Klienta wskazani wyżej pracownicy są upoważnieni do anulacji zleceń DDM+.
Traci moc Zarządzenie nr 13 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ SA z dnia 29 września 2006 roku.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2018 r.
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 29 grudnia 2017 roku
Dom Maklerski BOŚ S.A. zobowiązany przepisami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej GPW S.A.), regulującymi zasady
obrotu na rynkach prowadzonych lub organizowanych przez GPW S.A. [§ 14 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP
oraz § 27 Załącznika nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie
obrotu (system UTP)”] postanawia, że zlecenia przekraczające określoną dla danego instrumentu finansowego maksymalną wartość zlecenia,
maksymalny wolumen zlecenia, maksymalną wartość dla limitu ceny w zleceniu maklerskim przed ich przekazaniem na rynek podlegają
dodatkowej weryfikacji i wymagają akceptacji maklera nadzorującego sesję giełdową w Domu Maklerskim BOŚ S.A. w danym dniu. Do momentu
sprawdzenia parametrów zlecenia/-ń, zlecenie/-a nie będzie/będą przekazywane na rynek, z zastrzeżeniem pkt 2.3 oraz pkt 4 oraz pkt 5.
1. Maksymalna wartość zlecenia maklerskiego niewymagająca potwierdzenia:
1.1. Instrumenty finansowe na Rynku Głównym GPW – rynek kasowy:
1.1.1 akcje wchodzące w skład indeksu WIG20, z zastrzeżeniem pkt 1.3): 1.000.000 zł;
1.1.2 akcje inne niż określone w pkt 1.1 oraz prawa do akcji, z zastrzeżeniem pkt 1.3: 500.000 zł;
1.1.3 akcje lub prawa do akcji w dniu debiutu ich emitenta na giełdzie: 500.000 zł;
1.1.4 akcje i prawa do akcji w systemie kursu jednolitego: 500.000 zł;
1.1.5 prawa poboru w systemie notowań ciągłych: 500.000 zł;
1.1.6 prawa poboru w systemie kursu jednolitego: 500.000 zł;
1.1.7 dłużne instrumenty finansowe w systemie notowań ciągłych o wartości nominalnej do 99,99 zł:100.000 zł;
1.1.8 dłużne instrumenty finansowe w systemie notowań ciągłych o wartości nominalnej od 100 zł do 9.999,99 zł: 250.000 zł;
1.1.9 dłużne instrumenty finansowe w systemie notowań ciągłych o wartości nominalnej od 10.000 zł do 99.999,99 zł: 500.000 zł;
1.1.10 dłużne instrumenty finansowe w systemie notowań ciągłych o wartości nominalnej od 100.000 zł: 1.000.000 zł;
1.1.11 dłużne instrumenty finansowe w systemie kursu jednolitego o wartości nominalnej do 99,99 zł: 100.000 zł;
1.1.12 dłużne instrumenty finansowe w systemie kursu jednolitego o wartości nominalnej od 100 zł do 9.999,99 zł: 250.000 zł;
1.1.13 dłużne instrumenty finansowe w systemie kursu jednolitego o wartości nominalnej od 10.000 zł do 99.999,99 zł: 500.000 zł;
1.1.14 dłużne instrumenty finansowe w systemie kursu jednolitego o wartości nominalnej od 100.000 zł: 1.000.000 zł;
1.1.15 certyfikaty inwestycyjne w systemie notowań ciągłych: 500.000 zł;
1.1.16 tytuły uczestnictwa w funduszach typu ETF w systemie notowań ciągłych: 500.000 zł;
1.1.17 obligacje strukturyzowane: 1.000.000 zł;
1.1.18 certyfikaty strukturyzowane: 1.000.000 zł;
1.1.19 warranty opcyjne: 1.000.000 zł.
1.2. Instrumenty finansowe w alternatywnym systemie obrotu:
1.2.1 akcje i prawa do akcji w systemie notowań ciągłych: 100.000 zł;
1.2.2 akcje i prawa do akcji w systemie kursu jednolitego: 100.000 zł;
1.2.3 prawa poboru w systemie notowań ciągłych: 100.000 zł;
1.2.4 prawa poboru w systemie kursu jednolitego: 100.000 zł;
1.2.5 dłużne instrumenty finansowe w systemie notowań ciągłych o wartości nominalnej do 99,99 zł:100.000 zł;
1.2.6 dłużne instrumenty finansowe w systemie notowań ciągłych o wartości nominalnej od 100 zł do 9.999,99 zł: 250.000 zł;
1.2.7 dłużne instrumenty finansowe w systemie notowań ciągłych o wartości nominalnej od 10.000 zł do 99.999,99 zł: 500.000 zł;
1.2.8 dłużne instrumenty finansowe w systemie notowań ciągłych o wartości nominalnej od 100.000 zł: 1.000.000 zł;
1.2.9 dłużne instrumenty finansowe w systemie kursu jednolitego o wartości nominalnej do 99,99 zł: 100.000 zł;
1.2.10 dłużne instrumenty finansowe w systemie kursu jednolitego o wartości nominalnej od 100 zł do 9.999,99 zł: 250.000 zł;
1.2.11 dłużne instrumenty finansowe w systemie kursu jednolitego o wartości nominalnej od 10.000 zł do 99.999,99 zł: 500.000 zł;
1.2.12dłużne instrumenty finansowe w systemie kursu jednolitego o wartości nominalnej od 100.000 zł: 1.000.000 zł.
2. Maksymalny wolumen zlecenia maklerskiego niewymagający potwierdzenia:
2.1 Instrumenty finansowe na Rynku Głównym GPW:
2.1.1 dłużne instrumenty finansowe w systemie notowań ciągłych o wartości nominalnej do 99,99 zł: 1.000 sztuk;
2.1.2 dłużne instrumenty finansowe w systemie notowań ciągłych o wartości nominalnej od 100 zł do 9.999,99 zł 500 sztuk;
2.1.3 dłużne instrumenty finansowe w systemie notowań ciągłych o wartości nominalnej od 10.000 zł do 99.999,99 zł: 250 sztuk;
2.1.4 dłużne instrumenty finansowe w systemie notowań ciągłych o wartości nominalnej od 100.000 zł: 50 sztuk;
2.1.5 dłużne instrumenty finansowe w systemie kursu jednolitego o wartości nominalnej do 99,99 zł: 1.000 sztuk;
2.1.6 dłużne instrumenty finansowe w systemie kursu jednolitego o wartości nominalnej od 100 zł do 9.999,99 zł: 500 sztuk;
2.1.7 dłużne instrumenty finansowe w systemie kursu jednolitego o wartości nominalnej od 10.000 zł do 99.999,99 zł: 250 sztuk;
2.1.8 dłużne instrumenty finansowe w systemie kursu jednolitego o wartości nominalnej od 100.000 zł: 50 sztuk;
2.1.9 akcje, prawa do akcji, prawa poboru w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego, certyfikaty inwestycyjne, tytuły
uczestnictwa w funduszach typu ETF: 2% instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu giełdowego i oznaczonych tym samym kodem
ISIN, a w przypadku gdy 2 % tych instrumentów stanowi mniej niż 1.000.000 instrumentów – nie więcej niż 1.000.000 instrumentów;
2.1.10 obligacje strukturyzowane: 100.000 sztuk;
2.1.11 certyfikaty strukturyzowane: 100.000 sztuk;
2.1.12 warranty opcyjne: 100.000 sztuk.
2.2 Instrumenty finansowe w alternatywnym systemie obrotu:
2.2.1 dłużne instrumenty finansowe w systemie notowań ciągłych o wartości nominalnej do 99,99 zł: 1.000 sztuk;
2.2.2 dłużne instrumenty finansowe w systemie notowań ciągłych o wartości nominalnej od 100 zł do 9.999,99 zł 500 sztuk;
2.2.3 dłużne instrumenty finansowe w systemie notowań ciągłych o wartości nominalnej od 10.000 zł do 99.999,99 zł: 250 sztuk;
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2.2.4 dłużne instrumenty finansowe w systemie notowań ciągłych o wartości nominalnej od 100.000 zł: 50 sztuk;
2.2.5 dłużne instrumenty finansowe w systemie kursu jednolitego o wartości nominalnej do 99,99 zł: 1.000 sztuk;
2.2.6 dłużne instrumenty finansowe w systemie kursu jednolitego o wartości nominalnej od 100 zł do 9.999,99 zł: 500 sztuk;
2.2.7 dłużne instrumenty finansowe w systemie kursu jednolitego o wartości nominalnej od 10.000 zł do 99.999,99 zł: 250 sztuk;
2.2.8 dłużne instrumenty finansowe w systemie kursu jednolitego o wartości nominalnej od 100.000 zł: 50 sztuk.
2.2.9 akcje, prawa do akcji i prawa poboru w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego: 2% instrumentów finansowych
wprowadzonych do obrotu i oznaczonych tym samym kodem ISIN, a w przypadku gdy 2% tych instrumentów stanowi mniej niż 1.000.000
instrumentów – nie więcej niż 1.000.000 instrumentów.
2.3 Zlecenia na instrumenty o których mowa w pkt 2.1.9 oraz 2.2.9 przekraczające maksymalny wolumen niewymagający potwierdzenia będą
odrzucane.
3. Maksymalne wartości dla limitów cen w zleceniu maklerskim
3.1 Instrumenty finansowe na Rynku Głównym GPW
3.1.1 Akcje, prawa do akcji, prawa poboru w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego: równe statycznym ograniczeniom
wahań kursów dla danego instrumentu
3.1.2 Dłużne instrumenty finansowe w systemie notowań ciągłych i w systemie kursu jednolitego: równe statycznym ograniczeniom wahań kursów
dla danego instrumentu
3.1.3 Certyfikaty inwestycyjne: równe statycznym ograniczeniom wahań kursów dla danego instrumentu
3.1.4 Tytuły uczestnictwa w funduszach typu ETF: równe statycznym ograniczeniom wahań kursów dla danego instrumentu
3.2 Instrumenty finansowe w alternatywnym systemie obrotu
3.2.1 Akcje, prawa do akcji, prawa poboru w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego: równe statycznym ograniczeniom
wahań kursów dla danego instrumentu
3.2.2 Dłużne instrumenty finansowe w systemie notowań ciągłych i w systemie kursu jednolitego: równe statycznym ograniczeniom wahań kursów
dla danego instrumentu
4.Niezależnie od postanowień pkt 3, zlecenia kupna z ceną poniżej statycznych ograniczeń wahań kursów oraz zlecenia sprzedaży z ceną powyżej
statycznych ograniczeń wahań kursów podlegają weryfikacji przez Dom Maklerski BOŚ. Dom Maklerski BOŚ S.A. informuje Klienta, że kurs
zlecenia znajduje się poza statycznymi ograniczeniami wahań kursów. Przed złożeniem zlecenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim Klient jest
zobowiązany potwierdzić parametry tego zlecenia.
5.Niezależnie od postanowień pkt 3 oraz 4, zlecenia kupna i sprzedaży złożone za pośrednictwem bossaMobile, bossaMobile+, bossaNOL3 wraz z
bossaAPI oraz aplikacji wykorzystujących bossaAPI z ceną poniżej lub powyżej statycznych ograniczeń wahań kursów będą odrzucane i nie będą
obsługiwane.
Traci moc Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 22 listopada 2016 roku.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2018 roku.
Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 29 grudnia 2017 roku
Działając zgodnie z postanowieniami § 79 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
– rynek kasowy ustala się, że w przypadku zleceń kupna składanych przez Klientów bez określonego limitu ceny (PKC, PCR, PEG bez określonego
dodatkowego limitu realizacji) Dom Maklerski BOŚ S.A. będzie uwzględniał możliwość wzrostu kursu instrumentu finansowego w stosunku do
wartości górnych statycznych ograniczeń wahań kursów zgodnie z zasadami określonymi w poniższych punktach:
1. +10% dla akcji i prawa do akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG20,
2. +10% dla obligacji,
3. +10% dla tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF,
4. +10% dla pozostałych instrumentów finansowych nie ujętych w punktach od 1 do 3 notowanych w systemie notowań ciągłych na Głównym rynku
GPW, z zastrzeżeniem pkt 7,
5. +50% dla instrumentów finansowych notowanych na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem pkt 7,
6. +50% dla instrumentów finansowych notowanych w systemie notowań jednolitych na Głównym rynku GPW, z zastrzeżeniem pkt 7,
7. +100% dla praw poboru.
W uzasadnionych przypadkach Dom Maklerski BOŚ S.A. zastrzega sobie prawo zastosowania innych wartości niż wymienione w punktach od 1 do
6. Decyzja w tym zakresie jest podejmowana przez maklera nadzorującego sesję giełdową w Domu Maklerskim BOŚ S.A.
Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 14 lipca 2015 roku.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2018 r. roku.
Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 29 grudnia 2017 roku
Działając zgodnie z postanowieniami § 79 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
– rynek kasowy ustala się, że zlecenia typu cross oraz zlecenia z warunkiem wielkości ujawnianej, które nie spełniają określonego przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. warunku minimalnej wartości zlecenia, nie będą przez Dom Maklerski BOŚ S.A. przyjmowane.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2018 roku.
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 06 listopada 2017 roku
Działając zgodnie z postanowieniami § 74 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
- rynek kasowy, ustala się następujące godziny przyjmowania zleceń kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych oraz anulacji lub modyfikacji
tych zleceń na rynki instrumentów finansowych obsługiwane przez Dom Maklerski BOŚ S.A.:
1.
2.
3.
4.

Zlecenia składane w centrali Domu Maklerskiego BOŚ S.A., od godz. 8:30 do godz. 17:30, we wszystkie dni sesyjne,
Zlecenia składane w poszczególnych oddziałach Domu Maklerskiego BOŚ S.A., od godz. 8:30 do godz. 17:15, we wszystkie dni sesyjne,
Zlecenia składane telefonicznie przez klientów centrali Domu Maklerskiego BOŚ S.A., od godz. 8:00 do godz.18:00, we wszystkie dni
sesyjne,
Zlecenia telefoniczne składane przez Klientów oddziałów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. w godzinach od 8:00 do 8:30 obsługiwane są
przez centralę Domu Maklerskiego BOŚ S.A. (tel. 801–104-104), od godz. 8:30 do zakończenia pracy oddziału, obsługiwane są przez
poszczególne oddziały, we wszystkie dni sesyjne,
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5.
6.
7.

Zlecenia składane za pomocą oprogramowania wskazanego przez Dom Maklerski BOŚ S.A. całodobowo we wszystkie dni tygodnia, z
wyjątkiem przerw konserwacyjnych i rozliczeniowych,
Zlecenia złożone pięć minut (lub później) przed rozpoczęciem lub zakończeniem danej fazy notowań na GPW, BondSpot i NewConnect,
przyjmowane są warunkowo, bez gwarancji przekazania ich na wskazany rynek,
Do godz. 8:45 Domu Maklerskiego BOŚ S.A. będzie obsługiwał w pierwszej kolejności zlecenia/dyspozycje kupna/sprzedaży
anulacji/modyfikacji składane przez Klientów na rynki obsługiwane przez Dom Maklerski BOŚ S.A.

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 02 grudnia 2016 roku.
Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 27 września 2016 roku
Działając zgodnie z postanowieniem § 109 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
S.A. – rynek kasowy w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku wprowadza się dla Klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A.
promocyjną stawkę prowizji z tytułu nabycia/zbycia ETF (Exchange Traded Fund) w wysokości 0,25 % min. 5 PLN dla zleceń składanych przez
Internet.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 września 2016 roku.
Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 27 września 2016 roku
Działając zgodnie z postanowieniem § 109 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
S.A. – rynek kasowy do dnia 30 czerwca 2017 roku wprowadza się dla nowych Klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. promocję polegającą na nie
naliczaniu opłaty za korzystanie z pakietów Zielonych w miesiącu otwarcia rachunku maklerskiego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 września 2016 roku.
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 22 września 2016 roku
1.
Z dniem 23 września 2016 roku wprowadza się nową „Instrukcję obsługi serwera zleceń Stock OnLine” (dalej „Instrukcja”).
2.
Aktualna wersja Instrukcji, obowiązująca od 23 września 2016 roku dostępna jest na stronie internetowej Domu Maklerskiego BOŚ S.A.
http://bossa.pl/oferta/dokumenty/.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 września 2016 roku.
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 31 sierpnia 2016 roku
Działając zgodnie z postanowieniami § 30 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
- rynek kasowy ustala się następujące zasady wpłat i wypłat gotówkowych z rachunków Klientów w Domu Maklerskiego BOŚ S.A.:
Dla rachunków prowadzonych w centrali Domu Maklerskiego BOŚ S.A.:
1. Wpłaty Klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. na rachunki pieniężne powinny być dokonywane wyłącznie na rachunek Domu
Maklerskiego BOŚ S.A. w Banku Ochrony Środowiska S.A. II O/Warszawa, na indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat.
Indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat jest dostępny po zalogowaniu na rachunek klienta w zakładce [Dyspozycje ->
Przelewy] lub na wydruku wyciągu.
2. Wpłaty i wypłaty za pośrednictwem V/Oddziału Operacyjnego Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie realizowane są od
poniedziałku do piątku w godzinach: 9:30 – 17:00 z zastrzeżeniem postanowień punktu 3 - 7.
3. W celu dokonania wypłaty należy złożyć w Domu Maklerskim BOŚ S.A. odpowiednią dyspozycję wypłaty.
4. Dyspozycje wypłat do wysokości 20 tys. PLN mogą być realizowane w dniu ich złożenia.
5. Dyspozycje wypłat powyżej 20 tys. PLN mogą być zrealizowane nie wcześniej niż dnia następnego, po uprzednim zgłoszeniu
(zamówienia środków) w Domu Maklerskim BOŚ S.A. Zamówienia środków należy dokonać nie później niż do godz. 11:00 dnia
poprzedzającego wypłatę.
6. Dyspozycje wypłat powyżej 200 tys. PLN mogą być zrealizowane nie wcześniej niż dwa dni po uprzednim zgłoszeniu (zamówienia
środków) w Domu Maklerskim BOŚ S.A. Zamówienia środków należy dokonać nie później niż do godz. 15:00, dwa dni przed dniem
wypłaty.
7. Dyspozycja wypłaty powinna być złożona nie później niż 45 minut przed zamknięciem kasy.
8. Dyspozycje przelewu środków pieniężnych z rachunków pieniężnych Klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. realizowane są w
najbliższym możliwym terminie wynikającym z warunków realizowania tego rodzaju dyspozycji dla rachunku Domu Maklerskiego BOŚ
S.A. prowadzonego przez Bank Ochrony Środowiska S.A. II Oddział w Warszawa.
Dla rachunków prowadzonych przez Oddziały Domu Maklerskiego BOŚ S.A.:
1. Wszelkie wpłaty Klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A. na rachunki pieniężne, powinny być dokonywane na rachunki Domu
Maklerskiego BOŚ S.A. wskazane na tablicy ogłoszeń w oddziale Domu Maklerskiego BOŚ S.A.
2. Godziny wpłat i wypłat oraz szczegółowe zasady realizacji wypłat ustalane są przez Dyrektora Oddziału i podawane do publicznej
wiadomości poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Oddziale Domu Maklerskiego BOŚ S.A w trybie Zarządzenia.
3. Ustala się dzienny limit wypłat gotówkowych realizowanych w Oddziale Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z jednego rachunku pieniężnego.
Wysokość ww. limitu ustala się na kwotę 30.000, - PLN (trzydzieści tysięcy złotych).
4. W wypadku wypłaty w Oddziale Domu Maklerskiego BOŚ S.A. przekraczającej kwotę, o której mowa w pkt 3, Klient zobowiązany jest
złożyć na trzy dni przed dniem realizacji wypłaty stosowną dyspozycję osobiście w Oddziale lub może też zgłosić dyspozycję wypłaty
telefonicznie (Klient musi posiadać uprawnienia do składania dyspozycji telefonicznych).
Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 24 marca 2016 roku.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2016 roku.
Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 16 maja 2016 roku
1.
Z dniem 17 maja 2016 roku wprowadza się nową „Instrukcję obsługi serwera zleceń Stock OnLine” (dalej „Instrukcja”).
2.
Aktualna wersja Instrukcji, obowiązująca od 17 maja 2016 roku dostępna jest na stronie internetowej Domu Maklerskiego BOŚ S.A.
http://bossa.pl/oferta/dokumenty/.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2016 roku.

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 11 marca 2015 roku
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Działając zgodnie z § 15 ust. 2 Regulamin 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 (dalej Regulamin) ustala się, że Dom Maklerski BOŚ S.A. będzie udostępniał:
1) Rekomendacje ogólne, o których mowa w § 14 ust. 2 Regulaminu, w dniu ich udostępnienia, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
wskazany przez Klienta w Umowie o Opracowania, Klientom, którzy:
a) zawarli Umowę o Opracowania oraz
b) zawarli transakcje kupna/sprzedaży instrumentów finansowych za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A. w okresie 1 miesiąca
kalendarzowego poprzedzającego udostępnienie Rekomendacji ogólnych, dla których wartość prowizji była nie mniejsza niż 5.000 zł lub
zawarli transakcje kupna/sprzedaży instrumentów finansowych za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A. w okresie 3 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających udostępnienie Rekomendacji ogólnych, dla których średnia miesięczna wartość prowizji wyniosła
5.000 zł;
2) Rekomendacje ogólne, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 Regulaminu, w trzecim dniu roboczym, za pośrednictwem oprogramowania
wskazanego przez Dom Maklerski BOŚ S.A., Klientom, którzy posiadają dostęp do serwisów informacyjnych na podstawie umowy o
dystrybucję serwisów informacyjnych ale nie spełnili wymagań określonych w pkt 1.
Niezależnie od postanowień zawartych w pkt 1 oraz w pkt 2 powyżej Dom Maklerski BOŚ S.A. może w uzasadnionych przypadkach na wniosek
Klienta udostępnić Rekomendacje ogólne Klientowi, który nie spełnił warunków wymienionych w tych punktach.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2015 roku.
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26 lutego 2015 roku
Realizując obowiązek Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej „DM”) wynikający z art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361) oraz działając zgodnie z postanowieniem § 108 ust. 6a Regulaminu
świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek kasowy ustala się, że informacja podatkowa PIT-8C
za poprzedni rok zostanie przekazana Klientom DM:
1.

drogą elektroniczną, w formie pliku PDF opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wydanym przez kwalifikowany podmiot
świadczący usługi certyfikacyjne, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 262 z późn. zm.) - Klientom, którzy w Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku
kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń wskazali jako sposób odbioru korespondencji, odbiór za pośrednictwem
oprogramowania wskazanego przez DM,

2.

listem poleconym - Klientom, którzy w Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym
oraz przyjmowania i przekazywania zleceń wskazali jako sposób odbioru korespondencji inny niż odbiór za pośrednictwem
oprogramowania wskazanego przez DM.

Na wniosek Klienta, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, złożony do 20 kwietnia roku następującego po roku, za który została sporządzona informacja
podatkowa PIT-8C, powyższa informacja dodatkowo zostanie przekazana listem poleconym.
DM nie wykonuje korekty informacji podatkowej PIT-8C, jeżeli dane w niej zawarte są błędne, a przyczyna błędu nie leży po stronie DM.
Odwołuje się Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 04 lutego 2015 roku.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2015 roku.
Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 14 stycznia 2014 roku
Realizując obowiązek Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej „DM”) wynikający z art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361) oraz działając zgodnie z postanowieniem § 108 ust. 6a Regulaminu
świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek kasowy ustala się, że:
1. Informacja podatkowa PIT-8C za 2013 rok zostanie przekazana Klientom DM:
a) drogą elektroniczną, w formie pliku PDF opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wydanym przez kwalifikowany
podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.), albo
b) listem poleconym i drogą elektroniczną, o której mowa w lit. a), albo
c)
listem poleconym,
- zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2, 3 oraz 4 poniżej.
2.

Informacja podatkowa PIT-8C za 2013 rok wyłącznie w formie elektronicznej zostanie przekazana Klientom, którzy:
a) w Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania
i przekazywania zleceń wskazali jako sposób odbioru korespondencji „odbiór za pośrednictwem oprogramowania wskazanego
przez DM” oraz
b) dokonali co najmniej 1 logowania na rachunku w 2013 roku.

3.

Informacja podatkowa PIT-8C za 2013 rok w formie elektronicznej oraz drogą pocztową zostanie przekazana Klientom, którzy:
a) w Umowie o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania
i przekazywania zleceń wskazali jako sposób odbioru korespondencji „odbiór za pośrednictwem oprogramowania wskazanego
przez DM” oraz
b) nie dokonali logowania na rachunku w 2013 roku.
Informacja podatkowa PIT-8C za 2013 rok zostanie przekazana wyłącznie listem poleconym Klientom, którzy wskazali sposób odbioru
korespondencji inny niż określony w pkt 2 lit. a) i 3 lit. a), tj. za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM.
Na wniosek Klienta, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, złożony do dnia 30 kwietnia 2014 roku informacja podatkowa PIT-8C za 2013 rok
zostanie bezpłatnie przekazana listem poleconym.

4.
5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2014 roku.
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 21 sierpnia 2013 roku
W przypadku złożenia przez Klienta zlecenia skutkującego rozpoczęciem równoważenia lub brakiem równoważenia z jednoczesnym odrzuceniem
niezrealizowanej części zlecenia, w rozumieniu Szczegółowych zasad obrotu giełdowego w systemie UTP, Dom Maklerski BOŚ S.A. informuje, że
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będzie potwierdzał każdorazowo zamiar realizacji niezrealizowanej części zlecenia zgodnie z § 67 ust. 2 oraz § 69 ust. 2 Szczegółowych zasad
obrotu giełdowego w systemie UTP (potwierdzenie zamiaru realizacji odrzuconej części zlecenia). Powyższe nie dotyczy przypadku, w którym
rozpoczęcie równoważenia lub brak równoważenia z jednoczesnym odrzuceniem niezrealizowanej części zlecenia nastąpiło w wyniku modyfikacji
złożonego zlecenia.
Traci moc Zarządzenie nr 1 Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 12 kwietnia 2013 roku.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2013 roku.
Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 10 kwietnia 2013 roku
Działając zgodnie z postanowieniami § 68 ust. 5 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
– rynek kasowy ustala się następujące zasady składania zleceń i dyspozycji dotyczących transakcji pakietowych:
1. Zlecenia i dyspozycje Klientów dotyczące transakcji pakietowych są przyjmowane przez Dom Maklerski BOŚ S.A. zgodnie z zasadami
obowiązującymi na danym rynku. Wymienione wyżej zlecenia lub dyspozycje będą przyjmowane przez Dom Maklerski BOŚ S.A., jeżeli
zostaną złożone nie później niż 10 minut przed zakończeniem przyjmowania tego typu zleceń zgodnie z przepisami obowiązującymi na danym
rynku,
2. Zlecenia i dyspozycje Klientów złożone z naruszeniem terminu, o którym mowa w pkt 1 przyjmowane są w trybie warunkowym. Dom Maklerski
BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ich przekazanie na dany rynek.
Odwołuje się Zarządzenie nr 12 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 29 września 2006 roku.
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2013 roku.
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 23 listopada 2012 roku
1. Działając na podstawie § 110 ust. 8 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. - rynek
kasowy (dalej Regulamin), Dyrektor Domu Maklerskiego BOŚ S.A. udostępnia od dnia 26 listopada 2012 r. dodatkowo możliwość
przekazywania przez Klienta do Domu Maklerskiego BOŚ S.A. skarg dotyczących usług maklerskich świadczonych na podstawie Regulaminu
lub działalności Domu Maklerskiego BOŚ S.A. w inny sposób niż określony w § 110 ust. 2 Regulaminu.
2. Dodatkowe drogi składania skarg to:
a) telefoniczna na numer 22 50 43 104 lub 801 104 104, w godzinach pracy Domu Maklerskiego BOŚ S.A. to jest od godz. 8:15 do godz.
18:00, we wszystkie dni sesyjne,
b) za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez Dom Maklerski BOŚ S.A.
3. Pisma kierowane drogą mailową na obsługiwany przez Wydział Obsługi Klienta adres elektroniczny makler@bossa.pl lub opiekun@bossa.pl
lub do indywidualnie wskazanego pracownika zostaną uznane za skargę, o ile zostaną potwierdzone przez składającego pismo w sposób
określony w § 110 ust. 2 Regulaminu lub w pkt 2 niniejszego Zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2012 roku.
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 08 listopada 2012 roku
Działając zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 7 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
– rynek kasowy ustala się:
1. W związku z zawarciem Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i
przekazywania zleceń Klient zobowiązany jest zasilić swój rachunek w Domu Maklerskim BOŚ S.A. środkami o wartości nie mniejszej niż
1.000 PLN w terminie 7 dni od podpisania ww. umowy.
2. Warunki określone w pkt 1 niniejszego Zarządzenia nie mają zastosowania do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń zawieranej w związku ze świadczeniem usługi Zarządzania
Portfelem wskazanej w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelami Instrumentów Finansowych przez Dom Maklerski Banku
Ochrony Środowiska S.A. Minimalną wartość aktywów dla danej Strategii Inwestycyjnej określa odrębne Zarządzenie Dyrektora Domu
Maklerskiego BOŚ S.A.
3. W przypadku Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i
przekazywania zleceń, zawieranej w oddziałach Domu Maklerskiego BOŚ S.A., Dyrektor Oddziału Domu Maklerskiego BOŚ S.A. może na
indywidualny wniosek Klienta ustalić inną kwotę i/lub inny termin niż określony w pkt 1.
4. Warunki określone w pkt 1 niniejszego Zarządzenia nie mają zastosowania do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów
finansowych na rynku kasowym zawieranej w celu zawarcia Umowy IKE oraz do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieranej w celu zawarcia Umowy IKZE.
Traci moc Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 19 stycznia 2012 roku.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08 listopada 2012 roku.
Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 31 października 2012 roku
Działając zgodnie z postanowieniami § 3a ust. 7 Regulaminu prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont
Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz § 1 ust. 6 Regulaminu świadczenia usług
maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek kasowy, ustala się, że rozpoczęcie świadczenia usług na podstawie
Umów o prowadzenie Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Umów o
wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieranych w celu zawarcia Umowy IKZE rozpocznie się
od dnia 5 listopada 2012 roku.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05 listopada 2012 roku.
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 30 grudnia 2011 roku
Działając zgodnie z postanowieniami § 96 oraz § 98 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
S.A.– rynek kasowy ustala się
następujące zasady uczestnictwa w notowaniach ciągłych zwanych dalej notowaniami w sali dogrywek w centrali Domu Maklerskiego BOŚ S.A.:
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I.
1.
2.

3.
4.
5.
II.
III.
1.
2.
3.
4.

Notowania ciągłe organizowane na sali dogrywek – poziom (-1):
W czasie notowań w sali dogrywek może przebywać maksymalnie 8 osób.
W notowaniach organizowanych na sali dogrywek mogą brać udział wyłącznie Klienci Domu Maklerskiego BOŚ S.A., którzy zgłosili chęć
uczestnictwa w terminie wskazanym w pkt 3 oraz osiągnęli w kwartale poprzednim obroty, których poziom, określany każdorazowo przez
Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A., uprawnia do udziału w notowaniach.
Zgłoszenia, o których mowa w pkt 2 przyjmowane są najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem miesiąca uczestnictwa w
notowaniach.
Wstęp do sali dogrywek odbywa się wyłącznie na podstawie wydanej przez Dom Maklerski BOŚ S.A. karty wstępu.
Pracownik prowadzący notowania może pozbawić prawa przebywania w sali dogrywek osoby zakłócające porządek i przebieg notowań lub
których zachowanie narusza zasady współżycia społecznego.
Ponadto Dom Maklerski BOŚ S.A. ma prawo organizować notowania ciągłe w innych miejscach niż określone w pkt I.
Notowania ciągłe w Oddziałach.
Notowania ciągłe odbywają się w wydzielonych pomieszczeniach Oddziałów Domu Maklerskiego BOŚ S.A.
Prawo do uczestniczenia w notowaniach ciągłych mają wszyscy Klienci posiadający rachunek w Domu Maklerskim BOŚ S.A.
Dyrektor Oddziału ma prawo organizować notowania ciągłe w więcej niż jednym miejscu na terenie Oddziału.
W przypadku dużej ilości chętnych do uczestniczenia w notowaniach ciągłych, w salach specjalnie do tego przeznaczonych, Dom Maklerski
BOŚ S.A. ma prawo do arbitralnego ograniczenia liczby osób biorących w nich udział.

Traci moc Zarządzenie nr 20 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 29 września 2006 roku.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku
Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 30 grudnia 2011 roku
Na podstawie § 98 ust. 2 lit. c Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BOŚ S.A. niniejszym określa się warunki jakie
powinien spełniać Klient uprawniające do otrzymania karty wstępu do sali dogrywek od dnia 02 stycznia 2011 roku:
1.

minimalny kwartalny poziom obrotów na rachunku/rachunkach Klienta, uprawniający do otrzymania karty wstępu do „sali dogrywek” w
centrali Domu Maklerskiego BOŚ S.A. ustala się zgodnie z lit. a lub lit. b:
a) 2.000.000,00 złotych (słownie: dwa miliony), w przypadku transakcji papierami wartościowymi, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 14
Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BOŚ S.A. – rynek kasowy;
b) 2000 sztuk (słownie: dwa tysiące), w przypadku transakcji derywatami, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 15 Regulaminu świadczenia
usług maklerskich przez Dom Maklerski BOŚ S.A. – rynek kasowy.

2.

Karta wstępu do „sali dogrywek” wydawana jest Klientom nieodpłatnie.

Traci moc Zarządzenie nr 21 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 29 września 2006 roku.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2011 roku
Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 24 lutego 2011 roku
1.
Działając zgodnie z postanowieniami § 74a ust. 7 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska S.A. – rynek kasowy, wprowadza się dzienny limit operacji wykonywanych za pośrednictwem interfejsu programowania
aplikacji bossaAPI na jednym rachunku i obejmuje następujące rodzaje zleceń:

zlecenia kupna/sprzedaży,

anulaty,

modyfikacje.
2.
Dzienny limit operacji, o którym mowa w pkt 1 wynosi łącznie 2000 operacji.
3.
Dzienny limit może zostać zwiększony na wniosek Klienta. Przyznając wyższy limit Klientowi Upoważniony pracownik Domu Maklerskiego
BOŚ S.A. określi wysokość dziennego limitu i okres na jaki podwyższony limit będzie obowiązywał.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2011 roku
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 24 stycznia 2011 roku
Działając na podstawie § 84 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek
kasowy, niniejszym informujemy, iż od dnia 24 stycznia 2011 roku Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. rozpoczął świadczenie usług
maklerskich w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) organizowanym przez BondSpot S.A.
Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku
Zarządzenia Dyrektora Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. obowiązujące na dzień 17 czerwca 2010 roku, odnoszące się do
Umowy świadczenia usług brokerskich i prowadzenia rachunków papierów wartościowych i pieniężnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska S.A. oraz Regulaminu świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek kasowy, od dnia
17.06.2010 r. mają zastosowanie do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz
przyjmowania i przekazywania zleceń, Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieranej
w celu zawarcia Umowy IKE (Umowy maklerskiej IKE) oraz do Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska – rynek kasowy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2010 roku.
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ SA z dnia 25 maja 2009 roku
Działając zgodnie z § 76 Regulaminu świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska – rynek kasowy ustala się,
że od dnia 25.05.2009 roku zwrot prowizji z tytułu tzw. "transakcji daytrading" będzie następował po rozliczeniu sesji przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2009 roku.
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 05 grudnia 2007 roku
Działając zgodnie z § 20 Regulaminu świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ustala się, że od dnia
06.12.2007 roku Dom Maklerski może odmówić przyjęcia zlecenia kupna, które spowoduje naruszenie wartości wskaźnika WWZ określonego w
Regulaminie udzielania przez BOŚ S.A. kredytów giełdowych na zakup papierów wartościowych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06 grudnia 2007 roku.
Zarządzenie nr 1 Dyrektora DM BOŚ S.A. z dnia 1 sierpnia 2007 roku
Działając zgodnie z § 56 ust.4 Regulaminu świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska ustala się, że akcje
spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez GPW nie mogą być przedmiotem zleceń z niepełnym pokryciem w
środkach pieniężnych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2007 roku.
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 27 listopada 2006 roku
Działając zgodnie z postanowieniami § 98 Regulaminu świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA oraz
na podstawie Zarządzenia nr 20 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 29 września 2006 roku ustala się, iż w oddziałach DM BOŚ S.A.
zasady ograniczania liczby osób biorących udział w notowaniach ciągłych i /lub dogrywkach, w salach do tego specjalnie przeznaczonych,
określane będą każdorazowo w drodze decyzji wydanej przez dyrektora oddziału.
W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu liczby osób biorących udział w notowaniach ciągłych i/lub dogrywkach, stosowna decyzja dyrektora
zawierająca informacje dotyczące maksymalnej ilości osób dopuszczonych jednorazowo do udziału w dogrywkach i/lub notowaniach ciągłych,
termin, w którym będą przyjmowane zgłoszenia Klientów do udziału w dogrywkach i/lub notowaniach ciągłych, warunki, jakie powinien spełnić
Klient, aby zostać dopuszczonym do udziału w dogrywce i/lub notowaniach ciągłych oraz zasady porządkowe przebywania w pomieszczeniach, w
których organizowane są dogrywki i/lub notowania ciągłe, będzie każdorazowo wywieszana na tablicy ogłoszeń w danym oddziale DM BOŚ S.A.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2006 r.
Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ SA z dnia 29 września 2006 roku
1. Tracą moc wszystkie zarządzenia Dyrektora DM BOŚ SA wydane przed dniem 29 września 2006 roku obowiązujące klientów Domu
Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z wyjątkiem Zarządzenia Dyrektora DM wymienionego w pkt.2.
2. Tracą moc wszystkie uchwały Zarządu Domu Maklerskiego Elimar wydane przed dniem 03 lutego 2003 roku obowiązujące klientów DM
BOŚ SA.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2006 roku.
Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ SA z dnia z dnia 29 września 2006 roku
Działając zgodnie z postanowieniami § 50 ust. 3 oraz § 52 ust. c) Regulaminu świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska SA ustala się, iż Klient aby zawrzeć z DM Umowę świadczenia usług brokerskich i prowadzenia rachunków papierów wartościowych i
pieniężnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA umożliwiającą składanie zleceń zgodnie z zasadami określonymi w § 50 ust.1
pkt. b, c, d lub umożliwiającą odstąpienie od wymogów określonych w § 50 ust.1 pkt. a-d zobowiązany jest uzyskać od DM BOŚ SA pozytywną
ocenę złożonego oświadczenia o sytuacji finansowej. Oświadczenie powinno być złożone według wzoru zatwierdzonego przez DM BOŚ SA.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2006 roku.
Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ SA z dnia z dnia 29 września 2006 roku
Działając zgodnie z postanowieniami § 56 ust.2 Regulaminu świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
postanawia się, że zabezpieczenia, o których mowa w § 56 "Regulaminu świadczenia usług brokerskich..." muszą spełniać następujące warunki:
a. warunki postanowień umowy; bank z którym zawarta jest umowa w ocenie DM daje rękojmię wykonania postanowień umowy gwarancji /
akredytywy.
b. środki pieniężne zablokowane na rachunku bankowym Klienta - Klient powinien złożyć do DM wniosek o przyjęcie środków pieniężnych
zablokowanych na rachunku bankowym Klienta jako zabezpieczenia zawieranych transakcji kupna. Do wniosku powinien być załączony
jeden egzemplarz dyspozycji blokady ww. środków pieniężnych potwierdzony przez bank dokonujący blokady, oraz pełnomocnictwo
uprawniające DM do przelewu środków pieniężnych znajdujących się w banku, potwierdzone przez ten bank. Dyspozycja blokady
powinna być sporządzona na formularzu obowiązującym w DM. Dyspozycja blokady może być również sporządzona na formularzu
obowiązującym w banku dokonującym blokady, w takim jednak przypadku jej treść powinna zostać zatwierdzona przez DM. DM
rozpatruje wniosek Klienta w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. DM może odmówić przyjęcia środków pieniężnych zablokowanych
na rachunku bankowym Klienta jako zabezpieczenia w szczególności gdy: zapisy dyspozycji blokady zawierają warunki, które mogą
spowodować trudności w wyegzekwowaniu postanowień dyspozycji blokady: bank w którym zdeponowane są środki w ocenie DM nie
daje rękojmi wykonania postanowień dyspozycji blokady.
c. czek potwierdzony przez Bank - Klient powinien złożyć do DM wniosek o przyjęcie czeku potwierdzonego przez bank jako
zabezpieczenia zawieranych transakcji kupna. Do wniosku powinien być załączony ww. czek. DM rozpatruje wniosek Klienta w czasie nie
dłuższym niż 7 dni roboczych. DM może odmówić przyjęcia czeku potwierdzonego przez bank jako zabezpieczenia w szczególności gdy
bank, który dokonał potwierdzenia czeku, w ocenie DM nie daje rękojmi jego wykonania.
d. pożyczka lub kredyt bankowy - w chwili wejścia niniejszego zarządzenia w życie wszystkie kredyty giełdowe udzielone Klientom DM
przez Bank Ochrony Środowiska SA przyjmowane są jako zabezpieczenie składanych przez Klientów zleceń kupna. Do zabezpieczenia
przyjmowana jest kwota na jaką Klient w danym dniu może zasilić swój rachunek z tytułu zawartych z BOŚ SA umów kredytu/ pożyczki.
Warunkiem przyjęcia ww. kwot do zabezpieczenia jest otrzymanie jednego egzemplarza umowy pożyczki zawartej między Klientem a
BOŚ SA, posiadanie aktualnej informacji o możliwości zasilenia, o którym mowa powyżej, złożenia przez Klienta dokumentu, o treści
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e.

zatwierdzonej przez DM, uprawniającego do wykonywania zasileń z tytułu wyżej wymienionych umów. Zgody na przyjmowanie pożyczek
i kredytów na zabezpieczenie udzielanych przez inne banki niż Bank Ochrony Środowiska SA udziela Dyrektor DM. Dopuszcza się
możliwość składania dyspozycji uprawniającej DM BOŚ SA do wykonywania zasileń z tytułu zawartych przez Klienta z BOŚ SA umów
pożyczki lub kredytu drogą za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu. Warunkiem złożenia przez Klienta ww. dyspozycji
telefonicznie jest zawarcie z DM BOŚ SA umowy uprawniającej do składania dyspozycji zasilenia kredytem lub pożyczką w tym trybie.
maklerskie instrumenty finansowe zablokowane na rachunku Klienta - w chwili wejścia niniejszego zarządzenia w życie maklerskie
instrumenty finansowe przyjmowane są jako zabezpieczenie składanych zleceń kupna, wyłącznie na pisemny wniosek Klienta. Wniosek,
o którym mowa powyżej powinien zawierać wartość na jaką Klient chce ustanowić zabezpieczenie i ewentualne wskazanie maklerskich
instrumentów finansowych mających stanowić zabezpieczenie. W przypadku nie wskazania maklerskich instrumentów finansowych na
których ma być ustanowione zabezpieczenie, DM dokonuje ich wyboru według własnego uznania. DM dla wyceny maklerskich
instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie może przyjąć wycenę odmienną niż kurs zamknięcia z ostatniej sesji. Przy
określaniu wartości maklerskich instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie DM może brać pod uwagę czynniki ryzyka
wynikające z: niedostatecznej dywersyfikacji portfela, płynności danych maklerskich instrumentów finansowych, ogólnej sytuacji rynkowej,
kondycji ekonomicznej emitenta maklerskich instrumentów finansowych. Klient zobowiązany jest uzyskać informację o wartości
ostatecznie przyjętego zabezpieczenia w maklerskich instrumentach finansowych zablokowanych na rachunku Klienta, przed złożeniem
zlecenia zakupu, którego zabezpieczeniem mają być te instrumenty. Ponadto Klient zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem, o którym
mowa powyżej, pełnomocnictwo, w treści zatwierdzonej przez DM, do sprzedaży zablokowanych maklerskich instrumentów finansowych.
Wniosek o przyjęcie maklerskich instrumentów finansowych jako zabezpieczenia składanych zleceń kupna powinien być złożony nie
później niż na godzinę przed złożeniem zlecenia kupna, którego zabezpieczeniem mają być te papiery.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2006 roku.
Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ SA z dnia 29 września 2006 roku
Działając zgodnie z postanowieniami § 58 Regulaminu świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Dyrektor DM BOŚ SA informuje, że minimalna kwota która może być zwolniona od blokady w sytuacji, o której mowa w § 58 Regulaminu
świadczenia usług brokerskich wynosi 100 000 PLN.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2006 roku.
Zarządzenie nr 6 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ SA z dnia 29 września 2006 roku
Działając zgodnie z postanowieniami § 101 ust.1 Regulaminu świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Dyrektor DM BOŚ SA informuje, że nie udzielił żadnemu maklerowi zatrudnionemu w DM BOŚ SA upoważnienia do udzielania nieodpłatnych
porad inwestycyjnych, o których mowa w rozdziale XI Regulaminu świadczenia usług brokerskich, w związku z powyższym nie zostały wydane
zarządzenia Dyrektora DM, o których mowa w § 101 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony SA.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2006 roku.
Zarządzenie nr 7 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ SA z dnia 29 września 2006 roku
Działając zgodnie z postanowieniami § 56 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA,
w uzupełnieniu do postanowień Zarządzenia nr 4 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ SA z dnia 29 września 2006 r. postanawia się, że do
zabezpieczeń składanych przez Klientów zleceń będą przyjmowane kredyty udzielone przez BOŚ SA o ile poziom zabezpieczenia tych kredytów
jest nie niższy niż poziom zabezpieczenia wymagany przez BOŚ SA.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2006 roku.
Zarządzenie nr 8 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ SA z dnia 29 września 2006 roku
Działając zgodnie z postanowieniami §105 Regulaminu świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony SA ustala się
następujące wymogi dotyczące zleceń DDM przyjmowanych do realizacji przez DM BOŚ SA:
1. Minimalna wartość zlecenia - 200.000 PLN lub,
2. Ilość akcji będących przedmiotem zlecenia DDM - minimum 1 % liczby akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego.
3. DM w uzasadnionych przypadkach może przyjąć zlecenie DDM o wartości mniejszej niż wymienione w pkt. 1 i 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2006 roku.
Zarządzenie nr 14 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ SA z dnia 29 września 2006 roku
Na podstawie pkt. 23 Tabeli Opłat i Prowizji Brokerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA Klienci DM BOŚ SA, którzy zawarli
umowę w oddziałach przed 01.02.2003 r zachowują warunki prowadzenia rachunku w zakresie prowizji i oprocentowania obowiązujące w
oddziałach przed 01.02.2003 r.
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2006 roku.
Zarządzenie nr 15 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ SA z dnia 29 września 2006 roku
Z dniem dzisiejszym Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA informuje, że w numeracji prowadzonych rachunków XXXX-YYYYYY numerem
rachunku jest ostatnich sześć cyfr YYYYYY. Pierwsze cztery cyfry XXXX oznaczają przyporządkowanie Klienta do danego oddziału DM BOŚ SA.
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2006 roku.
Zarządzenie nr 16 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ SA z dnia 29 września 2006 roku
Działając zgodnie z postanowieniami § 52 pkt. c Regulaminu świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
ustala się, że warunkiem koniecznym dla zawarcia przez DM BOŚ SA z Klientem Umowy uwzględniającej odstąpienie od wymogu posiadania
przez Klienta całkowitego lub częściowego pokrycia wartości zlecenia kupna i przewidywanej prowizji oraz od wymogu ustanowienia przez Klienta
zabezpieczeń określonych w § 56 Regulaminu jest:
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Złożenie przez Klienta odpowiedniego wniosku oraz oświadczenia o jego sytuacji majątkowej.
Zaakceptowanie przez Klienta, że warunkiem wystawienia przez DM BOŚ SA zlecenia brokerskiego przy jednoczesnym odstąpieniu w
stosunku do Klienta od wymogów określonych w § 50 ust. 1 pkt. a - d, jest posiadanie przez Klienta na rachunku w DM BOŚ SA, nie mniej niż
25 % procent jego wartości w środkach pieniężnych i/lub papierach wartościowych akceptowanych przez DM BOŚ SA.
3. Zawarcie z DM Aneksu do Umowy świadczenia usług brokerskich uprawniającej do składania zleceń na zasadach, o których mowa ust.2.
Uznaje się, że wszystkie umowy zawarte przez Klientów w oddziałach DM przed 01.02.2003 r. uprawniające do składania zleceń bez całkowitego
lub częściowego pokrycia i bez ustanowienia zabezpieczenia, spełniają kryteria wymienione w tym zarządzeniu.
1.
2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2006 roku.
Zarządzenie nr 17 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ SA z dnia 29 września 2006 roku
1. Działając zgodnie z postanowieniami § 56 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
SA ustala się, że papiery wartościowe, które nie mogą być finansowane za środki pochodzące z kredytów udzielanych przez Bank Ochrony
Środowiska SA stanowią jednocześnie listę papierów wartościowych, na które mogą występować ograniczenia w przyjmowaniu zleceń kupna
przy niepełnym pokryciu oraz zleceń kupna bez pokrycia.
2. Działając zgodnie z postanowieniami § 51 ust. 3 ustala się, że maklerskie instrumenty finansowe, które nie mogą być finansowane z Kredytów
Giełdowych udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska SA nie mogą wchodzić w skład aktywów wymaganych przy składaniu przez
Klientów zleceń kupna bez pokrycia.
3. Działając zgodnie z postanowieniami § 51 ust. 5, do wyceny aktywów na rachunku Klienta przyjmuje się saldo niezablokowanych środków
pieniężnych oraz papiery wartościowe akceptowane przez DM BOŚ SA. Wartość papieru wartościowego stanowi iloczyn ostatniego kursu
zamknięcia oraz obowiązującej wagi ryzyka. Wagi ryzyka przyznawane są i podawane do wiadomości Klientów zgodnie zasadami ustalania
wag ryzyka papierów wartościowych obowiązujących dla Kredytów Giełdowych na zakup papierów wartościowych udzielanych Klientom Domu
Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska przez Bank Ochrony Środowiska SA.
DM BOS SA może odstąpić od powyższych ustaleń jeśli w jego ocenie nie stanowi to zagrożenia jego interesów.
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2006 roku.
Zarządzenie nr 19 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ SA z dnia 29 września 2006 roku
Działając zgodnie z postanowieniami § 65 Regulaminu świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA. ustala
się, że odstąpienie od blokady maklerskich instrumentów finansowych może nastąpić na wniosek złożony przez właściciela rachunku. Warunkiem
koniecznym pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest posiadanie przez Klienta umowy uprawniającej do składania zleceń bez pokrycia w środkach
pieniężnych oraz spełnianie w ocenie DM BOŚ SA kryteriów zawartych w § 65 Regulaminu świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski
Banku Ochrony Środowiska SA.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2006 roku.
Zarządzenie nr 23 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ SA z dnia 29 września 2006 roku
1. Ustala się, że składane w Centrali Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA dyspozycje zasilenia środkami pieniężnymi z tytułu
umów kredytu zawartych z Bankiem Ochrony Środowiska SA są przyjmowane do godz. 16:40.
2. Zwraca się uwagę, iż Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA jest odpowiedzialny jedynie za przekazanie ww. dyspozycji do Banku
Ochrony Środowiska SA, a maksymalny czas realizacji zasilenia określony jest w umowie kredytu zawartej między Klientem a BOŚ SA.
3. Składane w Centrali Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA dyspozycje spłat zadłużenia z tytułu kredytów udzielonych przez
BOŚ SA Klientom DM BOŚ SA przyjmowane są do godz. 17:15.
4. Dyspozycje przelewów środków pieniężnych na rachunki w innych bankach niż BOŚ SA II O/W-wa złożone do 10:30 są przekazywane do
realizacji w danym dniu. Dyspozycje złożone po tej godzinie mogą być przekazane do realizacji w dniu następnym.
5. Dyspozycje przelewów środków pieniężnych na rachunki w BOŚ SA II O/W-wa (do realizacji w danym dniu) przyjmowane są do godziny
17:15.
6. DM może przyjąć dyspozycje wymienione w pkt 1,3 i 5 w terminach późniejszych niż wymienione, jednak z zastrzeżeniem, że nie bierze
odpowiedzialności za ich realizację w danym dniu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2006 roku.
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