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DM BOŚ znów na podium rankingu SII
Z przyjemnością informujemy, że DM BOŚ po raz 11 znalazł się na podium rankingu Najlepszych Biur
Maklerskich w Polsce organizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. W
tegorocznej edycji rankingu najwyższe noty otrzymaliśmy za bezawaryjność i szybkość platformy
internetowej. Inwestorzy bardzo wysoko ocenili funkcjonalność platformy informatycznej oraz
profesjonalizm pracowników biura. Kolejny rok na podium czyni nas najlepiej ocenianym brokerem w
historii tego rankingu.
Ranking domów maklerskich SII powstał na podstawie wyników Ogólnopolskiego Badania
Inwestorów, które Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych organizuje już od 14 lat. W tegorocznej
edycji badania wzięło udział ponad 5000 respondentów.
Dziękujemy Państwu za okazane nam zaufanie.
Sprawdź Dlaczego warto?

amIKE - innowacja w oszczędzaniu na emeryturę
Dla Klientów, którzy myślą o oszczędzaniu na emeryturę i korzystaniu z ulg podatkowych DM BOŚ
przygotował unikatową na rynku usługę amIKE
- zarządzania rachunkiem inwestycyjnym IKE/IKZE.
Co więcej, z nowej usługi może skorzystać każdy posiadacz konta IKE/IKZE w DM BOŚ! - nie
wymagamy posiadania minimalnych limitów aktywów
na rachunku w chwili podpisania umowy (dotyczy strategii Ochrona).
Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie ma konieczności samodzielnego podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Dokonując systematycznych wpłat można skorzystać z większej wygody i przekazać środki
gromadzone na rachunku IKE/IKZE w zarządzanie profesjonalnym zarządzającym.
Oferujemy 4 strategie inwestycyjne dopasowane do wybranego przez Klienta okresu oszczędzania na
emeryturę. Środki inwestowane będą w obligacje
Skarbu Państwa oraz akcje spółek GPW.

Komfort i kontrola nad pomnażanym kapitałem!
Dla Klientów DM BOŚ oferujemy elektroniczną aktywację amIKE. Wystarczy kilka kliknięć, aby
skorzystać z nowej usługi:
zalogować się do rachunk,
w oknie „Dyspozycje” » „Otwarcie rachunku wybrać opcję „Aktywuj AMIKE…”
wypełnić formularz i zatwierdzić wniosek.
Usługa aktywowana jest automatycznie po złożeniu wniosku.
Nowością w podejściu do zarządzania aktywami jest udostępnienie, Klientom korzystającym z usługi
amIKE, podglądu online stanu aktywów zarządzanego rachunku w postaci czytelnego wykresu kołowego
oraz historii finansowej.
Aktywuj amIKE i skorzystaj ze specjalnej promocji 0% opłaty za zarządzanie przez pierwsze 3
miesiące.

14. Ogólnopolskie Badanie Inwestorów
Zapraszamy do udziału w badaniu.
W imieniu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zapraszamy do udziału w 14. edycji
Ogólnopolskiego Badania Inwestorów. Celem badania jest poznanie profilu inwestorów
indywidualnych w Polsce. Przekazane opinie i sugestie służą instytucjom finansowym w działaniach
podejmowanych w celu rozwoju i poprawie oferty i usług. Na podstawie tego badania powstaje także
ranking Domów Maklerskich.
Udział w ankiecie jest anonimowy. Wszyscy uczestnicy badania, którzy wypełnią ankietę i podadzą swój
adres e-mail, mają szanse wygrać cenne nagrody, ufundowane przez SII - m.in. iPad Mini, iPody
Shuffle oraz książki o tematyce giełdowej. Dodatkowo każda osoba, która wypełni ankietę będzie mogła
przystąpić do SII na korzystnych warunkach.
Kwestionariusz dostępny jest na stronie: obi.sii.org.pl
Udział w badaniu można wziąć do końca września 2016 r.
Wyniki badania OBI2016 będą ogłoszone podczas konferencji prasowej na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie w listopadzie br. a raporty opublikowane stronie www.sii.org.pl/obi

Liczymy na Państwa opinie i zachęcamy do aktywnego udziału w badaniu:
obi.sii.org.pl

DM BOŚ S.A. Firmą Przyjazną Klientowi 2016r.
Klienci wysoko ocenili naszą pracę.
Z ogromną przyjemnością, informujemy, iż Dom Maklerski BOŚ S.A. otrzymał tytuł Firmy Przyjaznej
Klientowi 2016 r.
W przeprowadzonej, w maju i czerwcu tego roku, ankiecie wśród Klientów DM BOŚ S.A. biuro uzyskało
wysoką ocenę, dzięki której Kapituła Fundacji Obserwatorium Zarządzania przyznała tytuł Firmy
Przyjaznej Klientowi 2016.
Klienci najwyżej ocenili kompetencję obsługujących ich pracowników, uprzejmość oraz szybkie i
sprawne rozwiązywanie problemów. Średni poziom ogólnego zadowolenia Klientów to 8,2 w 10
stopniowej skali. Ponad połowa badanych zadeklarowała promowanie usług DM BOŚ rodzinie i
znajomym. Wysokie oceny uzyskane w poszczególnych obszarach potwierdziły opinię o brokerze jako
firmie godnej zaufania, kierującej się wysokimi standardami obsługi klientów i przestrzegającej
zasad etyki w biznesie.
Firma Przyjazna Klientowi to niezależny program oceny i certyfikacji firm stworzony przez Fundację
Obserwatorium Zarządzania, zajmującą się zagadnieniami przedsiębiorczości, rozwijaniem
innowacyjności oraz edukacją ekonomiczną. Celem projektu jest przede wszystkim promocja dobrych
praktyk w zakresie budowania i zarządzania relacjami z klientami. Wyróżnienie przyznawane jest od
2002 r. Przedsiębiorstwa aspirujące do otrzymania tytułu poddawane są szczegółowej ocenie w czterech
kluczowych obszarach tj.: ogólne zadowolenie klientów, szczegółowa ocena współpracy z firmą, ocena
jakości w poszczególnych kanałach, prawdopodobieństwo rekomendacji produktów lub usług badanej
firmy. W DM BOŚ badanie przeprowadzono wśród 1000 Klientów posiadających internetowy dostęp do
rachunku.
Podziękowania należą się Zespołowi DM BOŚ i Klientom za docenienie naszej pracy.

Giełda Energii - Kolejne sukcesy DM BOŚ!
Z wielką satysfakcją informujemy, że Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. został
nagrodzony Statuetką Platynowy Megawat 2015 – nagrodą za największą aktywność na rynkach gazu
wśród domów maklerskich w roku 2015, przyznaną przez TGE. Biuro otrzymało również Statuetkę
Złote Obroty 2015 – nagrodę przyznaną przez IRGiT za wkład w uruchomienie Izby Rozliczeniowej i
Rozrachunkowej czyli za merytoryczny wkład w proces uruchomienia rozliczeń rynku instrumentów

finansowych notowanych na TGE. Wręczenie nagród odbyło się 20 czerwca 2016 r. podczas IX Forum
Obrotu, corocznego wyjazdowego spotkania członków Towarowej Giełdy Energii S.A. i członków Izby
Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Jesteśmy dumni z otrzymanych nagród, które potwierdzają nasze
zaangażowanie i profesjonalizm. Dziękujemy naszym Klientom i Partnerom za ich aktywność i
okazywane od lat zaufanie!

DM BOŚ Brokerem Roku według Giełdy Papierów Wartościowych!
Z wielką radością zawiadamiamy, że Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. został
uhonorowany Nagrodą Specjalną GPW i tytułem Brokera Roku 2015. Dodatkowo DM BOŚ otrzymał
nagrody za największą liczbę spółek wprowadzonych na Główny Rynek akcji w 2015 r., w tym
największą liczbę spółek, które przeszły z rynku NewConnect, za najwyższy udział w obrotach
sesyjnych akcjami na rynku NewConnect (bez transakcji animatora) w 2015 r. oraz za największy
wzrost liczby abonentów na dane z Towarowej Giełdy Energii. Wręczenie nagród dla liderów
polskiego rynku kapitałowego odbyło się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Podczas uroczystości uhonorowano emitentów i Członków Giełdy, którzy w minionym roku osiągnęli
najlepsze wyniki i przyczynili się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Jesteśmy dumni z
otrzymanych nagród, które potwierdzają naszą jakość i profesjonalizm. Dziękujemy naszym Klientom za
okazywane zaufanie i korzystanie z naszych usług. Otrzymane nagrody są dla nas motorem do dalszej
pracy nad rozwojem usług świadczonych przez DM BOŚ.

Marek Rogalski najlepszy w prognozach.
Z dumą informujemy, że Marek Rogalski nasz Główny Analityk Walutowy, po raz kolejny okazał się
najlepszym prognostą kursu pary walutowej EUR/PLN.
W corocznie organizowanym rankingu Puls Biznesu wyłania lidera rankingu spośród najlepiej
prognozujących ekonomistów i analityków. Każdy z uczestników na początku miesiąca (np. 2 stycznia)
podaje prognozę dla wymienionych par walutowych na koniec miesiąca (np. na 31 stycznia).Redakcja
zestawia 12 miesięczne typy analityków z rzeczywistymi rocznymi notowaniami par walutowych
EUR/PLN, USD/PLN i CHF/PLN. Wygrywa ten, którego prognozy są najbliższe rzeczywistych notowań.
Marek najlepiej typował EUR/PLN.
Marku gratulujemy i życzymy dalszych trafnych przewidywań!

Order Finansowy 2015 miesięcznika Home&Market dla aplikacji bossaMoblie+ na
tablety

Z przyjemnością informujemy, że DM BOŚ otrzymał Order Finansowy 2015 w kategorii Produkt
Inwestycyjny za aplikację mobilną na tablety bossaMobile+. Aplikacja została wprowadzona do oferty
w 2015 roku. „To innowacyjne narzędzie, które umożliwia mobilne i nowoczesne inwestowanie z
wykorzystaniem zaawansowanych funkcjonalności, wspierających sprawne i komfortowe zarządzanie
portfelem” – pisze Home&Market w uzasadnieniu. Rozbudowane aplikacje mobilne bossaMobile i
bossaMobile+ zwiększają konkurencyjność oferty DM BOŚ S.A. i wychodzą naprzeciw potrzebom
inwestorów. To komfort zarządzania rachunkiem maklerskim i możliwość inwestowania w dowolnej
chwili i miejscu.
Poznaj bossaMobile+

Finansowa Marka Roku 2016 - DM BOŚ nagrodzony!
Miło nam poinformować, że Dom Maklerski BOŚ został kolejny raz nagrodzony znakiem Finansowa
Marka Roku w kategorii Dom Maklerski. W uzasadnieniu czytamy: „Za utrzymywanie od lat pozycji
lidera na rynku inwestycyjnym. Za wdrażanie innowacyjnych produktów ułatwiających
inwestowanie tak na giełdach polskiej jak i zagranicznych (bossa.pl), związanych z funduszami
inwestycyjnymi (bossafund.pl) oraz rynkiem walutowym Forex (bossafx.pl). Biuro zatrudnia ponad 200
specjalistów rynku finansowego, w tym ponad 70 osób z uprawnieniami maklerów papierów
wartościowych, maklerów giełd towarowych, specjalistów ewidencji papierów wartościowych i doradców
inwestycyjnych. Dzięki nim oferuje klientom wysokiej jakości produkty oraz wspiera inwestorów
licznymi szkoleniami, analizami, rekomendacjami i komentarzami ekspertów.” Dziękujemy za docenienie
naszej jakości i profesjonalizmu i zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Analitycy DM BOŚ wśród najlepszych
W tegorocznej 14. już edycji rankingu na najlepszego analityka giełdowego organizowanego przez
Gazetę Giełdy Parkiet, zespół analityków DM BOŚ zajął II miejsce. Jednocześnie, szef zespołu,
Sobiesław Pająk wygrał dwie klasyfikacje sektorowe: IT i strategia rynkowa. Powyższe wyróżnienia
są tym bardziej cenne, że głosowanie do rankingu było przeprowadzane wśród zarządzających
funduszami TFI, OFE i asset menagment.
Kolegom z WDAiR gratulujemy, a naszym klientom przypominamy, że produkty naszych analityków są
dostępne m.in. na stronie http://bossa.pl/analizy/rekomendacje/.

Analityk DM BOŚ pokonał rynek - Michał Pietrzyca w trójce najlepszych!

Miło nam poinformować, że nasz analityk Michał Pietrzyca znalazł się w trójce najlepszych
analityków technicznych 2015 według Gazety Giełdy Parkiet. Inwestowanie według wskazań Michała
Pietrzycy przyniosłoby 10,7% zysku, podczas gdy WIG w tym czasie stracił 9,7 %.
Analizy Michał Pietrzycy można przeczytać w następujących publikacjach, dostępnych dla klientów DM
BOŚ:
poranna analiza techniczna,
krajowa spółka dnia,
zagraniczna spółka dnia,
sygnały techniczne spółek z GPW,
wideo Bossafx,
czwartkowe webinary: „Tendencje i sygnały na rynkach akcji”,
Biuletynie Bossafund.

Michałowi gratulujemy!

