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Ogólnopolskie Badanie Inwestorów
W imieniu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zapraszamy do udziału w XVI edycji
Ogólnopolskiego Badania Inwestorów. Celem badania jest stworzenie profilu inwestorów
indywidualnych w Polsce, poznanie ich potrzeb i preferencji inwestycyjnych.
Udział w ankiecie jest dobrowolny i anonimowy, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 15
minut. Wszyscy uczestnicy badania, którzy podadzą swój adres e-mail, mają szanse wygrać cenne
nagrody, ufundowane przez SII. W poprzednich edycjach badania udział brało średnio 5 000 inwestorów.
Kwestionariusz dostępny jest na stronie: www.sii.org.pl/obi
Udział w badaniu można wziąć do 15 października 2018 r.
Zachęcamy do wypełnienia ankiety i liczymy na Państwa opinie.

Giełda Energii - DM BOŚ uhonorowany statuetką!
Z przyjemnością informujemy, że Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. po raz kolejny został
nagrodzony Statuetką Platynowy Megawat 2017 - nagrodą za największą aktywność na rynkach gazu
wśród domów maklerskich w roku 2017, przyznaną przez TGE. Jesteśmy dumni z otrzymanego
wyróżnienia, które potwierdza nasze zaangażowanie i profesjonalizm.
Nagroda jest dla nas motywacją do dalszej pracy i starań w utrzymaniu wysokiej jakości usług, które
oferujemy. Dziękujemy naszym Klientom i Partnerom za ich aktywność i okazywane od lat zaufanie!

Weź udział w Dniu Otwartym GPW!
Wydarzenie skierowane do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o giełdzie i rynku kapitałowym.
Znając wartość edukacji w zakresie ekonomii i inwestowania, GPW przygotowała szereg niespodzianek
dla rodzin z dziećmi. Dzięki przygotowanym atrakcjom wszyscy, nawet najmłodsi, będą mieli okazję
zapoznać się z zasadami funkcjonowania rynku kapitałowego.
Specjalnie dla Państwa w Dniu Otwartym na terenie GPW będzie się znajdować strefa foodtrucków.
Szczegóły i rejestracja: gieldapelnawartosci.pl »

Dom Maklerski BOŚ oraz platforma BossaFX nagrodzona statuetkami FxCuffs
W dniach 16-17 marca 2018 w krakowskim Centrum Kongresowym ICE odbyła się IV edycja
Konferencji FxCuffs – największego w Europie Środkowo-Wschodniej spotkania zrzeszającego branżę
rynku inwestycyjnego. Jednym z najważniejszych punktów w agendzie konferencji było rozdanie
prestiżowych nagród przeznaczonych dla najbardziej wpływowych analityków, blogów i osobowości
związanych z rynkiem finansów, jak również dla najlepszych firm inwestycyjnych.
Dzięki licznym głosom polskich inwestorów indywidualnych, którzy oddali je w szerokim głosowaniu na
przełomie 2017 i 2018 roku, Dom Maklerski BOŚ S.A. oraz platforma BossaFX zostały nominowane do
nagród w 3 kategoriach. Ostatecznie Kapituła Konkursu FxCuffs zdecydowała się przyznać DM BOŚ
wszystkie 3 nagrody, które w trakcie uroczystej gali w dniu 16 marca 2018 odebrał Sebastian Zadora,
Dyrektor Wydziału Sprzedaży Instrumentów Finansowych.
„Otrzymane wyróżnienia z jednej strony szalenie nas cieszą, z drugiej motywują do dalszej pracy. Zawsze
najbardziej dumni jesteśmy z nagród, w przyznawaniu których uczestniczą bezpośrednio inwestorzy – nasi
obecni i potencjalni klienci. To oni są zawsze najbardziej obiektywnym i wiarygodnym recenzentem
działań podejmowanych przez każdą firmę inwestycyjną.” – powiedział Sebastian Zadora.
Najlepszy Polski Broker Forex 2018 – nagroda dla BossaFX
Najlepszy Polski Broker CFD 2018 – nagroda dla BossaFX
Najlepszy Polski Dom Maklerski 2018 – nagroda dla DM BOŚ S.A.

„Dodatkową satysfakcję sprawia nam fakt, że w tym roku najwyżej oceniona została nie tylko nasza
platforma foreksowa BossaFX, ale otrzymaliśmy także nagrodę dla domu maklerskiego za całokształt
działalności. To dla nas bardzo ważne, ponieważ od lat naszym celem jest budowanie możliwie szerokiej i
profesjonalnej oferty przeznaczonej dla wymagającego inwestora. Jesteśmy szalenie dumni, że udaje się
nam z sukcesem realizować tę strategię.” – dodał Zadora.

Podsumowanie Roku Giełdowego 2017. Nagrody dla DM BOŚ!
28 lutego 2018 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. odbyła się
uroczystość podsumowująca Rok Giełdowy 2017. W Gali udział wzięli przedstawiciele
najważniejszych instytucji rynku kapitałowego – emitentów, domów maklerskich, banków, firm
inwestycyjnych oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych. Nagrody przyznano tym, którzy w
minionym roku osiągnęli najlepsze wyniki i przyczynili się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego.
Wśród nagrodzonych znalazł się Dom Maklerski BOŚ S.A., który otrzymał następujące nagrody:

Nagroda GPW na Głównym Rynku akcji - za najwyższy udział lokalnego animatora w obrotach
akcjami na Głównym Rynku w 2017 roku.
Nagroda GPW na rynku instrumentów pochodnych - za najwyższą aktywność na rynku kontraktów
terminowych w 2017 roku.
Branża od lat docenia wysiłki DM BOŚ w rozwój rynku kapitałowego w Polsce. Każda nagroda i
wyróżnienie są dla nas cenne i stają się motywacją do dalszych starań i wysiłku na rzecz jakości usług i
produktów, oferowanych naszym Klientom.

Ranking analityków giełdowych. Najlepsi z najlepszych!
Z dumą informujemy, że nasi analitycy: Sobiesław Pająk i Łukasz Prokopiuk zajęli I miejsce w
swoich kategoriach w 16 edycji rankingu analityków giełdowych, przygotowanego przez Gazetę
Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Sobiesław Pająk był najlepszy w sektorze IT, a Łukasz Prokopiuk
ponownie pokonał konkurencję w branży chemicznej. Czytamy w Parkiecie: „Walka o palmę
pierwszeństwa w sektorze IT w tej edycji rankingu była wyjątkowo zacięta”, natomiast „wśród
analityków oceniających spółki z branży chemicznej co roku dochodzi do ostrej rywalizacji, nie zmienia
to jednak faktu, że zwycięzca jest ten sam co rok temu”.
Sobiesław Pająk i Łukasz Prokopiuk na co dzień pracują w Wydziale Analiz i Rekomendacji w Domu
Maklerskim BOŚ S.A. Obaj mają na koncie liczne komentarze, analizy i wypowiedzi eksperckie w
telewizji, radiu i prasie branżowej, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów i
znawców rynku kapitałowego. Cieszymy się z sukcesu naszych kolegów i gratulujemy kolejnego
osiągnięcia!
Zapraszamy do korzystania z rekomendacji i analiz przygotowywanych przez naszych analityków.

