
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie 
stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej  prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych 
informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”.  

 

Wydział Obsługi Klienta 
 
 

BIULETYN PORANNY 
 
 

Najważniejsze informacje  

 
 JSW - Sytuacja płynnościowa JSW nadal jest trudna, spółka prowadzi prace nad 

PTE na '21 rok – MAP 

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: ATLANTIS, Bank of America, Goldman 

Sachs, Halliburton, Logitech, Netflix. 

 POLSKA- Inflacja bazowa w grudniu wyniosła 3,7 proc. wobec 4,3 proc. w listopadzie  

 POLSKA- 84 proc. hoteli deklaruje problemy z utrzymaniem płynności 

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:30 Szwajcaria Ceny producentów b.d. 

-0.1% m/m 

-1.3% r/r grudzień 

08:30 Szwajcaria 

Ceny producentów i 

importu b.d. 

-0.1% m/m 

-2.7% r/r grudzień 

09:00 Czechy Inflacja PPI b.d. 

-0.5% m/m 

-0.1% r/r grudzień 

10:00 

Strefa 

Euro 

Saldo rachunku 

bieżącego n.s.a. b.d. 

34.1 mld 

EUR listopad 

10:00 

Strefa 

Euro 

Saldo rachunku 

bieżącego s.a. b.d. 

26.62 mld 

EUR listopad 

10:00 Włochy 

Bilans handlu 

zagranicznego b.d. 

7.57 mld 

EUR listopad 

11:00 Niemcy 

Indeks instytutu 

ZEW 60.0 55.0 styczeń 

14:30 Kanada 

Sprzedaż 

hurtowników b.d. 1.0% m/m listopad 

14:30 Kanada Produkcja sprzedana b.d. 0.3% m/m listopad 

22:00 USA 

Miesięczny 

napływ kapitałów 

netto b.d. 

-10.4 mld 

USD listopad 

22:00 USA 

Napływ kapitałów 

długoterminowych b.d. 

51.9 mld 

USD listopad 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wtorek, 19 stycznia 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 023.74 1.92% 

WIG30 2 380.12 2.01% 

mWIG40 4 196.95 1.21% 

sWIG80 17 235.92 1.49% 

WIG 58 873.13 1.73% 

NCIndex 535.65 0.50% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2120 2 023 1,45% 18 765 38 220 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 244  61.15% 953 523 77.06% 

SPADEK 100  25.06% 279 872 22.62% 

BEZ ZM. 55  13.78% 4 007 0.32% 

RAZEM 399 100.00% 1 237 403 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

GAMEOPS 29.995  26.56% 1 752 140 

ZASTAL 48.4  21.00% 527 773 

KCI 1.085  19.23% 787 014 

JSW 33.63  18.83% 124 868 561 

MOSTALZAB 1.550  16.98% 2 798 782 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

ATLANTIS 1.000  -23.08% 4 305 397 

ENERGOINS 1.150  -13.21% 1 393 385 

MERCATOR 384  -8.57% 119 131 118 

IPOPEMA 4.36  -8.02% 237 454 

ANSWEAR 29.805  -4.32% 421 022 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 30 814.26 0.00% 

NASDAQ 12 998.50 0.00% 

S&P500 3 768.25 0.00% 

FTSE 100 6 720.65 -0.22% 

CAC 40 5 617.27 0.10% 

DAX XETRA 13 848.35 0.44% 

RTS  1 474.86 0.00% 

BUX 44 755.59 1.25% 

NIKKEI 225  28 643.18 1.42% 

HANG SENG 29 459.44 2.07% 

BOVESPA 121 241.60 0.74% 

MERVAL 50 220.22 -0.56% 

CECE EUR  1 492.57 1.51% 

NTX EUR 1 076.63 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.20959 0.15% 

EUR/PLN 4.52859 -0.12% 

USD/PLN 3.74392 -0.27% 

USD/JPY 103.998 0.29% 

GBP/USD 1.36089 0.19% 

EUR/CHF 1.07768 0.17% 

CHF/PLN 4.20217 -0.30% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1836.55 -0.01% 

MIEDŹ (LME) 7984 -0.07% 

ROPA BRENT 54.98 0.42% 

ROPA WTI 52.29 0.33% 
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Informacje dnia 

 

JSW Sytuacja płynnościowa JSW nadal jest trudna, spółka prowadzi prace nad PTE na '21 rok – MAP 

Sytuacja płynnościowa JSW nadal jest trudna, spółka prowadzi prace nad planem techniczno-ekonomicznym na 2021 
rok - oceniło ministerstwo aktywów państwowych w odpowiedzi na interpelację poselską. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

CELON PHARMA Projekt Celon Pharma zarekomendowany przez NCBR do 22,2 mln zł dofinansowania  

Wniosek Celon Pharma o dofinansowanie projektu: "Rozwój i wdrożenie do badań klinicznych i własnej działalności 
spółki innowacyjnego terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego (GRAPPA)" 
został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania, podała spółka. 
Całkowity koszt projektu został określony na ok. 42,3 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 22,2 
mln zł, podano również. 

PGNIG Zwarcie możliwą przyczyną awarii w EC Żerań 

Zwarcie kabla zasilającego mogło być przyczyną czwartkowej awarii w elektrociepłowni Żerań, należącej do PGNiG 
Termika. Ostateczną odpowiedź ma dać specjalna komisja. Spółka zapewnia, że zdarzenie nie ma związku z 
późniejszymi awariami sieci ciepłowniczej. 

RYVU THERAPEUTICS Projekt Ryvu Therapeutics dot. SEL120 rekomendowany do dofinansowania przez NCBR 

Projekt Ryvu Therapeutics pn. "Rozwój kliniczny innowacyjnego kandydata na lek w terapii nowotworów litych" znalazł 
się na liście projektów wybranych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Rekomendowana wartość dofinansowania wynosi 18 939 
762,79 zł, podano również. 

PEM, MCI CAPITAL MCI i T. Czechowicz podnieśli cenę w wezwaniu na PEM do 17,65 zł/szt. 

MCI Management, MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna oraz Tomasz Czechowicz podnieśli cenę w 
wezwaniu na akcje Private Equity Managers (PEM) do 17,65 zł za akcję z 15 zł poprzednio, podał podmiot 
pośredniczący Noble Securities. 

DEVELIA Develia kupiła 2 działki w Gdańsku pod ok. 380 i ok. 86 lokali mieszkalnych 

Develia zawarła umowy, na podstawie których nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w 
Gdańsku przy ul. Przemyskiej oraz nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Zamojskiej, podała spółka. Cena 
wyniosła 24,8 mln zł netto w pierwszym przypadku i 5,5 mln zł netto w drugim przypadku. Na pierwszej działce Develia 
planuje zrealizować projekt na ok. 380 lokali mieszkalnych, a na drugiej - na ok. 86 mieszkań. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PGE, ENEA, TAURON PGE, Enea i Tauron mają list intencyjny dot. współpracy w zakresie offshore 

Polska Grupa Energetyczna (PGE), Enea i Tauron Polska Energia podpisały list intencyjny dotyczący przyszłej 
współpracy w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Współpraca za pośrednictwem wspólnego podmiotu ma 
dotyczyć nowych projektów na Bałtyku. 

JSW Włodzimierz Hereźniak odwołany ze stanowiska prezesa JSW, p.o. prezesa Artur Dyczko 

Rada nadzorcza JSW odwołała ze składu zarządu prezesa Włodzimierza Hereźniaka i powierzyła Arturowi Dyczko 
pełnienie obowiązków prezesa od 18 stycznia - podała JSW w komunikacie. 

MERCATOR Mercator Medical zawarł kontrakty na dostawy rękawic o wartości 178,3 mln zł 

Mercator Medical zawarł z Cardinal Health Singapore 225 Pte kontrakty na dostawy rękawic w okresie od lutego 2021 
roku do stycznia 2022 roku. Łączna wartość zawartych kontraktów wynosi 178,3 mln zł - podała spółka w komunikacie. 

ASSECO SEE Michał Nitka został powołany na stanowisko członka zarządu Asseco SEE 

Rada nadzorcza Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) powołała Michała Nitkę, ze skutkiem od 1 maja 2021 
roku, do składu zarządu spółki bieżącej, wspólnej kadencji, tj. do 12 lipca 2022 roku, powierzając mu funkcję członka 
zarządu, podała spółka. 

CELON PHARMA Celon Pharma uzyskał patent w USA w zakresie agonistów receptora GPR40 

Celon Pharma uzyskał patent na terenie Stanów Zjednoczonych obejmujący agonistów receptora GPR40 oraz ich 
zastosowanie w leczeniu cukrzycy typu II - poinformowała spółka w komunikacie. 

CELON PHARMA Projekt Celon Pharma wybrany przez NCBiR do dofinansowania w wys. 22,2 mln zł 

Projekt Celon Pharma został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania w 
wysokości 22,2 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. 

RYVU THERAPEUTICS Ryvu Therapeutics wybrana przez NCBR na 18,94 mln zł dofinansowania do projektu 

Ryvu Therapeutics została wybrana przez NCBR na dofinansowanie do projektu w wysokości 18,94 mln zł - podał 
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NCBR w komunikacie. 

LIVECHAT Przychody LiveChat wzrosły do 12,18 mln USD w III kw. r.fin. 2020/2021 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy LiveChat Software w okresie październik - grudzień 2020 (III kwartał 
roku finansowego 2020/2021) wyniosły 12,18 mln USD i były o 44,9% wyższe r/r, podała spółka, prezentując 
szacunkowe dane. 

PROTEKTOR Projekt Protektora rekomendowany do 6,28 mln zł dofinansowania przez NCBR 

Protektor otrzymał pozytywną ocenę i został wybrany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania 
projektu pn. "Obuwie przyszłości - opracowanie inteligentnych rozwiązań (smartware) dla pensjonariuszy i 
pracowników domów opieki, szpitali, jak również rozwiązań wspierających pracę ratowników, w szczególności straży 
pożarnej" kwotą wysokości 6,28 mln zł, podała spółka. 

CDRL Grupa CDRL miała w IV kw. 97,8 mln zł przychodów, ok. 17 proc. mniej rdr 

Grupa CDRL, właściciel marek Coccodrillo oraz Buslik, w IV kwartale 2020 r. wygenerowała 97,8 mln zł przychodów. 
To około 17 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej - podała spółka w komunikacie prasowym. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Poniedziałek był dniem wolnym od obrotu na rynku w USA. Instrumenty FX i pochodne były handlowe, ale wolumeny i 

aktywność relatywnie niska. W trakcie sesji w Azji eurodolar próbował odbijać z okolic 1,2080 USD. Inwestorzy czekają 
na wystąpienie J. Yellen (nominacja do nowej roli) oraz wytyczne Bidena. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

CHINY Produkt Krajowy Brutto Chin wzrósł w IV kw. 2020 r. o 6,5 proc. rdr  

Produkt Krajowy Brutto Chin wzrósł w IV kw. 2020 r. o 6,5 proc. rdr - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne 
w Pekinie. 

CHINY Produkcja przemysłowa Chin wzrosła w XII o 7,3 proc. rdr  

Produkcja przemysłowa Chin wzrosła w XII o 7,3 proc. rdr - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne w 
Pekinie. Analitycy prognozowali wzrost produkcji o 6,9 proc., po jej wzroście miesiąc wcześniej o 7,0 proc. 

JAPONIA Produkcja przemysłowa w Japonii w XI spadła o 0,5 proc. mdm  
Produkcja przemysłowa w Japonii w XI spadła o 0,5 proc. mdm - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu 
w II wyliczeniu. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

INFLACJA Inflacja bazowa w grudniu wyniosła 3,7 proc. wobec 4,3 proc. w listopadzie - NBP 

Inflacja bazowa w grudniu 2020 roku wyniosła 3,7 proc. wobec 4,3 proc. miesiąc wcześniej - podał Narodowy Bank 
Polski. W relacji rok do roku inflacja w grudniu:  

- po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,4 proc., wobec 2,1 proc. miesiąc 
wcześniej; 

- po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,8 proc., wobec 2,9 proc. miesiąc wcześniej; 

- po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,7 proc., wobec 4,3 proc. miesiąc wcześniej; 

- tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, 
wyniosła 2,7 proc., wobec 3,0 proc. miesiąc wcześniej. 

STOPY PROCENTOWE Stopy proc. bez zmian do '22; obniżka możliwa przy niepokojąco niskim PKB - Łon, RPP 

Bazowym scenariuszem jest stabilizacja stóp procentowych do końca kadencji obecnej RPP w 2022 r.,a obniżka 
kosztu pieniądza byłaby możliwa w I kw. 2021 r gdyby dynamika PKB okazała się niepokojąco niska - napisał w 
poniedziałkowym artykule członek RPP Eryk Łon. 

PODATKI Podatek od sprzedaży detalicznej będzie płaciło ok 200 podatników - MF 

Podatek od sprzedaży detalicznej będzie płaciło ok 200 podatników - ocenia ministerstwo finansów w projekcie 
rozporządzenia dotyczącym poboru podatku. MF zakłada, że w tym roku z tytułu tego podatku osiągnie dochody w 
wysokości 1,458 mld zł. 

TURYSTYKA 84 proc. hoteli deklaruje problemy z utrzymaniem płynności - IGHP 

84 proc. hoteli deklaruje problemy z utrzymaniem płynności - wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa 
Polskiego. Taka sama liczba ankietowanych hoteli nie przewiduje osiągnięcia zysku z działalności operacyjnej 
wcześniej niż na koniec 2022 roku. 97 proc. hoteli prognozuje powrót do poziomu przychodów z lat 2018-19 nie 
wcześniej niż w roku 2022. 

RYNEK PRACY W '20 spadek liczby cudzoziemców pracujących w Polsce o kilka-kilkanaście proc. - MSWiA 

W 2020 roku nastąpił spadek liczby cudzoziemców pracujących w Polsce o kilka-kilkanaście proc., jednak w dłuższym 
terminie, w związku z niekorzystnymi trendami demograficznymi, wzrost zapotrzebowania na pracowników 
zagranicznych może wynosić kilka-kilkanaście procent rocznie - napisało MSWiA w dokumencie "Polityka migracyjna 
Polski – diagnoza stanu wyjściowego". 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raporty okresowe przedstawią m.in.: ATLANTIS, Bank of America, Goldman Sachs, Halliburton, Logitech, Netflix.  

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ATLANTIS-Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021. 

 EMUZYKA-Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,94 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Empik S.A. 

 Bank of America-Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku. 

 Goldman Sachs-Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku. 

 Halliburton-Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku. 

 Logitech-Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021. 

 Netflix-Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku. 

ZAGRANICA 

 Szwajcaria- (08:30) Ceny producentów (Poprz.-0.1% m/m -1.3% r/r) za grudzień 

 Szwajcaria- (08:30) Ceny producentów i importu (Poprz.-0.1% m/m -2.7% r/r) za grudzień 

 Czechy- (09:00) Inflacja PPI (Poprz.-0.5% m/m -0.1% r/r) za grudzień 

 Strefa Euro- (10:00) Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (Poprz.34.1 mld EUR) za listopad 

 Strefa Euro- (10:00) Saldo rachunku bieżącego s.a. (Poprz.26.62 mld EUR) za listopad 

 Włochy-(10:00) Bilans handlu zagranicznego (Poprz.7.57 mld EUR) za listopad 

 Niemcy- (11:00) Indeks instytutu ZEW (Oczek. 60.0 Poprz.55.0) za styczeń 

 Kanada-(14:30) Sprzedaż hurtowników (Poprz.1.0% m/m) za listopad 

 Kanada-(14:30) Produkcja sprzedana (Poprz.0.3% m/m) za listopad 

 USA-(22:00) Miesięczny napływ kapitałów netto (Poprz.-10.4 mld USD) za listopad 

 USA-(22:00) Napływ kapitałów długoterminowych (Poprz.51.9 mld USD) za listopad 

 

Źródło: www.interia.pl, www.yahoo.com, www.statistics.gov.uk, www.europa.eu.int, www.briefing.com, www.destatis.de, www.nbp.pl, www.stat.gov.pl, 
www.rzeczpospolita.pl, www.mf.gov.pl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.interia.pl/
http://www.yahoo.com/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.europa.eu.int/
http://www.briefing.com/
http://www.destatis.de/
http://www.nbp.pl/
http://www.stat.gov.pl/
http://www.rzeczpospolita.pl/
http://www.mf.gov.pl/
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ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa 
tel. 022 50 43 104; 801 104 104 

fax. 022 50 43 100  
http://bossa.pl 

 
 
 
 

Wydział Wsparcia i Obsługi Klienta 
 

Marek Pokrywka 
Dyrektor Wydziału 
+48 22 504 31 75  

m.pokrywka@bossa.pl 
 
 
 
 
 

Piotr Kalbarczyk 
Makler Papierów Wartościowych 

+48 22 504 32 43 
p.kalbarczyk@bossa.pl 

Maciej Guzek 
Makler Papierów Wartościowych 

+48 22 504 32 27  
m.guzek@bossa.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOS SA) wyłącznie w celach 
informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych  do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji 
inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek 
porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. 
U. 2017, poz. 1768 z póź. zm., dalej: Ustawa), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. 
Niniejsze opracowanie jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej 
dyrektywy”. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym raporcie na własne ryzyko i odpowiedzialność. DM BOŚ SA dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte 
informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie 
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na 
potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po 
stronie DM BOŚ SA. W przypadku klientów DM BOŚ SA, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie 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 
(Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. DM BOŚ SA jest firmą inwestycyjną 
w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. 
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