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Wydział Obsługi Klienta 

BIULETYN PORANNY 
 

Najważniejsze informacje  

 USA- Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA we wrześniu 
wyniosła 1,589 mln 

 POLSKA- Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu wzrosło o 8,7 proc. 
rdr – GUS 

 Raporty okresowe przedstawią m.in.: KETY, IBM, Tesla, Verizon 
 

Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

POLSKA 
Godz. Urząd Raport Prognoza Poprzednio Okres 

09:00 Polska 
 Wskaźnik Dobrobytu 
wg BIEC b.d. 96.6 październik 

10:00 Polska 
  Ceny produkcji 
sprzedanej przemysłu 10% r/r 

0.6% m/m 
9.5% r/r wrzesień 

10:00 Polska 

  Ceny produkcji 
budowlano-
montażowej b.d. 4.4% r/r wrzesień 

10:00 Polska 
  Bieżący wsk. 
ufności konsumenc. b.d. -13 październik 

10:00 Polska 
  Wyprzedzający wsk. 
ufności konsumenc. b.d. -8.1 październik 

10:00 Polska 
  Produkcja 
przemysłowa 8% r/r 

-2.5% m/m 
13.2% r/r wrzesień 

10:00 Polska 
  Produkcja 
przemysłowa s.a. b.d. 10.7% r/r wrzesień 

Źródło: GUS, NBP, ESPI  

ZAGRANICA 
Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

10:00 Strefa Euro 

 Saldo rachunku bieżącego 

n.s.a. b.d. 30.2 mld EUR sierpień 

10:00 Strefa Euro 

  Saldo rachunku bieżącego 

s.a. 

24.3 mld 

EUR 21.6 mld EUR sierpień 

11:00 Strefa Euro   Inflacja HICP 

0.4% m/m 

3.4% r/r 

0.4% m/m 

3% r/r wrzesień 

11:00 Strefa Euro   Inflacja bazowa HICP 

0.5% m/m 

1.9% r/r 

0.3% m/m 

1.6% r/r wrzesień 

13:00 USA   Wnioski o kredyt hipoteczny b.d. 0.2% tydzień 

16:30 USA   Zmiana zapasów ropy 

1 mln 

brk 6.09 mln brk tydzień 

16:30 USA 

  Zmiana zapasów 

benzyny b.d. -1.96 mln brk tydzień 

16:30 USA 

  Zmiana zapasów 

destylatów b.d. -0.02 mln brk tydzień 

18:00 USA 

Wystąpienie szefa Fed 

(Raphael Bostic) b.d. b.d. b.d. 

18:00 USA 

Wystąpienie szefa Fed 

(Charles Evans) b.d. b.d. b.d. 

19:00 USA 

Wystąpienie członka 

zarządu Fed (Randal K. 

Quarles) b.d. b.d. b.d. 

19:45 USA 

Wystąpienie szefa Fed 

(James Bullard) b.d. b.d. b.d. 

20:00 USA   Beżowa Księga b.d. b.d. październik 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 

 
 

środa, 20 października 2021,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 2 447.54 -0.50% 

WIG30 2 980.51 -0.55% 

mWIG40 5 628.57 -0.40% 

sWIG80 21 557.19 -0.16% 

WIG 74 298.79 -0.47% 

NCIndex 460.45 -0.50% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20Z2120 2451 -0,49% 13 100 42957 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 143  36.86% 269 995 20.54% 

SPADEK 187  48.20% 1 029 427 78.33% 

BEZ ZM. 58  14.95% 14 860 1.13% 

RAZEM 388 100.00% 1 314 282 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

KPPD 71.0  23.48% 438 945 

NEXITY 4.05  19.12% 131 167 

PCFGROUP 48.00  13.37% 3 568 349 

HMINWEST 34.1  12.91% 295 756 

CDPROJEKT 197.48  4.45% 58 972 489 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

JSW 55.36  -9.39% 125 966 876 

MERCATOR 108.00  -9.24% 51 288 641 

GETINOBLE 0.4375  -8.28% 6 845 462 

COALENERG 4.67  -7.34% 1 874 678 

AIGAMES 5.36  -7.11% 153 439 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 35 457,31 0,56% 

NASDAQ 15 129,09 0,71% 

S&P500 4 519,63 0,74% 

FTSE 100 7 217,53 0,19% 

CAC 40 6 669,85 -0,05% 

DAX XETRA 15 515,83 0,27% 

RTS  1 900,04 1,25% 

BUX 54 356,89 -0,51% 

NIKKEI 225  29 263,82 0,17% 

HANG SENG (godz. 8:21) 26 137,00 1,36% 

BOVESPA 110 672,76 -3,28% 

MERVAL 84 307,98 1,75% 

CECE EUR  1,456 47 -0.98% 

NTX EUR  1,063 30 0.00% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.1645 0,11% 

EUR/PLN 4.5800 0,00% 

USD/PLN 3.9329 -0,13% 

USD/JPY 114.5370 -0,01% 

GBP/USD 1.3800 0,06% 

EUR/CHF 1.0761 0,23% 

CHF/PLN 4.2560 -0,23% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1777.100 0,46% 

MIEDŹ (LME) 10652.00 1.45% 

ROPA BRENT 84.770 -0,43% 

ROPA WTI 82.140 -0,47% 
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Informacje dnia 
 

LOTOS Lotos miał szacunkowo 0,81 mld zł zysku netto, 1,15 mld zł EBITDA LIFO w III kw. 2021 

ISBnews – Biznes 

Grupa Lotos odnotowała skonsolidowany wynik netto w wysokości 0,81 mld zł oraz oczyszczony wynik EBITDA LIFO 
w wysokości 1,15 mld zł w III kw. 2021 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Według tych danych, 
przychody w III kw. br. wyniosły 9,2 mld zł. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

 

PGNIG 
Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w III kw. '21 wyniósł 5,87 mld m sześc. – szacunki 

Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w III kw. 2021 roku wyniósł 5,87 mld m sześc. wobec 5,38 mld m 
sześc. przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie, dotyczącym szacunkowych danych operacyjnych. 

LOTOS Grupa Lotos miała w III kw. 1,15 mld zł oczyszczonej EBITDA LIFO i 0,81 mld zł zysku netto – szacunki 

Grupa Lotos szacuje, że jej oczyszczona EBITDA LIFO w trzecim kwartale 2021 roku wyniosła 1,15 mld, a zysk netto 
ukształtował się na poziomie 0,81 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie, dotyczącym wstępnych danych 
finansowych. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w tym czasie 9,2 mld zł. 

QUERCUS TFI Quercus TFI liczy na powrót do 4-4,5 mld zł aktywów w maks. kilkanaście miesięcy 

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) liczy na powrót do 4-4,5 mld zł aktywów pod 
zarządzaniem w ciągu kilku do kilkunastu miesięcy (wobec 3,94 mld zł na koniec września), poinformował prezes 
Sebastian Buczek. Quercus liczy na "bardzo solidny wynikowo" IV kwartał tego roku i chciałby kontynuować buy-back 
w przyszłym roku. 

QUERCUS TFI Quercus TFI jest zainteresowany przejęciami TFI oraz kolejnych dystrybutorów 

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) ocenia, że przejęcie Domu Inwestycyjnego Xelion jest 
"na ostatniej prostej" i deklaruje zainteresowanie potencjalnymi przejęciami kolejnych dystrybutorów, jak również 
towarzystw funduszy, poinformował prezes Sebastian Buczek. 

BEST Best proponuje skup akcji własnych za 15 mln zł 

Zarząd Besta planuje uruchomić skup akcji własnych po cenie 30 zł za akcję za łączną kwotę 15 mln zł - wynika z 
projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 

iNFOSCAN Infoscan rozpoczyna przegląd opcji strategicznych 

Zarząd Infoscanu podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych, w tym m.in. możliwości 
pozyskania nowego inwestora, dokapitalizowania przez obecnych akcjonariuszy lub przejęcia albo połączenia z 
podmiotem "prowadzącym działalność w atrakcyjnej branży" - podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

ING  Zarząd ING proponuje przeznaczyć na dywidendę 663,51 mln zł, czyli 5,10 zł na akcję 

Wysokość proponowanej dywidendy to równowartość 50 proc. jednostkowego i skonsolidowanego zysku netto banku 
za 2020 rok. Zgodnie z propozycją zarządu, termin nabycia praw do dywidendy przypadałby na 4 grudnia 2021 roku, a 
termin wypłaty na 10 grudnia 2021 roku. 

TAURON Tauron spodziewa się poprawy profilu kredytowego po wydzieleniu aktywów węglowych 

Zakładane wydzielenie z Grupy Tauron konwencjonalnych aktywów wytwórczych oraz zakładów górniczych będzie 
mieć korzystny wpływ na profil kredytowy Taurona oraz możliwość pozyskiwania zewnętrznego finansowania - 
oceniają przedstawiciele Grupy, komentując utrzymanie jej ratingu. 

MERCATOR MEDICAL Mercator Medical spodziewa się nadal dobrej rentowności produkcji w IV kw. 

Mercator Medical jest zadowolony z rentowności osiągniętej w segmencie produkcyjnym w III kw. br. i spodziewa się, 
że w ostatnim kwartale 2021 r. rentowność ta również da powody do zadowolenia, poinformował prezes Wiesław 
Żyznowski. Z jego wypowiedzi wynika, że spółka jest w trakcie intensywnych prac nad akwizycjami i podejmowaniem 
decyzji o charakterze strategicznym. 

WOJAS Wojas miał we wrześniu 24,1 mln zł przychodów, mniej rdr o 6,6 proc. 

W okresie styczeń - wrzesień 2021 roku skonsolidowane przychody Wojasa ze sprzedaży wyniosły 187,4 mln zł i były 
wyższe o 10,3 proc. rdr. 

CI GAMES CI Games miało szacunkowo 9,8 mln zł zysku netto w III kw. 2021 

"Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej CI Games S.A. za III kwartał 2021 roku 
wyniosły 30,2 mln zł, a szacunkowy skonsolidowany zysk netto za III kwartał 2021 roku wyniósł 9,8 mln zł"  

KGL Przychody KGL w okresie I-III kw. 2021 r. wzrosły rdr o 52 proc. 
KGL szacuje przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. na 426,8 mln zł, co oznacza wzrost o 52 
proc. rdr - podała spółka w komunikacie. Według wyliczeń PAP Biznes w samym trzecim kwartale 2021 r. przychody 
wyniosły 149,6 mln zł, wobec 97,7 mln zł przed rokiem. 

RAFAKO Rafako ma porozumienie ze związkami w sprawie zwolnień grupowych 

Proces ma zostać przeprowadzony w jednym etapie do końca 2021 roku. Wszyscy pracownicy objęci zwolnieniem 
grupowym będą mogli skorzystać z programu tzw. zwolnienia monitorowanego. 
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GETIN NOBLE BANK Fitch obniżył rating VR Getin Noble Bank do "CC" 

Fitch obniżył viability rating Getin Noble Banku do poziomu "CC" z "CCC" - podała agencja. Utrzymano pozostałe 
ratingi, w tym długoterminowy IDR "CCC" z perspektywą negatywną. 

PEKABEX Pekabex Bet ma umowę na konstrukcję największej na świecie fabryki baterii 
 
Pekabex Bet - spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex - zawarł umowę z firmą SK Ecoplant na 
wykonanie konstrukcji prefabrykowanej budynku dla inwestycji - Fabryka separatorów do baterii litowo-jonowych faza 
3&4 zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej, Tucznawa, podał Pekabex. Szacunkowa wartość umowy stanowi 11% 
przychodów Grupy Pekabex za 2020 r. (w zeszłym roku było to 952,3 mln zł), poinformowano. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 

Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY W trakcie sesji w USA eurodolar zanotował podbicie zmienności, wpierw do 1,16575 USD aby następnie spaść do 

1,16286 USD. Podczas obrotu w Chinach eurodolar ponownie podejmuje próbę podbicia. Japoński jena spadł do 
najniższych poziomów od 4lat. Indeks w HK notuje 6-tygodniowe szczyty. 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA we wrześniu wyniosła 1,589 mln  

Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA we wrześniu (wskaźnik aktywności w przyszłości w tym 
sektorze) wyniosła w ujęciu zanualizowanym (SAAR) 1,589 mln wobec 1,721 mln w poprzednim miesiącu, po korekcie 
z 1,635 mln - podał Departament Handlu. 

USA Liczba rozpoczętych budów domów mieszkalnych w USA we wrześniu wyniosła 1,555 mln  

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA we wrześniu wyniosła 1,555 mln w 
ujęciu zanualizowanym (SAAR). Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 1,58 mln, po korekcie z 1,615 mln - podał 
Departament Handlu USA w komunikacie. 

EUROLAND Nie ma powodu, aby ECB podniósł stopy procentowe w przyszłym roku - Villeroy de Galhau 

Nie ma powodu, aby Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe w przyszłym roku - wskazał gubernator 
Banku Francji i członek Rady Prezesów EBC Francois Villeroy de Galhau. 

WĘGRY Narodowy Bank Węgier podniósł referencyjną, 3-miesięczną depozytową stopę o 15 pb do 1,80 proc.  

Narodowy Bank Węgier (MNB) podniósł we wtorek referencyjną, 3-miesięczną depozytową stopę o 15 pb do 1,80 
proc. - poinformował bank po zakończeniu posiedzenia. Było to piąte z kolei posiedzenie MNB, na którym podniesiono 
stopę procentową. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

WYNAGRODZENIA Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu wzrosło o 8,7 proc. rdr – GUS 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 r. wyniosło 5.841,16 zł, co oznacza 
wzrost o 8,7 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 0,6 proc. 

ZATRUDNIENIE Lekki spadek zatrudnienia we wrześniu wynikał m.in. z zakończenia i nie przedłużania umów terminowych 

Lekki spadek zatrudnienia we wrześniu w porównaniu z sierpniem br. wynikał m.in. z zakończenia i nie przedłużania 
umów terminowych, rozwiązywania umów o pracę, sezonowości zatrudnienia, a także pobierania przez pracowników 
zasiłków chorobowych - podał w komentarzu do danych Główny Urząd Statystyczny. 

STOPY PROCENTOWE Powrót do stóp proc. sprzed pandemii, w bardzo ostrożnym tempie, jest nieunikniony - Ancyparowicz, RPP 

Przywracanie poziomu stóp procentowych sprzed pandemii, w bardzo ostrożnym tempie, jest nieuniknione, ale nie 
można na razie powiedzieć, jaki mógłby być harmonogram zmian - powiedziała w Radiu Wnet członkini RPP Grażyna 
Ancyparowicz. Jej zdaniem wyraźnie widać wzrost oczekiwań płacowych. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

 

Kalendarium najbliższych wydarzeń 
DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 ALTA-Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję. 

 BAHOLDING-NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie zastawem należących do spółki udziałów i akcji w spółkach zależnych. 

 BRAS-NWZA ws. zmiany w statucie oraz zmian w składzie RN. 

 KETY-Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku. 

 IBM-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Tesla-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 

 Verizon-Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku. 
POLSKA 

 Polska- (09:00) Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC (Poprz.96.6) za październik 

 Polska- (10:00) Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (Oczek. 10% r/r Poprz.0.6% m/m 9.5% r/r) za wrzesień 

 Polska- (10:00) Ceny produkcji budowlano-montażowej (Poprz.4.4% r/r) za wrzesień 

 Polska- (10:00) Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (Poprz.-13) za październik 

 Polska- (10:00) Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (Poprz.-8.1) za październik 

 Polska- (10:00) Produkcja przemysłowa (Oczek. 8% r/r Poprz.-2.5% m/m 13.2% r/r) za wrzesień 
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 Polska- (10:00) Produkcja przemysłowa s.a. (Poprz.10.7% r/r) za wrzesień 
ZAGRANICA 

 Słowacja- (09:00) Inflacja HICP (Oczek. 5.1% r/r Poprz.3.3% r/r) za wrzesień 

 Strefa Euro- (10:00)  Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (Poprz.30.2 mld EUR) za sierpień 

 Strefa Euro- (10:00) Saldo rachunku bieżącego s.a. (Oczek. 24.3 mld EUR Poprz.21.6 mld EUR) za sierpień 

 Strefa Euro- (11:00) Inflacja HICP (Oczek. 0.4% m/m 3.4% r/r Poprz.0.4% m/m 3% r/r) za wrzesień 

 Strefa Euro- (11:00) Inflacja bazowa HICP (Oczek. 0.5% m/m 1.9% r/r Poprz.0.3% m/m 1.6% r/r) za wrzesień 

 USA- (13:00) Wnioski o kredyt hipoteczny (Poprz.0.2%) za tydzień 

 Kanada- (14:30) Inflacja bazowa CPI (Poprz.0.2% m/m 3.5% r/r) za wrzesień 

 Kanada- (14:30) Inflacja CPI (Oczek. 0.1% m/m 4.3% r/r Poprz.0.2% m/m 4.1% r/r) za wrzesień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów ropy (Oczek. 1 mln brk Poprz.6.09 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów benzyny (Poprz.-1.96 mln brk) za tydzień 

 USA- (16:30) Zmiana zapasów destylatów (Poprz.-0.02 mln brk) za tydzień 

 USA- (18:00) Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic) 

 USA-(18:00) Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans) 

 USA-(19:00) Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Randal K. Quarles) 

 USA-(19:45) Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard) 

 USA-(20:00) Beżowa Księga za październik 

 

 

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 
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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 dn ia 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 jakiejko lwiek 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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