
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  

 
 KGHM – Pensje pracowników KGHM wzrosną od stycznia o 13,2 proc. 

 RAPORTY – Raporty okresowe przedstawią: AERFINANC, AKCEPTFIN, AMERICAN 

EXPRESS, CHEVRON, COLGATE-PALMOLIVE, GKSKAT, INTEL, PARTNER, 

URTESTE 

 USA - Produkt Krajowy Brutto USA w czwartym kwartale 2022 r. wzrósł o 2,9 proc. 

 USA - Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 186 

tys. 

 POLSKA – Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych spadła w 2022 r. o 49,1 

proc. rdr - BIK

 
Oczekiwane wydarzenia makroekonomiczne dnia 

 
ZAGRANICA 
 

Godz. Region Raport Prognoza Poprzednia Okres 

08:30 Węgry Stopa bezrobocia b.d. 3,80% grudzień 

08:45 Francja 

Indeks zaufania 

konsumentów 83,00 82,00 styczeń 

09:00 Hiszpania PKB s.a. - wst.. 0,1% k/k 

0,1% k/k  

4,4% r/r IV kw. 

09:00 Słowacja Inflacja PPI b.d. 

-11,4% m/m 

38,1% r/r grudzień 

10:00 Strefa Euro Podaż pieniądza M3 4,6% r/r 4,8% r/r grudzień 

11:30 Strefa Euro 

Wystąpienie publiczne 

prezeski ECB (Christine 

Lagarde) b.d. b.d. b.d. 

14:30 USA Wydatki Amerykanów -0,1% m/m 0,1% m/m grudzień 

14:30 USA PCE core 

0,3% m/m  

4,4% r/r 

0,2% m/m  

4,7% r/r grudzień 

14:30 USA PCE b.d. 

0,1% m/m  

5,5% r/r grudzień 

14:30 USA Dochody Amerykanów 0,2% m/m 0,4% m/m grudzień 

16:00 USA 

Indeks Uniwersytetu 

Michigan - fin.. 64,60 59,70 styczeń 

16:00 USA 

Oczekiwania inflacyjne 

krótkoterminowe - fin.. 4,00 4,40 styczeń 

16:00 USA 

Oczekiwania inflacyjne 

długoterminowe - fin.. 3,00 2,90 styczeń 

16:00 USA 

Indeks podpisanych 

umów kupna domów -1% m/m -4% m/m grudzień 

19:00 USA 

Liczba wież 

wiertniczych dla rynku 

ropy b.d. 613 tydzień 

Źródło: Briefing, Destatis, Eurostat 
 
 
 
 

piątek, 27 stycznia 2023,  
godz. 8:30 

 

POLSKA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

WIG20 1 911.61 1.35% 

WIG30 2 341.63 1.33% 

mWIG40 4 339.21 0.79% 

sWIG80 19 134.34 0.34% 

WIG 61 235.79 1.17% 

NCIndex 333.05 -0.47% 
 

KONTRAKT NA WIG20 

 Kurs Zmiana Wol. LOP 

FW20H2320 1 938 1,31% 30 110 44 885 
 

STATYSTYKA RYNKU 

 Akcje Obroty (tys.) 

WZROST 203  53.70% 911 213 92.81% 

SPADEK 129  34.13% 66 277 6.75% 

BEZ ZM. 46  12.17% 4 342 0.44% 

RAZEM 378 100.00% 981 831 100.00% 
 

NAJWIĘKSZE WZROSTY 

 Kurs Zmiana Obrót  

LESS 0.698  40.87% 1 165 604 

PJPMAKRUM 15.80 17.91% 387 091 

GREENX 2.44  12.44% 8 053 208 

ATENDE 2.78 12.32% 232 132 

SPYROSOFT 598  7.17% 496 286 
   

NAJWIĘKSZE SPADKI 

 Kurs Zmiana Obrót  

MEDICALG 16.32  -7.80% 1 644 750 

NEWAG 18.60  -7.00% 844 097 

MOVIEGAMES 23.45  -6.76% 5 891 391 

ONDE 13.12 -6.69% 3 698 773 

VIVID 0.952  -5.74% 160 642 

  

ZAGRANICA 

 
INDEKSY 

 Kurs Zmiana 

DJIA 33 949.41 0.61% 

NASDAQ 11 512.41 1.76% 

S&P500 4 060.43 1.10% 

FTSE 100 7 761.11 0.21% 

CAC 40 7 095.99 0.74% 

DAX XETRA 15 132.85 0.34% 

RTS 985.85 -0.12% 

BUX 46 817.92 1.23% 

NIKKEI 225 27 382.56 0.07% 

HANG SENG 22 632.04 0.29% 

BOVESPA 114 177.55 -0.08% 

MERVAL 261 498.77 0.55% 

CECE EUR  1 458.61 1.49% 

NTX EUR 1 103.13 0.98% 
 

WALUTY 

 Kurs Zmiana 

EUR/USD 1.08668 -0.22% 

EUR/PLN 4.71060 -0.02% 

USD/PLN 4.33445 0.20% 

USD/JPY 130.217 0.04% 

GBP/USD 1.23665 -0.33% 

EUR/CHF 1.00244 0.02% 

CHF/PLN 4.69950 -0.03% 
 

SUROWCE (KONTRAKTY) 

 Kurs Zmiana 

ZŁOTO  1 923.35 -0.40% 

MIEDŹ 9 850.00 0.60% 

ROPA BRENT 87.78 0.27% 

ROPA WTI 81.31 0.20% 
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Informacje dnia 
 

KGHM Pensje pracowników KGHM wzrosną od stycznia o 13,2 proc. 

W wyniku negocjacji ze związkami zawodowymi w sprawie m.in. wzrostu płac ustalono, że pensje pracowników KGHM 
wzrosną od stycznia o 13,2 proc. - podała spółka w komunikacie. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 

Informacje ze spółek 

 
PO ZAMKNIĘCIU SESJI 
 

PKN PKN Orlen przesuwa termin publikacji raportu za IV kw. na 24 lutego 

 PKN Orlen przesuwa terminu publikacji raportu za IV kwartał 2022 roku na 24 lutego - podał Orlen w komunikacie. 
Publikacja raportu miała nastąpić 9 lutego. 

KGHM Pensje pracowników KGHM wzrosną od stycznia o 13,2 proc. 

W wyniku negocjacji ze związkami zawodowymi w sprawie m.in. wzrostu płac ustalono, że pensje pracowników KGHM 
wzrosną od stycznia o 13,2 proc. - podała spółka w komunikacie. 

JSW Związkowcy z JSW rozpoczęli przygotowania do manifestacji w Warszawie 

 Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), domagający się 25-proc. podwyżki wynagrodzeń pracowników 
spółki, rozpoczęli przygotowania do zaplanowanej na 10 lutego manifestacji w Warszawie. Związkowe biura rozpoczęły 
zapisy chętnych na udział w pikiecie przed siedzibą MAP. 

FORTE Forte miało w IV kwartale 48 mln zł wyniku EBITDA, spadek rdr o 26 proc. – szacunki 

Fabryka Mebli Forte zanotowała w czwartym kwartale 2022 roku 48 mln zł wyniku EBITDA wobec 65 mln zł rok 
wcześniej, co oznacza spadek o 26 proc. Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT grupy za IV kwartał 
2022 roku wyniosła 34 mln zł, co oznacza spadek o 33 proc. rdr. 

KRUK Prezes Kruka sprzedał akcje za ok. 2,41 mln zł 

Piotr Krupa, prezes Kruka, sprzedał 7.180 akcji spółki za łącznie ok. 2,41 mln zł - podał Kruk w komunikacie. 

Transakcje miały miejsce w dniach 24-25 stycznia 2023 r. 

RYVU Ryvu osiągnęło pierwszy kamień milowy we współpracy z Exelixis 

Ryvu Therapeutics osiągnęło pierwszy kamień milowy we współpracy z amerykańską Exelixis Inc. w ramach umowy 
licencyjnej, której celem jest opracowanie nowatorskich terapii celowanych, wykorzystujących opracowaną przez Ryvu 
technologię STING, podała spółka. Z tytułu osiągnięcia kamienia milowego Ryvu jest uprawnione do otrzymania 
płatności w wysokości 1 mln USD. 

LENTEX Lentex zaprasza do sprzedaży 2,6 mln akcji własnych po 12,5 zł za papier 

Lentex zaprasza do składania ofert sprzedaży do 2,6 mln akcji spółki, stanowiących 6,05 proc. kapitału zakładowego, 
po cenie 12,50 zł za akcję - podała spółka w komunikacie. Przyjmowanie ofert sprzedaży rozpocznie się 31 stycznia, a 
zakończy 6 lutego 2023 r. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 

 
 
PRZED ZAMKNIĘCIEM SESJI 
 

PGE PGE ma pozwolenia na budowę trzech instalacji o łącznej mocy ok. 116 GWh 

PGE Energia Odnawialna otrzymała pozwolenia na budowę trzech farm fotowoltaicznych w województwie lubelskim: 
PV Srebrzyszcze, PV Wrzosów i PV Żółtańce. Według wstępnych szacunków, średnioroczna produkcja wszystkich 
trzech instalacji osiągnie poziom ok. 116 GWh - poinformowało PGE w komunikacie prasowym. 

KGHM Należąca do KGHM kopalnia Sierra Gorda zasilana energią elektryczną z OZE 

Należąca do KGHM chilijska kopalnia Sierra Gorda działa już wyłącznie na bazie energii elektrycznej pochodzącej z 
OZE - poinformowała spółka. Energia do kopalni dostarczana jest z powstającej elektrowni fotowoltaicznej 
zlokalizowanej w rejonie Antofagasta. 

JSW JSW przygotowała plan wznowienia akcji ratowniczej w kopalni Pniówek 

Jastrzębska Spółka Węglowa przygotowała plan akcji ratowniczej w kopalni Pniówek, gdzie w kwietniu ub. roku 
wybuchy metanu zabiły 16 górników i ratowników górniczych. To początek działań zmierzających do wejścia w rejon 
katastrofy po ciała 7 ofiar tragedii. Plan akcji będzie przedstawiony w poniedziałek. 

ING, PKO BP, MBANK Konsorcjum ING, PKO BP i mBanku udzieliło 776 mln zł kredytów na budowę farmy solarno-wiatrowej o mocy 
ponad 200 MW 

Konsorcjum ING Bank Śląskiego, PKO BP oraz mBanku udzieliło kredytów w łącznej kwocie 776 mln zł na budowę 
Kleczew Solar & Wind, pierwszej w Polsce wielkoskalowej farmy solarno-wiatrowej o mocy ponad 200 MW - 
poinformował w komunikacie prasowym ING Bank Śląski. 

EUROCASH Grupa Eurocash ma umowę z HSBC na zwiększenie gwarancji do 180 mln zł celem dekarbonizacji 

Grupa Eurocash podpisała z bankiem HSBC umowę na otwarcie linii gwarancyjnej z limitem 180 mln zł celem realizacji 
strategii dekarbonizacji przyjętej w ub.r., podała spółka. 
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KERNEL Kernel kupił terminal w Morskim Porcie Handlowym Jużny w obwodzie odeskim 

Kernel kupił terminal w Morskim Porcie Handlowym Jużny (obwód odeski). OilExportTerminal jest w stanie przyjąć i 
przechowywać wszystkie rodzaje olejów roślinnych (słonecznikowy, sojowy i rzepakowy) - podała spółka w 
komunikacie prasowym. 

SPYROSOFT Grupa Spyrosoft powołała Spyrosoft Connect specjalizującą się w CRM, platformie Salesforce 

Powołana niedawno spółka Spyrosoft Connect zatrudnia 25 osób i zdobyła 8 klientów, w tym dużą sieć handlu 
detalicznego. Firma specjalizuje się w technologii CRM i platformie Salesforce, podał Spyrosoft. Spyrosoft Connect 
współpracować będzie z klientami z różnych sektorów na całym świecie, skupiając się przede wszystkim na branży 
handlowej. 

Źródło: PAP, ISB, ESPI, PARKIET 
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Wydarzenia gospodarcze 

 
WALUTY Wydarzeniem sesji w USA były publikacje makro dot. PKB, zamówień i wniosków. Ukazały one obraz zauważalnie 

lepszej, od oczekiwań, gospodarki co umocniło dolara na rynku. Eurodolar spadł do 1,08499 USD. Podczas handlu w 
Azji eurodolar pozostaje poniżej 1,09 USD. Chiny kontynentalne pozostają bez handlu (Hang Seng rośnie za to 0,3%). 

Konrad Ryczko   

Źródło: BOSSAFX 
 

ZAGRANICA 
 

USA Produkt Krajowy Brutto USA w czwartym kwartale 2022 r. wzrósł o 2,9 proc.  

Produkt Krajowy Brutto USA w czwartym kwartale 2022 r. wzrósł o 2,9 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał 
do kwartału - podał Departament Handlu USA w pierwszym wyliczeniu. Oczekiwano 2,6 proc., wobec 3,2 proc. w III 
kw. 

USA Liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 186 tys.  

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 186 
tys. - poinformował Departament Pracy USA. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 
205 tys. wobec 190 tys. poprzednio. 

USA Sprzedaż nowych domów w USA w XII: 616 tys. Konsensus: 612 tys. 

Sprzedaż nowych domów w USA w grudniu wyniosła 616 tys. w ujęciu rocznym, wobec oczekiwanych 612 tys. - 
poinformował Departament Handlu. Miesiąc wcześniej odnotowano sprzedaż w wysokości 640 tys. W ujęciu mdm 
sprzedaż wzrosła o 2,2 proc., wobec wzrostu o 5,8 proc. mdm miesiąc wcześniej. Analitycy oczekiwali -4,4 proc. 

USA Zamówienia na dobra trwałe w USA w grudniu wzrosły o 5,6 proc. mdm  

Zamówienia na dobra trwałe w USA w grudniu wzrosły o 5,6 proc. mdm wobec oczekiwanych 2,5 proc. i -1,7 proc. 
miesiąc wcześniej, po korekcie z -2,1 proc. - poinformował Departament Handlu USA w I wyliczeniu. 

USA Zapasy amerykańskich hurtowników w grudniu wzrosły o 0,1 proc. w ujęciu mdm 

Zapasy amerykańskich hurtowników w grudniu wzrosły o 0,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - podał we wstępnym 
odczycie Departament Handlu. Rynek oczekiwał 0,5 proc. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
 

POLSKA 
 

DŁUG Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych spadła w 2022 r. o 49,1 proc. rdr - BIK 

Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w 2022 r. spadła o 49,1 proc., a kredytów ratalnych pozostała na 
poziomie zbliżonym rdr - poinformował prezes Biura Informacji Kredytowej, Mariusz Cholewa. BIK prognozuje, że w 
2023 r. wartość udzielonych kredytów ratalnych wyniesie 18,5 mld zł, czyli o 2,8 proc. więcej rdr, a hipotecznych 28 
mld zł, o 38 proc. mniej rdr. 

BANKI Pengab spadł w I o 6,4 pkt. do 15,4 pkt. 

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł w styczniu 2023 r. w porównaniu do grudnia 2022 r. o 6,4 pkt. do 15,4 
pkt. - poinformowały Związek Banków Polskich oraz Minds & Roses. Z badania wynika, że znacząco spadł indeks 
aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów mieszkaniowych. Obniżyła się także aktywność 
klientów na rynku depozytowym. 

ENERGETYKA Udział energetyki jądrowej w wytwarzaniu w Polsce może w ’45 wynieść 17,8-35,8 proc. - raport 

Udział energetyki jądrowej w strukturze wytwarzania w Polsce może, w zależności od scenariusza, wynieść w 2045 
roku 17,8-35,8 proc. - wynika z raportu „Łańcuch wartości energetyki jądrowej w Polsce”, przygotowanego przez 
Wydział Zarządzania UW, Instytut Energetyki i Klub Energetyczny. 

Źródło: PAP, ISB, IAR 
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Kalendarium najbliższych wydarzeń 
 

Raport okresowy przedstawi: AERFINANC, AKCEPTFIN, AMERICAN EXPRESS, CHEVRON, COLGATE-PALMOLIVE, 
GKSKAT, INTEL, PARTNER, URTESTE. 
 

DZIŚ  

WIADOMOŚCI ZE SPÓŁEK 

 AERFINANC-Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku. 

 AKCEPTFIN-Publikacja raportu za 2021 rok. 

 AMERICAN EXPRESS-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 ARTERIA-Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,85 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Investcamp wraz z Mayas Basic Concept 
Limited, Marcinem Marcem, Sebastianem Pielachem, Ewą Czarzastą – Marzec oraz Anną Pielach. 

 CHEVRON-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 COLGATE-PALMOLIVE-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 GKSKAT-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 INTEL-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 OVOSTAR-Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2022 w wysokości 0,65 euro na akcję. 

 PARTNER-Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku. 

 PURE-Wprowadzenie do obrotu na GPW 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G. 

 URTESTE-Publikacja raportu za 2022 rok. 

ZAGRANICA 

 Węgry-(08:30) Stopa bezrobocia (Poprz.3,80%) za grudzień 

 Francja-(08:45) Indeks zaufania konsumentów (Oczek. 83,00 Poprz.82,00) za styczeń 

 Hiszpania-(09:00) PKB s.a. - wst. (Oczek. 0,1% k/k Poprz.0,1% k/k 4,4% r/r) za IV kw. 

 Słowacja-(09:00) Inflacja PPI (Poprz.-11,4% m/m 38,1% r/r) za grudzień 

 Strefa Euro-(10:00) Podaż pieniądza M3 (Oczek. 4,6% r/r Poprz.4,8% r/r) za grudzień 

 Strefa Euro-(11:30) Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde) 

 USA-(14:30) Wydatki Amerykanów (Oczek. -0,1% m/m Poprz.0,1% m/m) za grudzień 

 USA-(14:30) PCE core (Oczek. 0,3% m/m 4,4% r/r Poprz.0,2% m/m 4,7% r/r) za grudzień 

 USA-(14:30) PCE (Oczek. b.d. Poprz.0,1% m/m 5,5% r/r) za grudzień 

 USA-(14:30) Dochody Amerykanów (Oczek. 0,2% m/m Poprz.0,4% m/m) za grudzień 

 USA-(16:00) Indeks Uniwersytetu Michigan - fin.. (Oczek. 64,60 Poprz.59,70) za styczeń 

 USA-(16:00) Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe - fin. (Oczek. 4,00 Poprz.4,40) za styczeń 

 USA-(16:00) Oczekiwania inflacyjne długoterminowe - fin. (Oczek. 3,00 Poprz.2,90) za styczeń 

 USA-(16:00) Indeks podpisanych umów kupna domów (Oczek. -1% m/m Poprz.-4% m/m) za grudzień 

 USA-(19:00) Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (Poprz.613) za tydzień 

 

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 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 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. 
 
 
 
 
 
 

mailto:m.pokrywka@bossa.pl

