
 

 

 

 

   
 

  DIAMENTY – WYJĄTKOWA ALTERNATYWA INWESTYCYJNA 
fundamentalne bezpieczeństwo / atrakcyjny potencjał wzrostowy 

 
 
Diamenty najlepszymi przyjaciółmi inwestorów 
 
Od zarania dziejów energia zawarta w kamieniach szlachetnych wzbudzała ludzkie emocje i żądze. Wielu ulegało ich 
wyjątkowej urodzie. Zdobiły one insygnia królewskie, szyje dam, rękojeści szabli czy komnaty zamkowe. Do dziś 
wierzy się w cudowną moc drzemiącą w kamieniach szlachetnych, przypisując jej pochodzenie siłom wszechświata. 
Istotnie, ich piękno i niebywałe właściwości pochodzą od potężnych sił, jakie kształtowały naszą planetę. Dzisiejszy 
obrót kamieniami szlachetnymi przybiera coraz bardziej cywilizowane formy, a niekwestionowanym królem 
kamieni szlachetnych jest diament. 

Diament to najcenniejszy kamień szlachetny. Nacisk 50 ton/cm2 oraz temperatura 1325 oC we wnętrzu Ziemi 
przyczyniły się do wykrystalizowania struktur węgla w układzie regularnym dających najtwardszy minerał w 
przyrodzie. Nauka o kamieniach szlachetnych nazywa się gemmologią, a specjaliści – gemmologami. Marilyn 
Monroe uważała słusznie, że diamenty to najlepsi przyjaciele kobiet. Lecz czy tylko kobiet? Te szlachetne kamienie 
mogą stać się również przyjaciółmi niejednego inwestora. 

Diamenty używano już około 2,5 tysiąca lat temu w Indiach, jako element ozdób religijnych. Jednak ich 
zastosowanie, jako niezmiernie twardych narządzi datuje się od zarania ludzkości. Wzrost popularności diamentów 
nastąpił od XIX wieku. Największy diament znaleziono w RPA w 1905 roku. Ważył on 3106 karatów i został 
podzielony na ponad 100 części. Wykonany z największej części brylant o wadze 530,2 karatów nosi nazwę Wielkiej 
Gwiazdy Afryki (Cullinan I) i zdobi berło królowej Anglii.  

Światowe roczne wydobycie diamentów przekracza 150 mln karatów, o wartości około 8 mld USD. Najwięcej tych 
kamieni wydobywa się na kontynencie afrykańskim. Największą kopalnią diamentów jest De Beers w Botswanie. 
Firma ta wywiera także decydujący wpływ na rynek diamentów w świecie. Największym odbiorcą diamentów są 
Stany Zjednoczone (35%), a następnie Hong Kong (26%) i Belgia (15%). Ceny diamentów zmieniają się w zależności 
od popytu oraz sytuacji ekonomicznej na świecie. Najwyższej jakości diamenty pochodzą z Angoli, Namibii i Rosji. W 
następnej kolejności są diamenty z RPA, Botswany, Chin i Sierra Leone. 

Większość centrów przerobu i handlu diamentami znajduje się w Belgii, Izraelu, Indiach i USA (Nowy Jork). 
Światową stolicą diamentów jest Antwerpia, gdzie jest szlifowanych ponad 50% wszystkich diamentów świata. W 
tym mieście znajduje się 1,5 tys. biur zajmujących się handlem diamentami. Zlokalizowane są w dystryktach 
Hoveniersstraat, Schupstraat, Rijfstraat i Pelikaanstraat. Udział Antwerpii w światowym handlu surowymi 
diamentami przekroczył 80 proc. Głównymi giełdami w Antwerpii są: Anwerp Diamond Bourse, Diamond Club, 
Vrijediamanthandel i Diamant Kring. Uzyskanie członkostwa tych giełd jest niezwykle trudne i wiąże się z wysokimi 
wymogami kapitałowymi. Diamenty można nabyć poprzez akredytowanego członka takiej giełdy, z którym 
negocjuje się warunki transakcji. Zawieranie transakcji poprzez giełdę jest pozbawione ryzyka oszustwa. Każdy może 
sprawdzić reputację pośrednika, który będzie uczestniczył w kupnie w jego imieniu wymarzonego klejnotu. 
Uznanym źródłem informacji o aktualnych cenach diamentów jest cennik Rapaport Diamond Report.  
 



 

 

Wyjątkowa alternatywa inwestycyjna 

Wyniki tradycyjnych inwestycji kapitałowych zazwyczaj nie dają inwestorom powodów do zadowolenia. Po 
okresach hossy przychodzą dni, miesiące a nawet lata bessy. To właśnie niepewność, co do koniunktury na rynkach 
finansowych, przyczyniła się do poszukiwania alternatywnych form inwestowania, których wyniki są uzależnione od 
innych czynników, niż te, które kształtują ceny papierów wartościowych. Tak więc, najważniejszą przesłanką dla 
podejmowania inwestycji w trwałe aktywa alternatywne jest ich niska korelacja z rynkiem tradycyjnych 
instrumentów finansowych, jak akcje i obligacje. Nawet niewielki udział takich aktywów w portfelu inwestycyjnym 
może znacznie poprawić jego stabilność podczas zmian wartości indeksów giełdowych. Portfel taki posiada nową 
wartość dodaną, która może zdecydowanie zmienić jego charakter (zachowanie wobec fluktuacji na rynku 
finansowym), a co za tym idzie zwiększyć jego potencjał wzrostowy. 
 
Wartym podkreślenia jest również fakt, iż po 2008 roku zmieniły się fundamenty tradycyjnych inwestycji 
kapitałowych. Większość inwestorów utraciła zaufanie do rynków finansowych, które począwszy od roku 2008 
doprowadziły do strat sięgających kilkadziesiąt procent wartości posiadanego portfela.  
Również rynek obligacji rządowych jest uważany obecnie przez większość światowych analityków za gigantyczną 
bańkę spekulacyjną, która ze względu na bardzo wysoki poziom niekontrolowanego długu publicznego w ciągu 
najbliższej dekady doprowadzi do bardzo wysokich strat w portfelach najbardziej konserwatywnych inwestorów. 
Warto zwróć uwagę na problemy z wykupem obligacji przez wiele państw już teraz, a wzorcowym przykładem z 
ostatnich miesięcy jest sytuacja związana z obsługą długu greckiego. Właśnie dlatego większość instytucji 
finansowych wymienia w tej chwili część aktywów finansowych na fizyczne aktywa trwałe, w tym DIAMENTY 
INWESTYCYJNE. 
 
Inną, strategicznie ważną przesłanką dla podejmowania inwestycji w alternatywne aktywa trwałe jest sposób w 
jaki największe rządy świata radzą sobie z kryzysem po 2008 roku. Większość z nich realizuje gigantyczny dodruk 
„pieniądza papierowego” bez żadnego pokrycia w majątku trwałym. Stany Zjednoczone od stycznia 2008 roku 
wydrukowały prawie 9 razy więcej „dolarów”, niż w trakcie ponad 100 lat istnienia waluty amerykańskiej. Europejski 
Bank Centralny dostał pozwolenie na dodruk 60 mld € miesięcznie. PYTANIE CZYM TEN PROCES SIĘ ZAKOŃCZY? 
PYTANIE KTO ZAPŁACI ZA TO CENĘ? Wielu ekonomistów o światowej renomie wskazuje ryzyko hiperinflacyjne i 
dewaluacyjne za największe ryzyko współczesnych czasów. W związku z tym, portfel oparty o DIAMENTY 
INWESTYCYJNE, posiada istotną przewagę nad aktywami finansowymi, w postaci zabezpieczenia 
hiperinflacyjnego, które pozwala inwestorom przenosić wartość nabywczą swojego majątku w czasie. 
 
Co decyduje o wartości DIAMENTÓW? 
 
O wartości DIAMENTÓW decydują następujące cztery czynniki: masa, barwa, czystość, szlif, określane z języka 
angielskiego mianem „ZASADY 4C” (carat, colour, clarity, cut). 

1. Carat (masa – ilość karatów). Wartość diamentów wzrasta nieproporcjonalnie do wagi. Na przykład cena 
jednostkowa za karat (1 ct = 0,200g) bezbarwnego, czystego brylantu ze szlifem okrągłym o całkowitej masie 
1 ct wynosi ponad 20 tys. USD, natomiast cena jednostkowa brylantu o takich samych cechach lecz o masie 
3 ct kształtuje się już na poziomie ponad 90 tys. USD. Zatem cały brylant 3-karatowy jest już wart prawie 
300 tys. USD. 

2. Color (kolor, barwa). Kolory brylantów są oznaczane literami alfabetu od D do Z, rozpoczynając od idealnie 
bezbarwnej do największego nasycenia kolorem, najczęściej żółtawym / urynowym. Diamenty mogą być 
również o innych kolorach (czerwony, różowy, niebieski, zielony, brązowy itp,). Najcenniejsze są unikatowe 
diamenty kolorowe, które na aukcjach diamentowych uzyskują bardzo wysoki potencjał wzrostowy. 

3. Clarity (czystość). Idealnie czyste diamenty w przyrodzie to rzadkość. Tworzenie się struktury diamentu nie 
następowało w warunkach laboratoryjnych lecz w środowisku naturalnym, gdzie znajdują się różne minerały 
oraz gazy. Stąd ich domieszki w postaci wtrąceń widocznych gołym okiem lub pod szkłem powiększających 
są obecne w większości wydobytych z ziemi diamentów. Czystość diamentów oznacza się symbolami 
(rozpoczynając od najczystszego): FL, IF, VVS1, VVS2, VS1, VS2, SI1, SI2, I1, I2, I3. 



 

 

 
 
 

4. Cut (cięcie, szlif). Diamenty w stanie surowym wyglądają nieefektownie. Dopiero mistrzowska ręka szlifierza 
wydobywa z nich życie, żar i ogień. Niepowtarzalne efekty to skutek wewnętrznego odbicia światła, 
wnikającego do wnętrza diamentu. Wielkiego doświadczenia wymaga ukształtowanie klejnotu tak, aby 
wydobyć zeń trójwymiarową głębię obrazu, a wnikające do jego wnętrza światło, po wielokrotnym odbiciu 
się od jego ścian, zostało wyemitowane w wiązce pełnej refleksów i kolorów, niczym tęcza. Szlif okrągły, 
inaczej brylantowy, daje najpiękniejsze efekty wizualne. Brylanty z tym szlifem są najdroższe. Najbardziej 
znany, to szlif Tolkowskiego (idealny) z 56 fasetkami i taflą. Inne popularne szlify to: marquise, oval, 
emerald, pear shape, princess, trillion.  
 

Czym są DIAMENTY INWESTYCYJNE? 

DIAMENTY INWESTYCYJNE, to najprościej rzecz ujmując, szlifowane diamenty o jak najlepszej jakości. 4C – czyli 
zasada określająca jakość i wartość diamentów ma szczególne zastosowanie przy wyborze kamieni pod inwestycję. 
Im wyższej jakości jest wybrany diament, tym rzadszy jest to okaz a tym samym i wyższa jest jego wartość, ale także 
mniejsza dostępność takiego diamentu na rynku, a przez to i szybszy powinien być wzrost jego wartości. Przyjmuje 
się iż diament inwestycyjny powinien mieć masę minimum 1ct , jednak dla diamentów kolorowych masa ma 
mniejsze znaczenie niż kolor i jego nasycenie. Innym sposobem inwestycji diamentowej jest tworzenie kolekcji. 
Niektórzy Klienci kupują co jakiś czas diamenty o tej samej jakości i masie, tworząc przez lata kolekcję takich samych 
kamieni, wzmacniają wartość swojej inwestycji. Najbardziej pożądanym kształtem szlifu jest brylant, ale rozważając 
zakup „większego” masowo kamienia, powyżej pewnej masy kształt szlifu przestaje mieć znaczenie. Dla diamentów 
o masie powyżej 5 – 10 ct kształt szlifu jest sprawą drugorzędną. Im większa masa i lepsza jakość diamentu tym 
rzadszy jest to kamień. Im rzadszy okaz tym większy popyt. 

Diamentowe Inwestycje 

 

Tradycje inwestycji w kamienie szlachetne wywodzą się z ekskluzywnego kręgu wtajemniczonych. Kilka bogatych 
rodów w Belgii, Holandii, USA (Nowy Jork), Izraelu, Południowej Afryce, Brazylii i Indiach było zaangażowanych w 
handel dużymi kamieniami szlachetnymi. Później ten krąg otworzył się na inwestorów, chcących partycypować w 
milionowych obrotach na aukcjach. Głównym powodem, dla którego nowa finansjera została dopuszczona do 
hermetycznego dotąd środowiska, była konieczność pozyskania nowych funduszy dla kontynuowania zakupów 
kamieni szlachetnych. We współczesnym świecie finansowym inwestycje w kamienie szlachetne należą do grupy 
inwestycji alternatywnych. Na rynku inwestycyjnym standardem stały się BRYLANTY (czyli diamenty naturalne w 
szlifie brylantowym). Dają one ogromne możliwości dywersyfikacji i wzbogacenia portfela inwestycyjnego o nową 
jakość i atrakcyjny potencjał wzrostowy.   

Ceny DIAMENTÓW i wyrobów z nich systematycznie wzrastają. Jest to skutek rosnącego popytu ze strony 
przemysłu jubilerskiego oraz nowoczesnych technologii, zainteresowania ze strony rządów, instytucji finansowych i 
najbogatszych ludzi na świecie. W ostatnich latach istotnie rosną ceny diamentów kolorowych, o wysokiej 
czystości i masie powyżej 0,5 karata. W szczególności duży wpływ na wycenę tych ostatnich ma głębia i 
intensywność barw wydobywanych z brylantu. 

Warto mieć świadomość, że DIAMENTY INWESTYCJNE zawsze będą miały wartość, niezależnie od zmian 
ustrojowych, wymiany pieniędzy czy spadku cen akcji. Ponadto, wartość diamentów jest niezależna od zmian 
kursów walut. Stanowią one niejako odrębną, uniwersalną walutę, która nie zna granic państw i systemów 
ekonomicznych. DIAMENTY INWESTYCYJNE zawsze stanowią realną wartość umożliwiającą przetrwanie podczas 
przesileń historycznych, czy kryzysów gospodarczych. Jest to rzeczywista lokata kapitału, a nie chwilowa wirtualna 
wartość, zapisana w rejestrach banków, które mogą zbankrutować. Z pokolenia na pokolenie mogą być 
przekazywane, jako rodzinny majątek i przedmiot dumy rodowej.  



 

 

 
 
 

Diamenty jako środek lokacji naszych finansów, raczej nie powinny być rozpatrywane w okresie 
inwestycji krótkoterminowej. Diamenty nie są, nigdy nie były i nic nie wskazuje na to by kiedykolwiek 
miały stać się produktem inwestycyjnym o charakterze spekulacyjnym. Krótkie pozycje raczej 
realizowane są przy jednostkowych kamieniach, które trafiają na rynek w bardzo dobrej cenie, gdzie 
dyskont ceny w połączeniu z bardzo wysoka jakością diamentu może być traktowany jako zaproszenie do 
ruchu w stylu „tani zakup – droga odsprzedaż”. W większości jednak przypadków diamenty należy 
traktować jako aktywo trwałe, sukcesywnie, w ujęciu kilkuletnim przynoszące swemu właścicielowi realny 
zwrot. W uśrednionym ujęciu zmiana cen diamentów szlifowanych, w tym przypadku brylantów, 
analizując dostępne dane w latach 1960 – 2015, ukazuje stopniowy i atrakcyjny wzrost wartości tych 
najszlachetniejszych z aktywów. 

 
 

Ceny przedstawione na wykresie powyżej, obrazują realny wzrost wartości brylantów, w ujęciu 
uśrednionym dla kamieni w zakresie 1-3ct, w barwie D-M i czystości IF – P3. Bardziej szczegółowy wykres 
poniżej, uwzględniający różnice w cenach ze względu na grupy masowe brylantów w przedziale 1 – 3 – 5 
ct, ukazuje w sposób bardziej dokładny wzrost wartości w latach 1985 – 2015. 
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Dynamika zmiany rynków w ostatnich kilku latach, całkowicie zmieniła sposób postrzegania i planowania 
inwestycji nie tylko w diamenty. Szybszy obieg informacji, niezależne agencje tworzące raporty, system 
nadzoru nad rynkiem dają inwestorowi większy wachlarz możliwości przy planowaniu zakupu diamentów. 
Wpływ na ceny diamentów ma wiele aspektów związanych z gospodarką, zmianami klimatycznymi, warto 
analizować więc raporty i sygnały z kompani wydobywczych.  
Ostatnie sygnały i oficjalne komunikaty potwierdzają znaczący spadek jakości wydobywanego surowca 
na całym świecie. Według zestawienia opublikowanego przez De Beers na 1 otwieraną obecnie kopalnię 
diamentów przypada likwidacja czterech do pięciu wyrobisk. Tak naprawdę od kilku lat nie odkryto 
znaczących złóż diamentowych na świecie, a wielkie koncerny moją coraz większy problem z pozyskaniem 
surowca. Eksploatację prowadzi się dziś w wszystkich możliwych zakątkach globu, przeczesując morskie 
dna, koryta rzek, prowadząc poszukiwania w systemie górnictwa odkrywkowego ale także i podziemnego, 
znanego m.in. z eksploatacji pokładów węgla kamiennego.  
 
Ostrożne analizy sugerują zmniejszenie dostaw surowych diamentów, w następnych latach na poziomie 
kilkuprocentowym, w ujęciu rok do roku. Pojawiają się także ekspertyzy zapowiadające całkowite 
wyczerpanie się znaczących wyrobisk diamentowych już po 2020 roku. Choć rynek wydaje się być 
spokojny i pozornie nie reaguje na sygnały firm takich jak Bain & Company, to jednak rzeczywistość 
zaczyna powoli wchodzić i akcentować wzrost cen na rynkach. Tylko w obrocie hurtowym, dotyczącym 
transakcji zawieranych w tak zwanym „dużym hurcie”, w pierwszym kwartale 2015 roku ceny 
transakcyjne wzrosły o kilka, kilkanaście procent.  
Za jakiś czas objawy tych zwyżek powinniśmy zaobserwować także u mniejszych hurtowników, by 
końcowo dotknęły one także i detalistów. Wzrost cen diamentów szlifowanych ma swoje podłoże w 
wzroście cen diamentów surowych. Ponad dziesięcio-procentowy wzrost wartości diamentów surowych, 
podraża znacząco koszt uzyskania gotowego, oszlifowanego kamienia. Jak na każdym, dużym rynku 
towarowym, tak i w diamentach, na realne zmiany cen wpływ mają różne składowe. Załamanie pogody w 
2012 roku w Afryce, którego wynikiem były obfite opady deszczów, spowodowały zalanie kilkunastu 
znaczących kopalń, to z kolei wpłynęło na ich wyłączenie z systemu dostaw na prawie dwa lata, powodując 

http://martdiamonds.pl/wp-content/uploads/2015/04/HIS_02.jpg


 

 

uszkodzenia na tyle znaczące, że pełnej sprawności wydobywczej nie odzyskają one już nigdy. Z pozoru nie 
mająca z diamentami nic wspólnego informacja o długotrwałych opadach deszczów w rejonie Afryki 
północnej, ma znaczący wpływ na ceny w następnych miesiącach. Analizując dane dostarczane przez 
spółki górnicze, obserwując napływające dane z rynków konsumpcyjnych wszystkie agencje podkreślają iż 
ze względu na malejącą i słabnącą jakościowo podaż diamentów na rynku, wraz z znaczącym wzrostem 
popytu na nie, ceny diamentów bezbarwnych w najbliższych latach będą sukcesywnie rosnąć.  
 
Klasy „ryzyk diamentowych” 
 
Inwestując w wysokiej jakości kamienie szlachetne należy zdawać sobie sprawę ze specyfiki tych inwestycji i 
pewnych ryzyk, które można niwelować. Doświadczeni gemmolodzy są ekspertami w określeniu tego ryzyka. 
Podstawowe czynniki ryzyka związanego z inwestycjami w kamienie szlachetne to: 

1. Subiektywność wyceny. Wycena wartości kamienia szlachetnego jest niezwykle trudna i obarczona 
możliwością popełnienia błędu. Eksperci zazwyczaj nie są zgodni, co do wyceny. Każdy kamień posiada 
indywidualne cechy fizyko-chemiczne i kształt nadany przez szlifierza. Kupując kamień najlepiej 
skonsultować się z kilkoma rzeczoznawcami. Ten czynnik został całkowicie wyeliminowany na rynku 
certyfikowanych diamentów szlifowanych, które wyceniane są zgodnie z międzynarodowym systemem 
wyceny diamentów RAPAPORT DIAMOND REPORT. 

 
 
 

2. Brak płynności rynku. Rynek kamieni szlachetnych jest zdecydowanie mniej płynny niż rynek finansowy, czy 
też towarowy. Z drugiej strony jest bardziej płynny niż rynek nieruchomości, czy też rynek ziemi. W 
przypadku braku dostępu do systemu redystrybucji zakupionych diamentów, należy się liczyć, że inwestycja 
może okazać się dłuższa niż planowano (zanim znajdzie się odpowiedni nabywca). Na rynku, na którym 
każdy chce kupić tanio i sprzedać drogo, rozpiętość (spread) między ceną kupna i sprzedaży może być wtedy 
bardzo duża.  Właśnie dlatego w ramach Programu Inwestycyjnego DIAMENTOWE OBLIGO jako jedyna 
firma w Polsce umożliwiamy naszym Inwestorom upłynnianie diamentów, wykorzystując system 
redystrybucji realizowanych na światowych giełdach diamentowych. Czas upłynnienia diamentów w 
ramach naszego systemu redystrybucji wynosi od kilku dni, do kilku / kilkunastu tygodni. 

3. Możliwość zniszczenia podczas obróbki. Szlifowane symetrycznie kamienie są znacznie więcej warte niż w 
stanie surowym. Jednak podczas operacji obróbki dochodzi czasami do rozpadu całego kamienia, co może 
mieć miejsce szczególnie w trakcie produkcji brylantów. Ten czynnik dotyczy osób biorących udział w 
obrocie kamieniami surowymi. Naszych klientów nie dotyczy, gdyż zakupują kamienie szlifowane. 

4. Oszustwa. Kupując drogi klejnot trudno jest z całą pewnością stwierdzić, co się faktycznie kupuje. Wymaga 
to pomocy specjalisty w tej dziedzinie. Na rynku istnieje wiele substytutów kamieni szlachetnych. Sposobem 
na zabezpieczenie się przed oszustwem jest skorzystanie z pomocy rzeczoznawcy oraz zawieranie transakcji 
poprzez licencjonowanego pośrednika. Ten czynnik został przez nas całkowicie wyeliminowany: diamenty 
dostarczamy bezpośrednio od producenta, z pominięciem pośredników.  Każdy diament w naszej ofercie 
jest certyfikowany i znakowany przez renomowany Instytut Gemmologiczny. 
 

 
Nowe wyzwanie 
 
Inwestycje w DIAMENTY INWESTYCYJNE to prawdziwa przyjemność, zupełnie odmienna od tej, która występuje 
przy zakupach papierów wartościowych lub innych aktywów. 
Dla inwestorów, poszukujących nowych i bezpiecznych, a jednocześnie atrakcyjnych od strony potencjału 
wzrostowego obszarów dla swej inwestycyjnej działalności, DIAMENTY INWESTYCYJNE z pewnością mogą stanowić 
ciekawą alternatywę do rynku finansowego, połączoną dodatkowo z przyjemnością obcowania z magią 
najpiękniejszych tworów natury. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpośrednia inwestycja w Diamenty Inwestycyjne, to wyjątkowo bezpieczna, alternatywna do lokat bankowych metoda 
pomnażania i zabezpieczenia aktywów. Program Diamentowe Obligo zapewnia Inwestorom uproszczoną i przejrzystą procedurę 
nabywania i zbywania diamentów oraz dzięki profesjonalnym metodom ich doboru atrakcyjne zyski w momencie ich 
odsprzedaży. Należy jednak pamiętać, że ryzyko inwestycyjne istnieje zawsze, a celem Programu Diamentowe Obligo jest jak 
największe minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego oraz dbanie o bezpieczeństwo prawne przeprowadzanych transakcji. 
 
 

 
Oświadczenie 
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), ani oferty publicznej, w szczególności w rozumieniu 
art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 
185, poz. 1439 ze zm.). Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005  roku w sprawie informacji 
stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715 ze zm.). 


