
I I  2022 • forbes.pl

0 2022 cena 0 zł
D = 7,50 Euro (w tym 8% VAT)

SOLIDARNI Z KRAINĄ

SIERPIEŃ
2022

SIERPIEŃ

  .  
  ,    

    

DRZAZGA
B

B
E

ATA
 D

R
Z

A
Z

G
A

 B
E

TA
M

E
D

 R
Z

C
IŁA

 P
R

A
C

Ę
 P

IE
LĘ

G
N

IA
R

K
I S

T
O

R
Z

Y
ŁA

 Ś
IE

TN
Y

 B
IZ

N
E

S
I

I
 2022

SUKCES 
W BIZNESIE NIE MA 

LIMITU WIEKU

PAKO LORENTE  BIZNES  GARNIT RZE ROBIN HOOD Z KLAN  LACHO SKICH

 NA IĘKSZYCH FIRM RODZINNYCH CLIMATICA SPRZEDA BAT NA NIEPOGODĘ

SOLIDARNI Z KRAINĄ

ROBIN HOOD Z KLAN  LACHO SKICH
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W
układzie okresowym osm jest ostatnim z ośmiu metali szlachetnych wpro-
wadzonych na rynek. a najwyższ  g stoś  spośród wszystkich metali 
i metali szlachetnych. Do tego niezwykle duż  odpornoś  na nacisk, 
a jego odpornoś  na ścieranie jest najwyższa ze wszystkich substancji. 

d 2014 roku osm po raz pierwszy jest dost pny w postaci krystalicznej. 
Ta krystaliczna forma okazała si  przełomem na rynku.

iemiecki nstytut smu w urnau w awarii nadzoruje mi dzynarodow  baz  danych smium 
orld, w której każdy kawałek krystalicznego osmu jest przechowywany za pomoc  skanu 3D 

i kodu o wysokiej rozdzielczości.  ten sposób osm można łatwo przenosi  z osoby na osob , 
odziedziczy  lub da  w prezencie. 

KA DY KAWAŁEK OSMU jest certyfikowany przed wprowadzeniem do obrotu, ponieważ osm 
jest jedynym na świecie metalem odpornym na fałszerstwo. Dzi ki bazie danych smium orld 
możesz udowodni , że jesteś właścicielem kawałka osmu, w dowolnym miejscu i czasie.

 ci gu nast pnej dekady wydobycie osmu może również znacznie spaś  lub nawet si  wy-
czerpa . Dzieje si  tak dlatego, że ten metal wyst puje w poł czeniu z platyn , a wraz z rozwojem 
elektromobilności szybko może si  okaza , że wydobycie platyny, a tym samym osmu, b dzie spa-
da .  skorupie ziemskiej jest niewielka iloś  osmu. eśli to ródło również wyschnie, przemysłowi 

ści  stanie si  ekscytuj ca, gdy osm stanie si  bardzo rzadki. 
tego powodu jeden z pseudonimów osmu brzmi „metal no-

wej generacji”. o nie kupujesz go dla siebie, ale dla nast p-
nego pokolenia.

W PRZYPADKU ODSPRZEDA Y nstytuty smium, które 
same nie mog  uczestniczy  w handlu ze wzgl du na zada-

nie pierwszego wprowadzania na rynek, 
zapewniaj  wsparcie jako certyfikator oraz 
powiernik w przypadku prywatnych zaku-
pów od prywatnych właścicieli. dsprzedaż 
jest regulowana za pośrednictwem rynków 
osmowych.

Praca nstytutów smium na całym świe-
cie jest nadzorowana przez smium orld 
Council, komisj , której zadania obejmuj  
rozpowszechnianie wiedzy fachowej na te-
mat osmu na podstawie faktów, ale także za-
angażowanie polityczne w decyzje pa stw, 
które rozważaj  przechowywanie osmu jako 
rezerwy pa stwowej.

Co roku wiatowa ada smowa jest go-
spodarzem i dzynarodowego ympozjum 

smowego. To tutaj przywódcy świata osmu 
spotykaj  si , by omówi  najnowsze wyda-

rzenia na rynku, umowy celne i nowe instytuty, które powstaj  
na arenie mi dzynarodowej.

smium faktycznie daje ogromne możliwości wszystkim, któ-
rzy wykorzystuj  okazje. Ponieważ osm ł czy mit i przyszłoś . 

zegarmistrzowskiemu i jubilerskiemu trudniej b dzie pozyska  
błyszcz cy metal.

smium jest postrzegane jako nowy diamentowy pav . 
 przeszłości setki male kich diamentów musiały by  usta-

wione jako jedna powierzchnia, żeby uzyska  blask na pła-
skich przedmiotach. Dziś wystarczy wkomponowa  w projekt 
osm jako duży element, aby cieszy  si  jeszcze pi kniejszym 
efektem.

ednak powodem tej zmiany techniki pro-
dukcji jest wartoś . sm bowiem ma naj-
wyższ  g stoś  spośród wszystkich metali 
szlachetnych i można go usun  z biżuterii, 
jeśli powierzchnia nie jest uszkodzona, a na-
st pnie odłoży  do sejfu jako długotermino-
wy depozyt.

PRODU EN I BI UTERII na świecie praw-
dopodobnie w przyszłości nie b d  już mieli 
dost pu do oryginalnego osmu.  jednak na-
prawd  duże rynki dopiero powoli zaczynaj  
dostrzega  osm.  iemczech, ustrii i we 
Francji osm jest już doś  rozpowszechnio-
ny. ednak ten biznes dopiero si  zaczyna 
w ndiach i Chinach. To czas dla inwestorów 
lokuj cych środki w surowce naturalne, któ-
rzy zakupili krystaliczny osm.  oni bowiem jego ródłem dla 
sektora produkcyjnego w przyszłości.

niejsze egzemplarze pozostaj  na rynku jubilerskim i w 
ich prywatnej biżuterii. Gdybyś miał usun  osm i stopi  go, 
struktura kryształu, która jest przecież odciskiem palca, zostaje 
utracona. Tak wi c osm pozostaje w wytwarzanych przedmio-
tach, a iloś  osmu dla rynku środków trwałych maleje. ba 
efekty przemawiaj  na korzyś  kupowania osmu, a po zakupie 
warto na razie o nim zapomnie . Przygoda z osmem z pewno-
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NIE DO PODROBIENIA
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zy znasz ostatni z o mi  metali szlachetnych   skor pie ziemskiej znajd je si  
go zaledwie kilka ton  przez co jest najrzadszym ze wszystkich metali szlachetnych. 

opiero od niedawna mo liwe stało si  jego skrystalizowanie.  ten sposó  zysk je si  
nikalny odcisk str kt ry kryształ   tym samym osm to jedyny dł goterminowy metal 

szlachetny  który jest a sol tnie nie do podro ienia. eraz tra a do głównego trend . 
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