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Warszawa, 31 lipca 2017 r.

Rada Nadzorcza Noble Securities S.A. powołała Grzegorza Zawadę do Zarządu domu

maklerskiego
Dnia 31 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Noble Securities S.A. podjęła uchwałę w sprawie powołania Grzegorza
Zawady w skład Zarządu Spółki, powierzając mu stanowisko Wiceprezesa. Pan Grzegorz Zawada obejmie
obowiązki z dniem 16 sierpnia 2017 r. i będzie odpowiadać za corporate finance oraz sprzedaż do klientów
instytucjonalnych jak i detalicznych.
Grzegorz Zawada posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy na rynkach finansowych, zdobyte zarówno
w Polsce, jak i za granicą. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada dyplom Master
of Business Administration University of Minnesota oraz certyfikat Chartered Financial Analyst. W ostatnim
roku pełnił funkcję członka zarządu ds. finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju. W latach 2014-2016 pełnił
funkcję wiceprezesa Giełdy Papierów Wartościowych i odpowiadał za strategię oraz rozwój działalności GPW,
a w szczególności za rozwój produktów i relacje z klientami. Będąc dyrektorem DM PKO przyczynił
się do zdynamizowania działalności tej instytucji, dzięki czemu DM PKO BP stał się wiodącą instytucją na rynku
kapitałowym. Wcześniej pracował między innymi w londyńskim City jako dyrektor w departamentach analiz
banków Nomura, RBS i HSBC. W latach 2000 – 2007 pracował w Erste Securities Polska, gdzie pełnił funkcję
dyrektora działu analiz, a następnie członka zarządu spółki.
Cieszę się, że, mam możliwość powrotu do branży maklerskiej. W ostatnich latach pracując po drugiej stronie
rynku kapitałowego, wzbogaciłem swoją wiedzę i doświadczenie, co na pewno pozytywnie wpłynie na rozwój
biznesu w Noble Securities. Widzę duży potencjał w Noble Securities - ma zespół ludzi z wieloletnim
doświadczeniem na rynku, zdywersyfikowaną działalność i jest jednym z liderów na rynku obligacji i rynku
towarowym. Myślę, że wspólnie możemy powalczyć o mocniejszą pozycję NS na rynku.– poinformował
Grzegorz Zawada.
Jesteśmy przekonani, że wieloletnie doświadczenie Grzegorza pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój usług
oraz przełoży się na wyniki naszego domu maklerskiego – podkreślił Dominik Ucieklak, Prezes Zarządu Noble
Securities S.A. W dotychczasowej działalności pokazujemy, że jesteśmy profesjonalnym, godnym zaufania
domem maklerskim. Od lat mamy bardzo silną pozycję na rynku długu. Liczę, że wspólnie z Grzegorzem
wzmocnimy naszą obecność na rynku equity.– dodał Dominik Ucieklak.
Zespół Noble Securities tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym, analitycy
i licencjonowani maklerzy papierów wartościowych. Szeroka sieć oddziałów domu maklerskiego umożliwia
inwestorom na terenie całego kraju łatwy dostęp do usług maklerskich oraz wsparcie w budowaniu relacji
z klientami.
Noble Securities jest sprawdzonym i pewnym partnerem w inwestowaniu kapitału na rynkach prowadzonych
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W drugim kwartale 2017 r. dom maklerski wykazał
się największą dynamiką pozyskiwania klientów zainteresowanych giełdą.
Jako jeden z wiodących podmiotów na rynku obligacji korporacyjnych, w 2016 r. Noble Securities pozyskał
dłużne finansowanie dla przedsiębiorstw, w kwocie przekraczającej 1 mld zł.
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Dodatkowo Noble Securities pośredniczy w operacjach na rynku pozagiełdowym. Za pomocą, intuicyjnych
w obsłudze platform transakcyjnych Noble Markets System, dom maklerski udostępnia ponad
200 instrumentów finansowych z całego świata. Dzięki wiodącej pozycji na rynkach organizowanych
przez Towarową Giełdę Energii S.A., wyznacza trendy w pośredniczeniu w obrocie energią.
Noble Securities jest częścią silnej grupy kapitałowej Getin Noble Bank S.A., o ugruntowanej pozycji na rynku,
która gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo naszych klientów.
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