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Warszawa, 16 listopada 2017 r.

Noble Securities S.A. na półmetku cyklu spotkań #InwestStory.
Dom maklerski Noble Securities S.A., we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A,
pod patronem medialnym Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet, dnia 4 października br. rozpoczął w Krakowie,
swój pierwszy cykl spotkań edukacyjnych. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów
oraz osób rozpoczynających swoją przygodę z giełdą, czego dowodem jest duża liczba osób uczestniczących
w spotkaniach.
#InwestStory to okazja do bezpośredniego kontaktu inwestorów z analitykami, którzy odpowiadają za sporządzanie
rekomendacji, a także współpracują z Gazetą Giełdy i Inwestorów „Parkiet” przy tworzeniu portfela fundamentalnego
oraz portfela technicznego. #InwestStory to też kuluarowe rozmowy z przedstawicielami domu maklerskiego Noble
Securities S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
W ramach cyku #InwestStory przedstawiciele Noble Securities S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. spotkali się z inwestorami w takich miastach jak: Kraków, Gdynia, Katowice, Poznań, Wrocław i Warszawa. Łącznie na
spotkania zapisało się ponad 1400 osób.
Dnia 15 listopada br. na Sali Notowań GPW w Warszawie, odbyło się już 6 spotkanie w ramach cyklu #InwestStory.
Zainteresowanie spotkaniem przerosło oczekiwania organizatorów. W spotkaniu uczestniczyło blisko 250 osób,
co pokazało jak ważnym elementem inwestowania na giełdzie jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy, o czym podczas
swojego wystąpienia wspomniał Grzegorz Zawada, wiceprezes domu maklerskiego Noble Securities S.A.
Spotkanie poprowadził Przemysław Tychmanowicz, redaktor Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Kluczowym punktem
spotkania, było powitanie uczestników przez Michała Cieciórskiego, wiceprezesa Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A., który podczas wypowiedzi mówił o istocie edukacji inwestorów, która przyczynia się do wzrostu
płynności rynku oraz pomaga gospodarstwom domowym podejmować świadome decyzje finansowe. Jednocześnie
wspomniał o wzroście obrotów na Głównym Rynku w pierwszej połowie 2017 r., który został wygenerowany przez
inwestorów indywidualnych, a to pokazuje jak duży wpływ mają inwestorzy na kształtowanie rynku.
Kolejnym elementem spotkania, który różnił się od dotychczasowej formuły cyklu spotkań, była konfrontacja, której
moderatorem był Piotr Zając, redaktor Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Konfrontacja miała na celu pokazać różnicę,
ale też korzyści płynące z analizy technicznej oraz analizy fundamentalnej. Aktywni uczestnicy spotkania mieli możliwość
otrzymać książki Alberta Rokickiego „Jak inwestować na giełdzie i osiągnąć zysk”.
Pozostałe spotkania z cyklu #InwestStory odbędą się w Łodzi, Toruniu i Częstochowie.
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Informacje dodatkowe:
Dom maklerski Noble Securities S.A. od ponad 23 lat aktywnie uczestniczy na rynku kapitałowym oferując inwestowanie w akcje,
obligacje, inne papiery wartościowe oraz produkty niebrokerskie. Broker, jako aktywny uczestnik rynku corporate finance, w okresie
od 1.11.2012-31.10.2017 pozyskał dla klientów w drodze publicznych i niepublicznych emisji akcji i obligacji ponad 6,2 mld zł*.
Oferta Noble Securities S.A. obejmuje również inwestowanie na platformie forexowej Noble Markets, dającej możliwość lokowania
środków w instrumenty finansowe oparte o waluty, towary oraz indeksy giełdowe z całego świata. Noble Securities S.A. jest także
wiodącym uczestnikiem rynków organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. (dalej: TGE). Oferta inwestycyjna Noble Securities
S.A. dostępna jest zarówno poprzez Internet, jak i w 17 Punktach Obsługi Klienta zlokalizowanych w całej Polsce.
W 2015 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podczas gali Podsumowania Roku Giełdowego, wręczyła, Noble
Securities S.A., nagrodę lidera rynku kapitałowego, za największą liczbę serii obligacji korporacyjnych wprowadzonych do obrotu
na rynku Catalyst w 2014 r. Dodatkowo Noble Securities S.A. został wyróżniony za prekursorską postawę w zakresie dystrybucji danych
giełdowych, ponieważ jako dom maklerski udostępnia swoim klientom, nie tylko dane rzeczywiste z GPW, ale również z TGE.
W 2016 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po raz kolejny uhonorowała Noble Securities S.A., przyznając nagrodę
lidera rynku kapitałowego, na rynku instrumentów pochodnych, za najwyższy udział animatora w wolumenie obrotów indeksowymi
kontraktami terminowymi w 2015 roku. Dodatkowo w rywalizacji portfeli fundamentalnych organizowanej przez gazetę giełdową
PARKIET, Departament Analiz Rynkowych Noble Securities S.A. otrzymał wyróżnienie zajmując drugie miejsce w konkurencji.
W 2017 r. drugi rok z rzędu dom maklerski Noble Securities S.A. został nagrodzony, przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A., za największą aktywność animatora na rynku kontraktów terminowych w 2016 r. Dodatkowo Departament Analiz Rynkowych
Noble Securities S.A. stanął na podium, w organizowanej przez gazetę giełdową PARKIET, rywalizacji portfeli fundamentalnych.
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* są to dane historyczne, odnoszą się do przeszłości i nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości

