Warszawa, 22 października 2014 roku

Noble Securities doradzi klientom w inwestycjach na rynku kapitałowym
Już w pierwszym kwartale 2015 r. Noble Securities zaoferuje klientom usługę doradztwa inwestycyjnego.
Będzie to odpowiedź brokera na zauważalną potrzebę bardziej profesjonalnej obsługi inwestorów,
pozwalająca maklerom zarówno na przekazywanie bieżących informacji rynkowych, jak i na
rekomendowanie najlepszych rozwiązań inwestycyjnych opartych na wiedzy i doświadczeniu specjalistów.
21 października 2014 r. KNF udzieliła Noble Securities zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w
zakresie doradztwa inwestycyjnego. Obecnie dom maklerski prowadzi przygotowania do uruchomienia nowej
usługi, tak aby już w pierwszych miesiącach przyszłego roku móc zaoferować klientom w pełni profesjonalne
wsparcie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Usługa doradztwa inwestycyjnego będzie dostępna dla
klientów inwestujących za pośrednictwem Noble Securities środki w wysokości co najmniej 50 tys. zł, a jej
świadczenie będzie wymagało podpisania dodatkowej umowy z domem maklerskim.
Zielone światło otrzymane od KNF pozwoli brokerowi na poszerzenie oferty o usługę bardzo pożądaną nie tylko
przez klientów, ale i maklerów.
– Wniosek o zgodę na świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego procedowaliśmy w UKNF od kilku miesięcy. W
tym czasie utwierdziliśmy się w przekonaniu, że usługa ta idealnie wpisuje się w kompleksowość naszej oferty oraz jest
konieczna do profesjonalnego wykonywania obsługi maklerskiej. Przemawia za tym wiele sygnałów jakie
otrzymujemy od naszych pracowników obsługujących klientów, mówiące o oczekiwaniach inwestorów znacznie
przekraczających to, co możemy im obecnie zaoferować. - mówi Czcibor Dawid Prezes Zarządu Noble Securities Liczymy, że uda nam się sprawnie wdrożyć wszystkie niezbędne procedury umożliwiające wprowadzenie nowej usługi
z początkiem nowego roku – dodaje Czcibor Dawid.
Wprowadzenie usługi doradztwa inwestycyjnego nie tylko zwiększy kompleksowość oferty Noble Securities, ale
również pozwoli wykorzystać szeroką gamę oferowanych produktów inwestycyjnych.
Noble Securities, dom maklerski od ponad 20 lat aktywnie uczestniczący w rynku kapitałowym, oferuje inwestowanie w akcje, obligacje oraz
produkty niebrokerskie. Oferta NS obejmuje również inwestowanie na platformie forexowej Noble Markets, dającej możliwość lokowania
środków w instrumenty finansowe oparte o waluty, towary, akcje spółek zagranicznych oraz indeksy giełdowe z całego świata. Broker, jako
aktywny uczestnik rynku corporate finance, w 2013 r. pozyskał dla klientów w drodze publicznych i niepublicznych emisji akcji i obligacji
ponad 1,4 mld zł. Noble Securities jest także wiodącym uczestnikiem rynków organizowanych przez Towarową Giełdę Energii. Oferta
inwestycyjna NS dostępna jest zarówno poprzez internet, jak i w 22 Punktach Obsługi Klienta zlokalizowanych w całej Polsce.
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