Warszawa, 15 lutego 2013 r.

Noble Securities uruchomił obsługę klientów instytucjonalnych
Noble Securities uruchomił biuro obsługi klientów instytucjonalnych w obrocie akcjami notowanymi na GPW.
Nowym zespołem kieruje Jacek Paszkowski, wcześniej przez wiele lat związany z DB Securities. Poszerzenie
oferty o obsługę inwestorów instytucjonalnych na rynku akcji oraz analizy spółek z GPW jest uzupełnieniem
naszej pozycji na rynku obligacji korporacyjnych - mówi Czcibor Dawid Prezes Zarządu Noble Securities.
Noble Securities, chcąc zapewnić klientom instytucjonalnym najwyższy poziom świadczonych usług, rozszerzył swoją
strukturę o Biuro Obsługi Klientów Instytucjonalnych oraz Biuro Analiz Rynku Akcji. Oferta dla nowej grupy klientów obejmuje
serwis w zakresie realizacji zleceń na akcje notowane na GPW, a także analizy branż, w których NS posiada kilkuletnie
doświadczenie zbudowane w obszarze corporate finance – deweloperskiej oraz obrotu wierzytelnościami. Biurem Obsługi
Klientów Instytucjonalnych kieruje Jacek Paszkowski, od 17 lat obecny na rynku kapitałowym. Oferta dodatkowo obejmie
analizy spółek przemysłowych, budowlanych oraz detalicznych, a także regularne spotkania z zarządami spółek powiązanych
kapitałowo oraz współpracujących z Noble Securities przy emisjach papierów dłużnych.
– Noble Securities w ubiegłym roku zanotował największą dynamikę przyrostu liczby rachunków maklerskich. Jesteśmy
również wiodącym domem maklerskim na rynku emisji obligacji korporacyjnych. Naturalnym uzupełnieniem oferty jest
wejście w nowy obszar działalności - obsługę klientów instytucjonalnych na rynku akcji. – mówi Czcibor Dawid Prezes Zarządu
Noble Securities SA.
Biuro Obsługi Klientów Instytucjonalnych oraz Biuro Analiz Rynku Akcji to zespół doświadczonych analityków, maklerów oraz
doradców inwestycyjnych z wieloletnim stażem na rynku kapitałowym – Współpraca z Noble Securities to duże wyzwanie
zawodowe. Nowa usługa pozwoli na stworzenie jeszcze bardziej kompleksowej oferty dla wymagających klientów, która z
pewnością przyczyni się do wzmocnienia pozycji NS na rynku.- mówi Jacek Paszkowski Dyrektor Biura Obsługi Klientów
Instytucjonalnych Noble Securities SA.
Jacek Paszkowski jest związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku, posiada licencję maklera papierów wartościowych nr
1209 oraz tytuł CFA (2009 r.). W latach 2002-2012 pełnił funkcję sales-trader’a w DB Securities SA, w tym od 2008 roku jako
Dyrektor. Wcześniej w latach 1999-2002 był Zastępcą Dyrektora Departamentu Usług Maklerskich w Fortis Securities Polska
SA. Karierę zawodową rozpoczynał jako trader w Pioneer Polski Dom Maklerski SA (późniejszy Fortis Securities Polska SA).
Jacek Paszkowski jest uznany również przez branżowe media, czego wyrazem jest 2. miejsce wśród analityków technicznych,
w rankingu organizowanym przez Gazetę Giełdy Parkiet w 2011 roku oraz 9. miejsce w ranking sale-trader’ów za 2011 rok
Forbes’a.
Noble Securities, dom maklerski od 19 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 waluty, towary, akcje spółek zagranicznych oraz indeksy giełdowe z całego świata. NS, jako aktywny uczestnik rynku corporate
finance, w 2012 r. pozyskał dla klientów w drodze publicznych i niepublicznych emisji akcji i obligacji ponad 1,8 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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