Kraków, 17 stycznia 2014 roku

„Platynowy Megawat”, tytuł „Maklera Roku 2013” oraz „Rozrachunek Specjalny 2013”
dla Noble Securities
W 2013 roku Noble Securities, kolejny rok z rzędu, był najaktywniejszym domem maklerskim na Rynkach
Energii Elektrycznej z fizyczną dostawą, organizowanych przez Towarową Giełdę Energii. NS pośredniczył
również w największej liczbie transakcji w Rejestrze Świadectw Pochodzenia. Aktywność Noble Securities
została dostrzeżona przez Organizatora tych rynków, co znalazło wyraz w otrzymanych wyróżnieniach.
16 stycznia br., podczas uroczystej gali zorganizowanej przez Towarową Giełdę Energii, Noble Securities po raz
piąty z rzędu, otrzymał „Platynowy Megawat”, nagrodę przyznawaną przez TGE za szczególne osiągnięcia w
działalności na organizowanych przez tę instytucję rynkach. Podczas podsumowania 2013 roku Noble Securities
został wyróżniony za działalność na Rynkach Energii Elektrycznej z fizyczną dostawą, na których w minionym roku
był najaktywniejszym brokerem. W trakcie gali w ręce przedstawicielki Noble Securities trafił również tytuł
„Maklera Roku 2013”, przyznany za najwyższy poziom realizacji zleceń w Rejestrze Świadectw Pochodzenia.
Działalność Noble Securities została także dostrzeżona przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych, która
przyznając nagrodę "Rozrachunek Specjalny 2013", podziękowała domowi maklerskiemu za wkład w
uruchomienie systemu rozliczeń giełdowego Rynku Gazu.
– Aktywność na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii jest jednym z kluczowych obszarów
działalności Noble Securities. Z roku na rok umacniamy swoją pozycję wśród uczestników tych rynków, a rola jaką
pełnimy w zarówno w ich rozwoju, jak i upowszechnianiu wiedzy na temat ich funkcjonowania, znajduje wyraz w
otrzymywanych nagrodach. – mówi Iwona Ustach Wiceprezes Zarządu Noble Securities SA. – Na przełomie 2012 i
2013 roku, w związku liberalizacją rynku gazu, kluczową sprawą było wprowadzenie giełdowego obrotu tym
paliwem oraz wdrożenie systemu rozliczeń zawieranych na nim transakcji. Wspólnie z IRGiT wypracowaliśmy
mechanizm, który umożliwia sprawne działanie Rynku Gazu. – dodaje Iwona Ustach.
Noble Securities SA, dom maklerski od 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 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 blisko 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 26
Punktach Obsługi Klienta zlokalizowanych w całej Polsce.
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