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BIURA MAKLERSKIE

Z PFR do Noble Securities
Grzegorz Zawada wraca
do branży maklerskiej.
Z posady członka
zarządu PFR przenosi
się na fotel wiceprezesa
Noble Securities.
Rada nadzorcza domu makler
skiego Noble Securitiespowoła
ła Grzegorza Zawadę dozarządu
spółki. Obejmie obowiązki 16
sierpnia 2017 r. i będzie odpo
wiadać za corporate finance
oraz sprzedaż doklientów insty
tucjonalnychidetalicznych. Od
9 miesięcy zajmował stanowi
sko członka zarządu Polskiego
Funduszu Rozwoju (PFR) ds.
finansowych. 31 lipca był ostat
nim dniem jego pracy w PFR.
- Cieszę się, że mam możli
wość powrotu do branży ma
klerskiej. W ostatnich latach,
pracując po drugiej stronie ryn
ku kapitałowego, wzbogaciłem
swoją wiedzę i doświadczenie,
co na pewno pozytywnie wpły

Grzegorz Zawada ma po
nad 20-letnie doświadczenie
w pracy narynkach finansowych.
W latach 2014-16 pełnił funkcję
wiceprezesa Giełdy Papierów
Wartościowych, gdzie odpowia
dał za rozwój produktów i rela
cje zklientami. Dozarządu giełdy
trafił z domu maklerskiego PKO
Banku Polskiego. Pod jego rzą
dami DM PKO BP ze średniaka
przekształcił się wjeden z najważ
niejszychpod względemobrotów
domów maklerskichoperujących
• SZYBKA ZMIANA: Grzegorz Zawada po 9 miesiącach przechodzi
na GPW. Zanim został szefem ca
z PFR do Noble Securities, [FOT. WM]
łego brokera,odpowiadał tamod
2011 r. za dział analiz.
nie na rozwój biznesu w Noble
Dom maklerski z grupy fi
Wcześniej był pracownikiem
Securities. Widzę duży poten nansowej Leszka Czarneckiego działów analiz Nomury, RBS
cjał w Noble Securities. Myślę, jest mocnym graczem na ryn i HSBC, specjalizującym się
że wspólnie możemypowalczyć ku emisji obligacji korpora w sektorze bankowym Europy
o mocniejszą pozycję na rynku cyjnych. Jego udział w trans Środkowej i Wschodniej (od
- mówi Grzegorz Zawada.
akcjach sesyjnych akcjami to Austrii po Rosję i Kazachstan).
- Liczę, że wspólnie natomiast niespełna 1 proc. Do londyńskiego City trafił
z Grzegorzem wzmocnimy na Prowadzi 2,3 proc. ogółu ra z Erste, gdzie zaczynał jako ana
szą obecność na rynku akcji - chunków maklerskich. Poza lityk sektorabankowego, a skoń
dodaje Dominik Ucieklak, pre giełdą udostępnia też rynek czył jako członek zarządu Erste
Securities Polska, [KA] © ®
zes Noble Securities.
forex.

