Kraków, 20 lutego 2015 roku

Noble Securities liderem rynku Catalyst z nagrodami GPW
Noble Securities w 2014 r. wprowadził do ASO Catalyst 28 serii obligacji korporacyjnych 15 emitentów o
wartości ponad 863 mln zł. Wynikiem tym dom maklerski zyskał uznanie GPW, która nagrodziła go za
największą liczbę serii obligacji korporacyjnych wprowadzonych do ASO Catalyst, potwierdzając w ten
sposób szczególną aktywność brokera na tym rynku.
19 lutego br. podczas uroczystej gali zorganizowanej przez GPW pn. „Podsumowanie Roku Giełdowego 2014” przedstawiciele
Noble Securities odebrali z rąk Prezesa Zarządu GPW, p. Pawła Tamborskiego nagrodę Lidera Rynku 2014 za największą liczbę
serii obligacji korporacyjnych wprowadzonych do ASO Catalyst.
- Dane obrazujące działalność Noble Securities na rynku Catalyst mówią same za siebie. Od kilku lat jesteśmy w czołówce
podmiotów obsługujących korporacyjne instrumenty dłużne i nie zamierzamy zwalniać tempa w rozwijaniu tego obszaru naszej
działalności. Nadal widzimy duży potencjał tego rynku i planujemy w pełni go wykorzystać. – mówi Norbert Kozioł Wiceprezes
Zarządu Noble Securities – W naszej ocenie obecnie nie ma na tym rynku równie atrakcyjnego instrumentu, zarówno dla
przedsiębiorców szukających źródeł finansowania rozwoju swojej działalności, jak i inwestorów poszukujących alternatywy dla
znacznie niżej oprocentowanych lokat bankowych. – dodaje Norbert Kozioł.
Obligacje wprowadzone przez Noble Securities do ASO Catalyst pokazują tylko część potencjału domu maklerskiego na rynku
instrumentów dłużnych. W 2014 roku broker pozyskał dla swoich klientów-emitentów łącznie ponad 1,6 mld zł w drodze
publicznych i prywatnych ofert obligacji 22 spółek. Narastająco od 2010 roku wartość zrealizowanych projektów sięga już
prawie 6 mld zł. – Blisko 100%-owa skuteczność w plasowaniu ofert obligacji potwierdza nasze duże doświadczenie w tym
zakresie. Jednakże zastrzegamy, że nie rywalizujemy na liczbę zrealizowanych emisji, gdyż najważniejsze dla nas są relacje z
emitentami i inwestorami, a te zobowiązują do takiego konstruowania warunków oferty, które z jednej strony wykorzystują w
pełni potencjał emitenta, z drugiej stanowią dla inwestorów nie tylko atrakcyjną, ale i bezpieczną okazję inwestycyjną. – kwituje
Norbert Kozioł Wiceprezes Zarządu Noble Securities.
W związku z tym, że rynek długu korporacyjnego jest istotnym obszarem działalności Noble Securities, broker udostępnia
swoim klientom dane w czasie rzeczywistym nie tylko z GPW, ale i z BondSpot. Rozwijając równie ważną aktywność na rynkach
TGE, dom maklerski daje swoim klientom także dostęp do bieżących informacji z rynków organizowanych przez tę instytucję.
Ta pionierska postawa Noble Securities również zyskała uznanie GPW, która wyróżniła brokera tytułem pierwszego
dystrybutora informacji oraz statuetką Lidera Rynku 2014.
Noble Securities, dom maklerski od ponad 21 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 2014 r. pozyskał dla klientów w drodze publicznych i niepublicznych emisji akcji i obligacji
ponad 1,6 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 19 Punktach Obsługi Klienta zlokalizowanych w całej Polsce.
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