
 

 

 

Warszawa i Nowy Jork, 21 lipca 2014 r. 

 

IPOPEMA Securities rozpoczyna współprac ę z Auerbach Grayson (USA)  

 

21 lipca br. IPOPEMA Securities rozpocz ęła współprac ę z Auerbach Grayson – ameryka ńskim 

brokerem specjalizuj ącym si ę w obsłudze transakcji i oferuj ącym usługi analityczne dla inwestorów 

instytucjonalnych. Współpraca rozszerzy mo żliwo ści dost ępu inwestorów ameryka ńskich do 

polskiego rynku kapitałowego. IPOPEMA Securities je st jedynym partnerem Auerbach Grayson w 

Polsce. 

 

W ramach współpracy z IPOPEMA Securities, Auerbach Grayson zaoferuje klientom instytucjonalnym w 

Stanach Zjednoczonych najwyższej jakości analizy dotyczące możliwości inwestycyjnych w Polsce, a także 

dostęp do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzięki możliwości obsługi klientów Auerbach 

Grayson, IPOPEMA Securities będzie mogła dalej rozwijać działalność maklerską w segmencie klientów 

instytucjonalnych. Do grona klientów Auerbach Grayson należy ponad 500 największych inwestorów 

instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych. 

 

− Dzięki współpracy z Auerbach Grayson jesteśmy jedyną polską firmą brokerską obecną na amerykańskim 

rynku − powiedział Stanisław Waczkowski, wiceprezes IPOPEMA Securities. − W zamian będziemy 

dostarczać klientom instytucjonalnym naszego partnera najwyższej jakości raporty analityczne z polskiego 

rynku akcji – dodaje. 

 

− Zawirowania i niepokoje w Europie Wschodniej sprawiły, że inwestorzy znowu z większym 

zainteresowaniem śledzą możliwości inwestycyjne w Europie Środkowej, a więc i w Polsce − stwierdził Alex 

Seiler, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży Akcji na Rynkach Globalnych w Auerbach Grayson. − W 

pierwszym kwartale bieżącego roku polska gospodarka odnotowała wzrost PKB na poziomie 3,4%, co 

stanowi jeden z najlepszych wyników wśród krajów Unii Europejskiej, stymulowany wysokim eksportem. 

Obserwujemy ożywienie nastrojów zarówno wśród inwestorów, jak i konsumentów, dlatego tym bardziej 

cieszy na fakt nawiązania współpracy z tak renomowaną firmą jak IPOPEMA Securities.  

 

Auerbach Grayson obsługuje transakcje na rynkach kapitałowych niemal całego świata oraz oferuje analizy 

rynku przygotowane przez lokalnych partnerów. Globalny zasięg zbudowała dzięki współpracy z firmami 



brokerskimi i bankami w ponad 125 krajach, dysponującymi najlepszymi zespołami analityków. Dział Analiz 

IPOPEMA Securities opracowuje raporty analityczne dla ponad 40 spółek notowanych na GPW, w tym dla 

większości emitentów objętych indeksem największych spółek WIG 20. IPOPEMA Securities, podobnie jak 

Auerbach Grayson, obsługuje wyłącznie inwestorów instytucjonalnych, zarówno krajowych jak i 

zagranicznych, co jest kluczowym atutem dodatkowo wzmacniającym współpracę między firmami.  

 

Auerbach Grayson ( www.agco.com )  

Firma  została założona w 1993 r. w Nowym Jorku przez Jonathana Auerbacha i Davida Graysona. Oferuje 

kompleksowe usługi z zakresu analiz rynku oraz realizacji i rozliczeń transakcji na rynkach akcji, 

instrumentów pochodnych i papierów wartościowych o stałym dochodzie na rzecz amerykańskich 

inwestorów instytucjonalnych za pośrednictwem sieci lokalnych firm partnerskich w ponad 125 krajach. 

Ponadto firma opracowuje i oferuje strategie hedgingowe i arbitrażowe. Inwestorem mniejszościowym w 

Auerbach Grayson jest bank inwestycyjny Morgan Stanley. Auerbach Grayson jest członkiem Financial 

Industry Regulatory Authority (FINRA) i Securities Investor Protection Corporation (SIPC). 

 

IPOPEMA Securities ( www.ipopema.pl )  

IPOPEMA Securities S.A. jest niezależną instytucją finansową, specjalizującą się w świadczeniu usług 

maklerskich, analizach rynku akcji, bankowości inwestycyjnej, a także usługach doradztwa finansowego i 

transakcyjnego dla klientów korporacyjnych. W obszarze działalności maklerskiej firma oferuje kompleksowe 

usługi pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi na giełdach w Warszawie, Budapeszcie i Pradze na 

rzecz klientów instytucjonalnych. IPOPEMA Securities posiada udział w rynku na poziomie 8−10% i należy 

do najbardziej aktywnych firm maklerskich na warszawskim parkiecie. Według rankingu magazynu Forbes, 

spółka plasuje się w czołówce domów maklerskich działających w Polsce. Oprócz IPOPEMA Securities S.A. 

w skład Grupy Kapitałowej IPOPEMA wchodzą także IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, 

którego działalność koncentruje się na tworzeniu zamkniętych funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu ich 

aktywami, IPOPEMA Asset Management, oferująca usługi zarządzania aktywami, oraz IPOPEMA Business 

Consulting, świadcząca usługi doradztwa biznesowego i IT. 

 

 

IPOPEMA Securities S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie jest licencjonowanym domem maklerskim działającym na podstawie zezwolenia Komisji 

Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 r. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000230737. NIP: 527-24-68-

122. Kapitał zakładowy: 2.993.783,60 złotych, opłacony w całości. Spółka podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Niniejszy materiał został 

przygotowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Spółki oraz analityków rynku. Informacje i dane zawarte w materiale 

nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako proponowania nabycia papierów wartościowych, oferty, 

zaproszenia czy zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub 

rekomendacji do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub formy doradztwa inwestycyjnego, 

jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Niniejszy materiał nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio lub pośrednio, 

na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 


