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INFORMACJA PRASOWA                Warszawa, 6 stycznia 2009 r. 

 

Arkadiusz Chojnacki dołącza do zespołu analitycznego  

IPOPEMA Securities  

 

Z początkiem stycznia br. do zespołu IPOPEMA Securities dołączył Arkadiusz 

Chojnacki, jeden z czołowych specjalistów polskiego rynku kapitałowego. Chojnacki 

objął stanowisko szefa działu analiz spółek giełdowych. W najbliższych miesiącach 

zarząd firmy zamierza powiększyć zespół analityczny o kolejne osoby.  

 
 
Najlepsi na rynku kapitałowym dołączają do zespołu IPOPEMA Securities   
 
Na początku stycznia do zespołu IPOPEMA Securities dołączył Arkadiusz Chojnacki, 
czołowy analityk polskiego rynku kapitałowego. Objął on stanowisko szefa działu analiz 
spółek giełdowych (Head of Equity Research). Chojnacki będzie odpowiedzialny, między 
innymi, za rozszerzenie oferty produktowej domu maklerskiego oraz rozbudowę zespołu 
analitycznego. 
 
Arkadiusz Chojnacki to jeden z liderów rynku analitycznego w kraju. Jego doświadczenie 
i osiągnięcia zawodowe są niepodważalne. Mam przekonanie, że będzie on silnym 
wsparciem dla naszego zespołu i gwarantem realizacji planów biznesowych spółki  
w najbliższym czasie – komentuje Stanisław Waczkowski, wiceprezes IPOPEMA Securities. 
 
Zatrudnienie Arkadiusza Chojnackiego to początek kolejnego etapu rozbudowy zespołu 
analitycznego domu maklerskiego IPOPEMA Securities. W najbliższych miesiącach 
IPOPEMA zamierza zatrudnić kolejne osoby. Obecnie trwają rozmowy z potencjalnymi 
kandydatami - analitykami z czołowych instytucji finansowych w kraju. 

Obecnie dział analiz IPOPEMA Securities liczy 4 osoby. Broker pokrywa obecnie 18 spółek.  

Arkadiusz Chojnacki – doświadczenie zawodowe i wyróżnienia 

• Niemal 10 lat doświadczenia w czołowych instytucjach finansowych polskiego rynku 
kapitałowego, w tym: 

o Espirito Santo Investment Poland – dyrektor biura analiz 
o DM Banku Handlowego/Citigroup (część międzynarodowego zespołu 

analitycznego z siedzibą w Londynie) – zastępca dyrektora biura analiz 
o Everest Capital Polska – analityk inwestycyjny 

 
• Członek rad nadzorczych spółek giełdowych  

• Chartered Financial Analyst® nadane przez CFA Institute 

• Licencja NASD uprawniająca do kontaktów z klientami amerykańskimi 
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• Zwyciężca Rankingu Analityków Giełdowych gazety „Parkiet” w kategorii „Nieruchomości 
i Budownictwo” (2007, 2008) oraz „Przemysł i Handel” (2007), ponadto wyróżnienie  
w kategorii „Strategia Rynkowa” (2008). 

 
 
Więcej informacji:  
Stanisław Waczkowski 
Wiceprezes zarządu 
tel.: +48 22 583 92 98 
 
 
 

 

IPOPEMA Securities S.A. jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się instytucji finansowych w Polsce, specjalizującą się w 
usługach bankowości inwestycyjnej oraz usługach brokerskich i analizach spółek. Oferta IPOPEMA Securities S.A. obejmuje 
doradztwo finansowe i transakcyjne przy przygotowaniu i realizacji transakcji publicznych i prywatnych, w tym fuzji i przejęć, 
pełnienie funkcji głównego koordynatora transakcji zmierzających do pozyskania finansowania w drodze emisji papierów 
wartościowych na rynku kapitałowym publiczne oferty akcji) oraz usługi brokerskie w obrocie papierami wartościowymi na rynku 
wtórnym dla krajowych i zagranicznych klientów instytucjonalnych. Firma współpracuje z wieloma międzynarodowymi firmami 
doradczymi W obszarze transakcji fuzji i przejęć, IPOPEMA jest Partnerem Mergers-Alliance, grupy zrzeszającej niezależne 
firmy doradztwa inwestycyjnego z Europy, Azji oraz Ameryki Północnej. W składy Grupy IPOPEMA wchodzi również IPOPEMA 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka w 100% zależna od IPOPEMA Securities koncentrująca się na tworzeniu i 
zarządzaniu zamkniętymi  

IPOPEMA jest jednym z najaktywniejszych brokerów na GPW obsługujących klientów instytucjonalnych. Od początku 
aktywności na giełdowym rynku akcji IPOPEMA Securities notuje systematycznie rosnący udział rynkowy w obrotach GPW, 
który w styczniu 2007 r. wyniósł 7,23% (6. pozycja na rynku) i zwiększył się do 8,22% w grudniu 2007 r. (4. miejsce na rynku), 
co w skali całego roku 2007 przełożyło się na udział na poziomie 8,41% (5. miejsce na rynku). W 2008 r. łączny udział 
IPOPEMA Securities w obrotach GPW wyniósł 9,28 %, co dało Spółce 4. pozycję na rynku. 

 
 

http://www.mergers-alliance.com/
http://www.ipopema.pl/articles.php?miId=20&lang=pl
http://www.ipopema.pl/articles.php?miId=20&lang=pl

