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Warszawa, 30 sierpnia 2013 r.  

 
 

INFORMACJA PRASOWA 
 
 

Piotr Zielonka szefem Działu Analiz IPOPEMA Securit ies 
  

Z dniem 1. wrze śnia br. do zespołu IPOPEMA Securities – brokera wys pecjalizowanego w obsłudze 
inwestorów instytucjonalnych, doł ączy Piotr Zielonka, który zajmie stanowisko szefa D ziału Analiz.  
 
Piotr Zielonka jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - w 2001 r. ukończył studia na 
kierunkach: „Finanse i bankowość” oraz „Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne”. W 2007 r. 
uzyskał tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Od kilkunastu lat jest związany z polskim rynkiem 
kapitałowym. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 roku, od pracy w Szkole Głównej Handlowej. W latach 
2001-2007 pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a w latach 2007-2008 w PZU Asset 
Management S.A.. Od 2008 do 2013 r. zajmował stanowisko analityka w domu maklerskim Citi Handlowy. 
Specjalizuje się w spółkach z branży budowlanej, nieruchomości, handlowej oraz utilities. W ostatnich 
latach wielokrotnie zwyciężał w plebiscytach na najlepszego analityka, organizowanych przez dziennik 
„Parkiet”  i magazyn „Forbes”. 
 
Piotr Zielonka: - W ostatnich latach rynek kapitałowy bardzo się rozwinął, wśród klientów wzrosła też rola 
analityków i ich doradztwa. Jako szef Działu Analiz IPOPEMY zamierzam rozwijać te usługi i stale 
podnosić ich jakość, aby być najlepszym partnerem dla inwestorów. Zatrudnienie Piotra Zielonki w 
IPOPEMIE komentuje Stanisław Waczkowski; wiceprezes spółki odpowiedzialny za usługi brokerskie, 
któremu podlega Dział Analiz: - Ciężko mi wyobrazić sobie lepszego następcę, niż Piotr - jest osobą o 
wysokich kompetencjach, czego potwierdzeniem jest szereg nagród dla najlepszego analityka na rynku, 
doskonale zna rynek kapitałowy i ma doświadczenie we współpracy z inwestorami instytucjonalnymi. 
Jestem przekonany, że pod jego kierownictwem, usługi oferowane przez Dział Analiz się rozwiną i nasza 
dotychczasowa pozycja w zakresie researchu jeszcze się wzmocni.  
 
IPOPEMA Securities S.A. jest niezależną instytucją finansową, specjalizującą się w usługach 
analitycznych i brokerskich, bankowości inwestycyjnej oraz doradztwie finansowym i transakcyjnym dla 
klientów instytucjonalnych i korporacyjnych. W ramach działalności brokerskiej, spółka świadczy 
kompleksowe usługi pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi dla klientów instytucjonalnych na 
Giełdach Papierów Wartościowych: w Warszawie, Budapeszcie oraz Pradze. Z udziałem rynkowym 
oscylującym w granicach 8-10%, IPOPEMA Securities należy do najbardziej aktywnych domów 
maklerskich na GPW. Według rankingu magazynu Forbes, IPOPEMA Securities jest jednym z najlepszych 
domem maklerskim w Polsce. W skład Grupy IPOPEMA wchodzi również IPOPEMA Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych, koncentrująca się na tworzeniu i zarządzaniu zamkniętymi funduszami 
inwestycyjnymi, IPOPEMA Asset Management, oferująca usługi zarządzania aktywami oraz IPOPEMA 
Business Consulting, świadcząca usługi w zakresie doradztwa biznesowego i informatycznego. 
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