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Warszawa, 3 lutego 2014 r.  

 
 

INFORMACJA PRASOWA 
 
 

Iza Rokicka w Dziale Analiz IPOPEMA Securities 
  

Z pocz ątkiem lutego do Działu Analiz IPOPEMA Securities – brokera wyspecjalizowanego w 
obsłudze inwestorów instytucjonalnych, doł ączyła Iza Rokicka.  
 
Iza Rokicka jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - ukończyła studia na kierunku: 
„Finanse i bankowość” o specjalizacji „Bankowość inwestycyjna”. Od kilku lat jest związana z polskim 
rynkiem kapitałowym. Karierę zawodową rozpoczęła w 2006 roku, od pracy w CA IB Polska (UniCredit), 
gdzie do 2010 r. zajmowała stanowisko analityka. W latach 2010-2013 pracowała jako analityk akcji w 
Domu Inwestycyjnym BRE (obecnie Dom Maklerski mBanku). Iza specjalizuje się w analizach spółek z 
sektora finansowego. W ostatnich latach wielokrotnie zajmowała czołowe miejsca w plebiscytach na 
najlepszego analityka w tym sektorze, organizowanych przez dziennik „Parkiet”. 
 
Iza Rokicka: - Spodziewam się, że najbliższy rok będzie bardzo interesujący dla sektora bankowego. Z 
jednej strony postępujące ożywienie gospodarcze, z drugiej nowe regulacje. Ponadto będzie 
kontynuowana fala konsolidacji zapoczątkowana w 2012 roku. Będzie dochodziło do kolejnych ciekawych 
transakcji przejęć i połączenia w sektorze, co będzie miało wpływ na wyceny spółek i postrzeganie sektora 
przez inwestorów. 
 
Zatrudnienie Izy Rokickiej w IPOPEMIE komentuje Stanisław Waczkowski; wiceprezes spółki 
odpowiedzialny za usługi brokerskie, któremu podlega Dział Analiz: - Wraz z przyjściem Izy zakończyła się 
odbudowa naszego Działu Analiz po ostatnich zmianach personalnych. Obecnie zatrudniamy 6 osób – w 
ciągu ostatnich miesięcy, oprócz Izy dołączyli do nas także: Piotr Zielonka oraz Tomasz Ściesiek. 
Jesteśmy z dumni z tego, że udało nam się skompletować zespół złożony z ludzi o najwyższych 
kompetencjach. 
 
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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