
Kim jesteśmy…?
Erste Securities Polska S.A. jest jednym z największych brokerów
w Polsce pod względem obrotów sesyjnych na GPW (biznes
klientów instytucjonalnych) oraz liderem rynku pod względem
obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi.

Posiadamy ponad 25-letnie doświadczenie we współpracy
z polskimi i regionalnymi klientami korporacyjnymi
i instytucjonalnymi. Erste Securities Polska S.A. działa na rynku
polskim jako agent firmy inwestycyjnej Erste Group Bank AG
z siedzibą w Wiedniu: największej instytucji finansowej w regionie
CEE pod względem wartości aktywów.
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Prowadzimy działalność na polskim rynku od 1995 roku i jesteśmy
jednym z wiodących członków Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie oraz uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych i KDPW_CCP.

O Erste Group Bank AG 
• 16,2 miliona klientów

• 47,700 pracowników

• 2,168 oddziałów w 7 krajach

• Wartość aktywów netto: 
277 mld €

• Zysk netto: 1,03 mld €

• Kapitały własne: 22,4 mld €
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Profil działalności

Departament Sprzedaży InstytucjonalnejDepartament Rynków Kapitałowych

Departament Analiz Giełdowych

Oferujemy usługi doradcze
w ramach transakcji na
udziałowych instrumentach
finansowych i dłużnych papierach
wartościowych: IPO, emisje akcji
i obligacji na rynku lokalnym
i międzynarodowym w tym SSD
(obligacje pod prawem
niemieckim) oraz pozyskiwanie
finansowania w walutach CEE
(PLN, EUR, CZK, RON etc.), jak
również wezwania i notowania
na giełdach w regionie (dual
listing).
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Oferujemy usługi maklerskie (transakcje na akcjach, obligacjach
i instrumentach pochodnych) świadczone na rzecz polskich
i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Jako grupa
kapitałowa Erste Group posiadamy lokalne zespoły sprzedażowe na
rynkach regionu CEE (największy zespół sprzedaży instytucjonalnej –
29 osób). Umożliwiamy dostęp do wszystkich giełd w regionie CEE
oraz do wszystkich rynków Europejskich a także globalnych
poprzez relacje z partnerami. Oferujemy szerokie spektrum technik
realizacji zleceń w zależności od oczekiwań klientów od
przeprowadzania transakcji blokowych, cross po realizacje
transakcji przy użyciu algorytmów egzekucyjnych, jak również pełną
obsługę skupów akcji w ramach programów.
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instrumentów pochodnych

Wspieramy klientów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, opracowując analizy
i rekomendacje na temat spółek. Zespół ds. analiz polskich spółek składa się

z 5 analityków i wraz z analitykami zagranicznymi monitorują łącznie +65 spółek
notowanych na warszawskim parkiecie. Pozostałymi spółkami z regionu CEE i Turcji
oraz otoczeniem makroekonomicznym zajmuje się ok. 60 regionalnych analityków
akcji i instrumentów dłużnych Erste Group. Łącznie zespół analiz Erste Group
pokrywa ponad 150 spółek notowanych na giełdach w Europie Środkowo-
Wschodniej. Lokalnie z Polski pokrywane są następujące sektory: banki i finanse,
przemysł, wydobycie i chemia, sektor detaliczny, e-commerce oraz gaming i IT.

Cezary Bernatek – czołowy analityk sektora 
nieruchomości w Polsce, od lat wyróżniany w rankingach 
przeprowadzanych wśród inwestorów instytucjonalnych.
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Odwiedź naszą stronę: www.esp.pl  lub znajdź nas na 

2020

Tauron Polska Energia

PLN 1bn
Green bond issue

Supporting Arranger

2020

Play Communication

PLN 750m
PLN bond issue

Junior Bookrunner

2020

Cyfrowy Polsat

PLN 1bn
Green bond issue

Joint Lead Arranger
and Joint Book Runner

2020

Allegro

PLN 10.6bn
IPO

Co – Lead Manager

2021

CTP B.V.

EUR 1.0bn
IPO

Joint Global 
Coordinator

2021

Celon Pharma

PLN 270mln
SPO

Supporting Arranger

Wybrane transakcje 
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malgorzata.lazewska@erstegroup.pl
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