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Capital Market Forum i Rekiny Biznesu
25 listopada odbyła się pierwsza edycja Capital Market Forum. Wydarzenie, które odbyło się na Giełdzie
Papierów Wartościowych zgromadziło ponad 300 inwestorów, przedstawicieli spółek i prelegentów. Grupa
Azoty była obecna i odebrała nagrodę Rekiny Biznesu.
Organizowana przez inwestorzy.tv konferencja była areną spotkań oraz wymiany doświadczeń pomiędzy
inwestorami, spółkami giełdowymi, biznesem oraz instytucjami związanymi z rynkiem finansowym krajowym
oraz zagranicznym. Partnerami głównymi wydarzenia były notowane na GPW Pfleiderer Group, GK Immobile
oraz ABC Data.- Z sukcesem zorganizowaliśmy pierwszą konferencję dla inwestorów, emitentów i całego
otoczenia rynku kapitałowego. Chcemy budować silną markę wokół cyklicznego wydarzenia, podczas którego
będziemy podsumowywali kolejne okresy, dzielić się najlepszymi praktykami i dyskutować problemy dotykające
polski rynek kapitałowy – zapowiada Tomasz Krawczyk, Wiceprezes inwestorzy.tvPodczas wieczornej gali
wręczono Rekiny Biznesu za 25-lat działalności warszawskiej giełdy, przyznane przez kapitułę konkursu
składającą się z kilkunastu ekspertów rynku kapitałowego, w tym m.in. Pawła Cymcyka – Prezesa Związku
Maklerów i Doradców, Jarosława Dominiaka – Prezesa Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Emila
Łobodzińskiego – Zarządzającego Saturn TFI, Marcina Kuciapskiego – Maklera DM BZ WBK, Mirosława
Kachniewskiego – Prezesa Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.Wśród laureatów nagrody znalazła się Grupa
Azoty S.A. - Zarząd oraz Zespół Relacji Inwestorskich spółki Grupa Azoty SA w swojej codziennej działalności
dowiedli, że prowadząc biznes, nie zapominają o komunikacji z mediami, akcjonariuszami, inwestorami czy
analitykami. Spółka regularnie dostarcza wszystkim uczestnikom rynku kapitałowego wyczerpujących
i rzetelnych informacji o wydarzeniach w spółkach i Grupie kapitałowej, robi to rzetelnie, profesjonalnie, zgodnie
z najwyższymi standardami komunikacji i zasadami ładu korporacyjnego. Myśląc o akcjonariuszach, inwestorach,
analitykach giełdowych oraz pozostałych interesariuszach spółka przyczynia się do rozwoju polskiego rynku
kapitałowego, podnosząc jego prestiż i przyciągając na rynek nowych inwestorów. Grupa Azoty SA to spółka,
która doskonale wie jak współpracować z inwestorami oraz wszystkimi uczestnikami rynku – podsumował
przyznanie spółce Rekinów Biznesu od Inwestorów Tomasz Krawczyk, Wiceprezes inwestorzy.tv.Nagrodę
w imieniu Grupy Azoty S.A. odebrał Prezes Paweł Łapiński.
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