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CMC Markets z tytułem „Etyczna firma”
jako pierwszy gracz z branży
Nagroda odzwierciedla odpowiedzialne podejście brokera Forex i CFD
do prowadzenia biznesu i kształtowania relacji z klientami
CMC Markets, jeden z wiodących na świecie brokerów Forex i CFD, otrzymał tytuł „Etyczna firma”
przyznawany przez dziennik Puls Biznesu. Dotychczas w historii konkursu żaden inny broker Forex i CFD,
ani też dom maklerski nie został wyróżniony w ten sposób, co stawia CMC Markets na pozycji branżowego
lidera etyki. Firma znalazła się w wąskim gronie 26 laureatów tegorocznej edycji konkursu, po przejściu
wnikliwej weryfikacji.
Tytuł „Etycznej firmy” jest potwierdzeniem zaangażowania CMC Markets w odpowiedzialne prowadzenie
biznesu, co obejmuje nie tylko relacje z klientami, ale też z partnerami biznesowymi i pracownikami. CMC
Markets rygorystycznie przestrzega zasady informowania swoich obecnych i potencjalnych klientów
o ryzyku inwestycyjnym, związanym z zaangażowaniem w instrumenty dostępne na rynku pozagiełdowym,
wykorzystujące mechanizm dźwigni finansowej. Tego typu oferta jest przeznaczona dla świadomych
i doświadczonych inwestorów, dlatego rzetelne informowanie o możliwych stratach finansowych jest
tak istotne. Broker nie ogranicza się jednak tylko do ostrzegania o ryzyku, ale aktywnie angażuje się
w działania edukacyjne, które mają na celu między innymi pomagać inwestorom indywidualnym w lepszym
zarządzaniu ryzykiem. W ciągu 2,5 roku obecności w Polsce CMC Markets zorganizowało
już 59 seminariów w całym kraju, w których wzięło udział łącznie 3000 osób, a także liczne webinaria.
„Wprowadzanie inwestorów indywidualnych do świata inwestycji z dźwignią finansową wymaga
odpowiedzialnego podejścia i powstrzymania się od wyścigu z konkurencją, często prowadzącą agresywne
działania promocyjne ‘za wszelką cenę’. Prawie 29-letnia historia naszej firmy i jej stabilna pozycja
finansowa potwierdzają, że etyczne postępowanie jest kluczem do długoterminowego sukcesu naszych
klientów i jednocześnie naszej działalności. Dlatego relacje z naszymi klientami budujemy
na fundamentach przejrzystości, uczciwości i zaufania” – powiedział Łukasz Wardyn, dyrektor CMC
Markets na Europę Wschodnią.
Tytuł „Etycznej firmy” wpisuje się w szersze zobowiązanie CMC Markets do odpowiedzialnego
prowadzenia biznesu, z naciskiem na wewnętrzne procedury dotyczące zasad zgłaszania nieprawidłowości
i przeciwdziałania nadużyciom, nie tylko w Polsce, ale też w skali międzynarodowej. Broker dba o właściwe
i wyczerpujące informowanie swoich klientów o oferowanych instrumentach finansowych poprzez unikalne
rozwiązania na swoich platformach transakcyjnych. Zobowiązania dotyczące odpowiedzialnego
traktowania przez firmę jej pracowników obejmują m.in. kwestie równego traktowania, poszanowania dla
różnorodności i budowania kultury współpracy. Wreszcie, za pośrednictwem Peter Cruddas Foundation,
firma angażuje się w działania charytatywne – od początku działalności fundacji wsparła różne inicjatywy
społeczne równowartością kwoty ponad 72 mln zł.
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Konkurs „Etyczna firma” jest organizowany przez redakcję Pulsu Biznesu, przy wsparciu PwC. Jego ideą
jest promowanie zasad etycznego biznesu wśród polskich firm, wyróżnianie najlepszych praktyk na rynku
i zwrócenie uwagi polskich przedsiębiorców na istotną rolę zasad etycznych w działalności biznesowej.
###
Podstawowe informacje o CMC Markets
CMC Markets jest międzynarodową firmą inwestycyjną, wiodącym brokerem kontraktów na różnice (CFD),
notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (LSE:CMCX). Za pośrednictwem platformy
transakcyjnej online klienci CMC Markets mogą inwestować w ponad 10 tysięcy różnych instrumentów finansowych
związanych z rynkami walut (Forex), akcji, obligacji, surowców i towarów. Firma, która powstała w 1989 r. w Londynie,
aktualnie posiada 14 oddziałów w różnych regionach świata, w tym w Polsce, obsługując klientów z ponad 70 krajów.
Broker był wielokrotnie nagradzany za najlepszą ofertę i innowacyjne platformy transakcyjne, m.in. zdobył tytuł
Zagranicznego Brokera Forex Roku w konkursie FxCuffs 2017 oraz Etycznej Firmy 2017. Więcej informacji można
znaleźć na stronie internetowej www.cmcmarkets.pl.
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