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Komunikat dla mediów 
25 marca 2019 r. 

CMC Markets najlepszym zagranicznym brokerem CFD i Forex  
w konkursie Invest Cuffs 2019 

CMC Markets, jeden z wiodących na świecie brokerów Forex i CFD, zdobył nagrody w dwóch kluczowych 
kategoriach konkursu Invest Cuffs. Firma została uhonorowana tytułami „Zagraniczny broker CFD roku” oraz 
„Zagraniczny broker Forex roku”. W czasie uroczystej gali towarzyszącej targom Invest Cuffs w Krakowie 
statuetki w imieniu CMC Markets odebrali Łukasz Wardyn, dyrektor na Europę Wschodnią, oraz Maciej 
Leściorz, dyrektor ds. sprzedaży i edukacji. 
 
Dodatkowo w trójce nominowanych w kategorii „Publikacja roku” znalazła się wydana w języku polskim 
książka pt. „Artyści rynków” autorstwa Michaela McCarthy’ego, głównego analityka rynkowego CMC Markets 
w Sydney. Wyróżnienia w tegorocznym konkursie Invest Cuffs są kolejnymi, po licznych nagrodach, 
które broker otrzymał w innych krajach. W ciągu ostatnich dwóch lat CMC Markets zdobył łącznie ponad 50 
nagród, w kategoriach związanych z jakością obsługi klienta czy z innowacyjnością i technologicznym 
zaawansowaniem platformy transakcyjnej Next Generation. 
 
„Invest Cuffs to aktualnie największe w Polsce wydarzenie dla inwestorów indywidualnych aktywnych 
na rynku pozagiełdowym. Tym bardziej jestem dumny z faktu, że zostaliśmy wyróżnieni w obu kluczowych 
kategoriach, dotyczących zarówno oferty kontraktów CFD, jak i instrumentów Forex” – powiedział Łukasz 
Wardyn, dyrektor CMC Markets na Europę Wschodnią. „Takie nagrody cieszą najbardziej, gdy znajdują 
odzwierciedlenie w satysfakcji klientów. Jeśli mierzyć ją rosnącą liczbą klientów i transakcji, mamy powody 
do zadowolenia. W pierwszym półroczu roku obrotowego 2019 liczba naszych aktywnych klientów w Polsce 
wzrosła o 34%, a wartość przeprowadzonych przez nich transakcji aż o 117%” – dodał Wardyn. 
 
Oferta CMC Markets w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz instrumentów Forex wyróżnia 
się na polskim rynku kompleksowością, konkurencyjnością cenową i przejrzystością. Ponadto broker oferuje 
innowacyjną, autorską platformę transakcyjną online Next Generation, zapewniającą niezrównaną szybkość 
i intuicyjność inwestowania oraz daleko posunięte możliwości personalizacji. Daje ona dostęp do około 
10 tysięcy różnych instrumentów finansowych, związanych nie tylko z rynkiem walutowym (Forex), ale też 
indeksów giełdowych, akcji polskich i zagranicznych czy surowców. Notowany na londyńskiej giełdzie CMC 
Markets jest jednym z największych na świecie brokerów CFD i Forex. W pierwszej połowie roku obrotowego 
2019 firma obsługiwała globalnie 44,7 tys. aktywnych klientów, którzy łącznie przeprowadzili w tym okresie 
ponad 34,9 mln transakcji o łącznej wartości 1,23 bln GBP (6,16 bln PLN).  
 
Invest Cuffs to doroczny konkurs doceniający wyróżniające się osoby, firmy czy produkty związane z rynkiem 
usług inwestycyjnych CFD i Forex. W tym roku nagrody wręczano w 17 różnych kategoriach. Organizatorem 
konkursu jest Fundacja Invest Cuffs. 
 

### 
 
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 platform transakcyjnych online 
klienci CMC Markets mogą inwestować w ponad 10 tysięcy różnych instrumentów finansowych związanych z rynkami 
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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 CFD 
roku” oraz „Zagranicznego brokera Forex roku” w konkursie Invest Cuffs 2019. Więcej informacji można znaleźć na 
stronie internetowej www.cmcmarkets.pl. 
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Informacje zawarte w niniejszym materiale dla mediów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do zakupu lub sprzedaży 

produktów finansowych. Wszelkie informacje publikowane przez CMC Markets UK Spółka Akcyjna Oddział  w Polsce nie stanowią czynności w zakresie doradztwa 

inwestycyjnego ani finansowego. W przypadku, kiedy w treści materiału dla mediów prezentowane są historyczne wyniki inwestycyjne produktów finansowych, nie ma 

gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. CMC Markets UK Spółka Akcyjna oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, wpisany do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000575015, NIP 1070035062, 

oddział spółki CMC Markets UK plc z siedzibą w 133 Houndsditch, Londyn EC3A 7B, zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 0244840, nadzorowanej przez Financial 

Conduct Authority, wpisanej do rejestru firm inwestycyjnych pod numerem 173730. 

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów 

detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz 

pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty Twoich pieniędzy. 

Klienci Profesjonalni: Digital 100 i Kontrakty Ekspresowe pociągają za sobą ryzyko utraty całego zainwestowanego kapitału. Instrumenty finansowe mogą nie być 

odpowiednie dla wszystkich inwestorów, w związku tym upewnij się, że rozumiesz związane z nimi ryzyka i zasięgnij niezależnej porady. Inwestuj tylko te środki, na których 

utratę możesz sobie pozwolić. 

Więcej w informacji o ryzyku na stronie www.cmcmarkets.pl. 

 
 
 


