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CMC Markets UK plc

CMC Markets w składzie indeksu giełdowego FTSE 250
od 20 czerwca 2016 r.
CMC Markets plc (LSE: CMCX), wiodąca, globalna firma inwestycyjna, oferująca klientom indywidualnym dostęp do
rynków finansowych za pośrednictwem platformy transakcyjnej online, z przyjemnością informuje, że spółka wejdzie w
skład indeksu londyńskiej giełdy – FTSE 250.
Uwzględnienie notowań akcji CMC Markets w kalkulacji wartości indeksu zostało ogłoszone przez FTSE Russell i
będzie miało miejsce wraz z początkiem sesji 20 czerwca 2016 r. Następuje to po ofercie publicznej CMC Markets na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (LSE), po wejściu akcji spółki do notowań typu premium wg oficjalnej
listy brytyjskiego regulatora, UK Financial Conduct Authority, oraz dopuszczeniu do obrotu na głównym parkiecie LSE
z dniem 10 lutego 2016 r.
Peter Cruddas, założyciel i prezes CMC Markets powiedział: ”Włączenie akcji CMC Markets do indeksu FTSE 250 to
dla nas kolejny krok milowy. Mamy nadzieję, że do naszego obecnego, silnego akcjonariatu dołączą nowi
akcjonariusze. Wkrótce poinformujemy też o naszych postępach przy publikacji wyników finansowych za cały rok
obrotowy, co nastąpi 8 czerwca 2016 r.”.

###
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 13 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. 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.
Inwestując z lewarem możesz stracić więcej niż depozyt. Więcej w informacji o ryzyku na stronie www.cmcmarkets.pl.
CMC Markets UK Spółka Akcyjna oddział w Polsce jest oddziałem spółki CMC Markets UK plc z siedzibą w 133 Houndsditch, Londyn EC3A 7B,
nadzorowanej przez Financial Conduct Authority, wpisanej do rejestru firm inwestycyjnych pod numerem 173730

