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Szanowni Państwo, 

listopad jest czasem premiery  comiesięcznego newslettera w Prosper Capital Dom
Maklerski S.A. zawierającego unikatowe treści dostępne wyłącznie dla Państwa, jako
naszych Klientów, w tym również „Inwestycyjną Tablicę Mendelejewa”. 

„Inwestycyjna Tablica Mendelejewa” przedstawia jak zachowywały się w ostatnich
miesiącach wybrane klasy aktywów. Dzięki zawartym w niej informacjom, mogą Państwo
zauważyć jak zmieniają się korelacje w wybranych klasach aktywów względem siebie, co
pozwala patrzeć na wybrane sektory pod względem dywersyfikacji jaka jest niezbędna w
codziennym inwestowaniu.

Mam nadzieję, że zarówno nasz newsletter, jak i „Inwestycyjna Tablica Mendelejewa”
ułatwią Państwu poruszanie się w obszarze rynku finansowego oraz będą dla Państwa
cennym źródłem wiedzy. 

Z poważaniem
Piotr Teleon
p.o. Prezesa Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
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NOTA PRAWNA
Niniejsza publikacja została opracowana oraz stanowi w całości własność intelektualną Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Waryńskiego 3a, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000065126, REGON: 016637802, NIP 5252199110, kapitał zakładowy 6.306.691,00 zł, opłacony w całości (dalej jako
„Prosper Capital DM”).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny oraz nie jest elementem świadczenia usług doradczych, w
szczególności doradztwa inwestycyjnego, finansowego, prawnego lub podatkowego, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej dot.
instrumentów finansowych lub emitentów i nie powinien stanowić bezpośredniej podstawy do podejmowania decyzji
inwestycyjnych.

Przedstawiona publikacja nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora. Odbiorcy niniejszej publikacji, przed
podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinni zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego. Żadna z informacji
przedstawionych w niniejszej publikacji nie stanowi porady inwestycyjnej.

Jakiekolwiek dane finansowe, historyczne porównania i przewidywania przedstawione w niniejszej publikacji nie są i nie mogą być
poczytywane jako gwarancja ich osiągnięcia lub spełnienia w przyszłości. Informacje zostały opracowane przez autorów zgodnie z ich
najlepszą wiedzą i doświadczeniem, z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad obiektywizmu w oparciu o
ogólnodostępne informacje uznawalne jako wiarygodne, które mogą ulegać dezaktualizacji wraz z upływem czasu. Prosper Capital
Dom Maklerski S.A. oraz pozostali autorzy materiału nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie niedokładności lub pominięcia.
Niniejsza publikacja wyraża wiedzę autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
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O NAS
Jesteśmy Domem Maklerskim, który umożliwia pozyskiwanie oraz pomnażanie kapitału w mądry sposób. Na bazie
wieloletniego doświadczenia naszego zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, proponujemy naszym Klientom
najbardziej optymalne rozwiązania na rynku kapitałowym. Prowadzimy emisję i dystrybucję starannie
przygotowanych papierów wartościowych, takich jak: akcje, obligacje oraz certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych
Zamkniętych. Ponadto realizujemy transakcje na rynku niepublicznym oraz zarządzamy strukturą agentów (AFI),
którzy oferują swoim klientom usługi Domu Maklerskiego. Jesteśmy również autoryzowanym doradcą na rynku
NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla MSP.
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