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DEGIRO: Rekordowa liczba transakcji i przychód 

w III kwartale 2019 

 

▪ DEGIRO ustanowiło nowy rekord, przetwarzając 4,9 milionów transakcji 

▪ Całkowita liczba kont wzrosła do 447 491 po otwarciu 29 810 nowych kont 

▪ Wzrost przychodu o 14.8% 

▪ Nowy model subskrypcyjny i nowa platforma inwestycyjna  
 

 
g 

III kwartał 2019 
  Różnica w porównaniu z III 

kwartałem 2018 

Przychód € 15 249 701 + 14.8% 

Nowe konta 29 810 + 7.26% 

Transakcje detaliczne 4 981 956 + 22.0% 

 
Trzeci kwartał 2019 

W czasie III kwartału 2019, DEGIRO przetworzyło 4,9 milionów transakcji detalicznych, 

co stanowy 22% wzrostu w porównaniu z tym samym okresem w 2018. Jest to nowy 

rekord ustanowiony przez holenderskiego brokera. Całkowita liczba transakcji w 

przeciągu pierwszych 9 miesięcy osiągnęła 14,1 miliona.  

 

DEGIRO obserwuje intensywny napływ klientów tym roku. W czasie III kwartału 29 810 

nowych kont zostało otwartych. Całkowita liczba kont wzrosła do 447 491.  

 

Przychód w czasie 2019 wzrósł do 44,2 miniona EUR, co stanowi wzrost o 9,4% w 

porównaniu z tym samym okresem w 2018. DEGIRO zakończyło pierwsze trzy kwartały 

2019 z zyskiem netto.  

 

Nowy model subskrypcyjny  

DEGIRO wprowadzi niedługo, bazujący na systemie subskrypcyjnym, model 

inwestowania w amerykańskie akcje. Firmy takie jak Spotify, Netflix czy Amazon oferują 

nielimitowany dostęp do muzyki czy filmów, po uiszczeniu miesięcznej opłaty. Od marca 

2020 DEGIRO będzie oferowało taki model dla inwestowania w akcje amerykańskie. Za 

jedyne 2,50 EUR miesięcznie, subskrybenci będą mieli możliwość inwestowania w akcje 

amerykańskie bez ponoszenia kosztów za opłaty transakcyjne.  

 

Lepsza platforma 

 

W przeciągu IV kwartału, DEGIRO zaprezentuje wszystkim klientom nową wersję 

platformy inwestycyjnej. Na nowej platformie, DEGIRO wykorzystało najnowsze 

rozwiązania z zakresu UX/UI. Sprawiło to, że platforma inwestycyjna stała się jeszcze 
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łatwiejsza w użytkowaniu, a wszystkie funkcjonalności są dostępne na każdym 

urządzeniu. Pozwoli to również na dodawanie nowych funkcji bardziej efektywnie w 

przyszłości. DEGIRO nieustannie celuje w udoskonalanie doświadczenia 

inwestycyjnego swoich klientów.  

 
 

O DEGIRO 

DEGIRO jest ogólnoeuropejskim brokerem, który obsługuje inwestorów w 18 krajach i 

przetwarza transakcje o wartości ponad 50 miliardów euro rocznie, na giełdach na całym 

świecie. DEGIRO podlega nadzorowi AFM (Urząd ds. Rynków Finansowych) i nadzorowi 

ostrożnościowemu Holenderskiego Banku Centralnego (De Nederlandsche Bank). Naszą 

misją jest dostarczanie wartości dodanej poprzez rozwój usług finansowych w cenach 

przystępnych dla inwestorów na całym świecie. Połączenie technologii i wiedzy finansowej 

stwarza możliwość udostępnienia wszystkim wysokiej jakości i opłacalnych usług 

finansowych. Nasza strona internetowa www.degiro.pl. 

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Można stracić (część) depozytu. Radzimy 

inwestować jedynie w produkty finansowe odpowiadające poziomowi wiedzy i 

doświadczenia naszych klientów.  

 

Kontakt prasowy: 

Armando Platero 

pers@degiro.nl  
 
DEGIRO B.V. 
Rembrandt tower – 9th floor 
Amstelplein 1  
1096HA, Amsterdam 
 

Informacje prasowe dostępne pod linkiem: 

http://www.degiro.nl/data/pdf/DEGIRO_press_kit.zip 
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