
Rok podatkowy 2022  
Najważniejsze dane 
finansowe
Przychody operacyjne
2107 mln USD
Aktywa ogółem 
19 859,6 mln USD
Wolumen obrotów
4,4 bln USD
Kapitał własny
1070,1 mln USD
Dochód netto
207,1 mln USD

Najważniejsze 
informacje

• Globalny dostęp do 40 giełd 

• 161 mln kontraktów na 
instrumenty pochodne będące 
w obrocie 

• Działalność w ponad 180 krajach 
w ponad 140 walutach 

• Prawie 100 lat historii 

• Symbol na giełdzie Nasdaq: SNEX

• Globalna siedziba
230 Park Avenue, Nowy Jork, NY
Tel.: (212) 692-5100

• Pracownicy na całym świecie
ponad 3600 pracowników oraz
ponad 80 biur 
 
Giełdy

Arkusz informacji o firmie na rok 2023
Łączymy klientów z rynkami

• AEX
• ASX
• B3
• BYMA
• CBT
• CFE
• CME
• COMX
• DCE
• DGCX
• DME
• EEX
• EURX
• HKFE
• IDEM

• IFAD
• IFED
• IFEU
• IFLL
• IFLO
• IFLX
• IFUS
• INE
• KRX
• LME
• MATF
• MATBA-ROFEX
• MDEX
• MEFF
• MGEX

• MONP
• NDEX
• NODAL
• NOREXECO
• NXE
• NYME
• OSE
• SAFX
• SGX
• SMALL
• TAIFEX
• TCE
• TMX
• TOCOM
• ZCE

Nasze zobowiązania
Jako spółka regulowana i będąca w obrocie publicznym StoneX Group Inc. podlega 
rygorystycznym wymogom w zakresie ładu korporacyjnego, sprawozdawczości 
finansowej i ujawniania informacji. Nasze zobowiązanie do uczciwego postępowania, 
przejrzystości działań i zaufania jest integralną częścią tworzenia wartościowych, 
długoterminowych relacji z naszymi klientami.

• Akcje • Instrumenty o stałym dochodzie • Fundusze inwestycyjne typu ETF  
• Waluty • FX • OTC • Kryptowaluty • Metale • Zboża/nasiona oleiste • Produkty mleczne 
• Produkty rolne (nietrwałe) • Energia • Produkty leśne  
• Produkty mięsne / zwierzęta hodowlane • Tworzywa sztuczne • Paliwa odnawialne  
• Węgiel • Rynki graniczne/wschodzące

Rynki obrotu

Nasza działalność
Wykorzystujemy nasz kapitał, wiedzę i doświadczenie, aby zapewnić naszym klientom 
dostęp do szerokiego wachlarza produktów i usług finansowych. Nasz zakres usług 
obejmuje:

• Doradztwo z zakresu zarządzania 
ryzykiem

• Pośrednictwo w obrocie kontraktami 
terminowymi i rozliczenia

• Produkty pozagiełdowe 
i strukturyzowane

• Fizyczny obrót wybranymi towarami
• Obrót metalami szlachetnymi 
i nieszlachetnymi

• Globalne usługi płatnicze i skarbowe

• Realizację zleceń walutowych i usługi 
brokerskie

• Animację rynku akcji
• Przechowywanie i rozliczanie papierów 
wartościowych

• Instrumenty o stałym dochodzie
• Zarządzanie majątkiem
• Zarządzanie aktywami
• Analizy rynkowe
• Dostęp detaliczny do rynków FX/CFD   
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Nasza firma
Spółka StoneX Group Inc. łączy klientów z globalnymi rynkami finansowymi poprzez 
pełną gamę usług, takich jak: platformy na poziomie instytucjonalnym, kompleksowe 
rozliczenia i realizacja zleceń, uzgodnienia potransakcyjne, analizy rynkowe 
i lokalna wiedza specjalistyczna. StoneX Group Inc. to spółka znajdująca się na 
liście Fortune 100 (NASDAQ: SNEX), mająca prawie 100 lat historii i zatrudniająca 
ponad 3600 pracowników. Świadczy usługi dla ponad 54 000 klientów komercyjnych, 
instytucjonalnych i działających na rynku płatności oraz ponad 400 000 klientów 
detalicznych, prowadząc działalność w ponad 80 biurach na sześciu kontynentach.



Obsługiwane podmioty

STONEX to nazwa handlowa używana przez grupę STONEX GROUP INC. oraz wszystkie jej podmioty powiązane i zależne. Spółki StoneX Group Inc. świadczą usługi finansowe za pośrednictwem swoich podmiotów 
zależnych, jak opisano niżej. Informacje na temat określonych produktów pozagiełdowych („OTC”) lub transakcji swap są podawane w imieniu StoneX Markets, LLC („SXM”), spółki należącej do Krajowego Stowarzyszenia 
ds. Kontraktów Terminowych (NFA), tymczasowo zarejestrowanej przez Amerykańską Komisję Towarowych Kontraktów Terminowych („CFTC”) jako podmiot obsługujący transakcje swap. Produkty SXM są 
przeznaczone wyłącznie dla osób i firm kwalifikujących się zgodnie z zasadami CFTC jako „Uprawnione strony kontraktu” („ECP”) oraz takich, które zostały zaakceptowane jako klienci SXM. StoneX Financial Inc. („SFI”) 
jest członkiem organizacji FINRA/NFA/SIPC, zarejestrowanym w MSRB. Firma SFI została zarejestrowana w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych („SEC”) jako makler-sprzedawca, a w CFTC jako pośrednik 
w obrocie kontraktami terminowymi i doradca w obrocie towarowym. Informacje na temat papierów wartościowych podawane są w imieniu pionu BD firmy SFI i przeznaczone są tylko dla klientów instytucjonalnych 
zdefiniowanych zgodnie z Regułą FINRA 4512(c). Informacje na temat giełdowych kontraktów terminowych i opcji są podawane w imieniu pionu FCM firmy SFI. Usługa zarządzania majątkiem jest oferowana za 
pośrednictwem spółki SA Stone Wealth Management Inc, członka FINRA/SIPC, oraz spółki SA Stone Investment Advisors Inc, doradcy inwestycyjnego zarejestrowanego przez Komisję Papierów Wartościowych 
i Giełd, przy czym obie firmy są spółkami zależnymi będącymi w całości własnością spółki StoneX Group Inc. Spółka StoneX Financial Ltd („SFL”) jest zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 5616586. Spółka SFL 
działa na podstawie upoważnienia urzędu Financial Conduct Authority (numer rejestracyjny FRN: 446717). Spółka SFL działa na podstawie upoważnienia urzędu Financial Conduct Authority i podlega jego nadzorowi 
na mocy przepisów dotyczących regulacji usług płatniczych z 2017 r. w zakresie świadczenia usług płatniczych. Spółka StoneX Financial Europe S.A. („SFE”) jest spółką zajmującą się obrotem papierami wartościowymi, 
zarejestrowaną w Wielkim Księstwie Luksemburga pod numerem RC Lux B 10821. Spółka SFE jest upoważniona przez Ministerstwo Finansów Luksemburga i regulowana przez Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (nr rejestracyjny P000012). Spółka StoneX Financial GmbH wpisana do Rejestru Handlowego we Frankfurcie nad Menem, HRB 101212, uprawniona do wykonywania usług płatniczych zgodnie z § 1(1) s. 2 nr 6 
niemieckiej ustawy o płatnościach (ZAG) i podlegająca nadzorowi Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego oraz Niemieckiego Banku Federalnego (nr identyfikacyjny BaFin: 10141964). Spółka StoneX Financial Pte. 
Ltd. (nr rejestracyjny spółki 201130598R) („SFP”) posiada licencję na świadczenie usług na rynkach kapitałowych i podlega nadzorowi Urzędu Monetarnego Singapuru („MAS”). Spółka StoneX Financial Pty Ltd (ACN 
141 774 727) posiada licencję Australian Financial Service i podlega nadzorowi Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji (AFSL: 345646). Spółka StoneX Financial (HK) Limited (nr CE: BCQ152) („SHK” ) 
podlega nadzorowi Komisji Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych w Hongkongu w zakresie obrotu kontraktami terminowymi. Spółka StoneX Group Inc. działa jako pośrednik spółki SFL w Nowym Jorku 
w zakresie działalności związanej z usługami płatniczymi. Spółka StoneX Financial Pte. Ltd. działa jako pośrednik spółki SFL w Singapurze w zakresie działalności związanej z usługami płatniczymi. GAIN Capital Group 
LLC, dba FOREX.com, 135 US Hwy 202/206 Bedminster NJ 07921, Stany Zjednoczone. GAIN Capital Group LLC jest spółką zależną należącą w całości do StoneX Group Inc. StoneX Banco de Câmbio jest bankiem 
dewizowym w pełni zarejestrowanym w Centralnym Banku Brazylii („BACEN”), z licencją dla banku dewizowego (4573/2018). StoneX DTVM działa na podstawie upoważnienia BACEN i podlega nadzorowi Komisji Rynków 
Kapitałowych Brazylii („CVM”). Spółka DTVM jest certyfikowanym domem maklerskim na Brazylijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych („B3”) powiązanym z Brazylijskim Stowarzyszeniem Rynków Finansowych 
i Kapitałowych („ANBIMA”). Spółka StoneX Investimentos podlega nadzorowi spółki CVM w zakresie zarządzania majątkiem. StoneX Consultoria em Futuros e Commodities podlega nadzorowi spółki CVM w zakresie 
doradztwa dotyczącego towarów. Te informacje zostały opublikowane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez StoneX Financial Europe S.A. Obrót kontraktami swap i pozagiełdowymi instrumentami 
pochodnymi, giełdowymi instrumentami pochodnymi i opcjami oraz papierami wartościowymi wiąże się za znacznym ryzykiem i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Informacje tu przedstawiane nie 
stanowią rekomendacji w zakresie transakcji, wyniku analiz inwestycyjnych ani oferty kupna bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu pochodnego czy papieru wartościowego. Nie uwzględniają one szczególnych 
celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani potrzeb i nie stwarzają dla żadnej ze spółek StoneX Group Inc. wiążącego zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek transakcji. Zalecamy przeprowadzenie niezależnej analizy 
w związku z jakąkolwiek transakcją w celu ustalenia, czy jest ona odpowiednia. Żadnej części niniejszych materiałów nie wolno kopiować, kserować ani powielać w żadnej formie i w żaden sposób, a także nie można 
dokonywać ich ponownego rozpowszechniania bez uprzedniej pisemnej zgody StoneX Group Inc. © 2022 StoneX Group Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej informacji: Informacje i dokumenty finansowe StoneX 
Group Inc. są dostępne na stronie www.sec.gov lub www.stonex.com.

Klienci komercyjni

Oferujemy naszym klientom komercyjnym kompleksową 
gamę produktów i usług, w tym zarządzanie ryzykiem 
i zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym, 
prowadzenie transakcji i rozliczeń dotyczących 
produktów znajdujących się w obrocie giełdowym 
i pozagiełdowym, głosowe systemy maklerskie, analizy 
rynkowe, obrót fizyczny, jak również usługi z zakresu 
logistyki i finansowania kupna i sprzedaży towarów 
masowych notowanych na giełdach towarowych. Nasze 
możliwości dostarczania produktów i usług o wysokiej 
wartości dodanej wyróżniają nas wśród konkurencji 
i zwiększają szansę na to, że pomożemy naszym klientom 
komercyjnym odnieść sukces.

• Producenci
• Hurtownicy i pośrednicy
• Elewatory zbożowe
• Handlowcy
• Użytkownicy końcowi
• Importerzy/eksporterzy

Klienci instytucjonalni

Udostępniamy klientom instytucjonalnym kompletną ofertę 
dotyczącą papierów wartościowych. Obejmuje ona usługi 
z zakresu obrotu akcjami mające na celu pomóc klientom 
określić płynność środków finansowych zapewniającą 
najlepszą realizację zlecenia, szeroką gamę produktów 
o stałym dochodzie, a także konkurencyjne i wydajne 
rozliczanie oraz realizację zleceń w zakresie wszystkich 
głównych giełd kontraktów terminowych i papierów 
wartościowych. Nasza oferta usług brokerskich zapewnia 
instytucjom szeroki wachlarz rozwiązań, w tym: zarządzanie 
ryzykiem, udzielanie pożyczek zabezpieczonych papierami 
wartościowymi, rozwiązania z zakresu powiernictwa, 
transakcje odkupu (repo) i obrót zlecany na zewnątrz. 
 
• Fundusze hedgingowe
• Zarządzający aktywami
• Fundusze emerytalne
• Zarządzający majątkiem
• Podmioty typu „family office”
• Maklerzy-dealerzy 
• Profesjonalni maklerzy

Klienci działający na rynku płatności

Oferujemy konkurencyjną i przejrzystą wycenę 
w ponad 140 walutach i ponad 180 krajach, co stanowi, 
naszym zdaniem, najszerszą ofertę na rynku rozwiązań 
płatniczych. Jako biuro usług akredytowane przez SWIFT 
oferujemy nasze usługi dużym centrom finansowym, 
organizacjom pozarządowym i bankom światowym, które 
poszukują bardziej konkurencyjnych usług w zakresie 
płatności międzynarodowych. Wspieramy naszą 
globalną sieć 375 banków-korespondentów, zapewniając 
im efektywne i terminowe płatności w walucie lokalnej.

• Instytucje finansowe
• Korporacje
• Organizacje pozarządowe
• Globalne organizacje działające na rzecz rozwoju
• Organizacje dobroczynne 
• Organizacje rządowe
• Organizacje wielostronne

Klienci detaliczni

Zapewniamy naszym klientom detalicznym na całym 
świecie dostęp do produktów pozagiełdowych, w tym 
natychmiastowy kurs wymiany i inwestycje rzeczowe 
w metale szlachetne, jak również kontrakty na różnice 
kursowe („CFD”). Nasze czołowe marki obejmują  
FOREX.com, City Index oraz coininvest.com. Ponadto 
nasza niezależna firma zajmująca się zarządzaniem 
majątkiem, SA Stone, oferuje kompleksową gamę 
produktów inwestorom detalicznym w Stanach 
Zjednoczonych. 

• Traderzy na rynku akcji, FX, CFD i kontraktów 
terminowych
• Metale szlachetne dla traderów i kolekcjonerów
• Inwestorzy
• Osoby zamożne

• Zarządzający funduszami
• Zarządzający portfelem
• Firmy ubezpieczeniowe
• Maklerzy-dealerzy 
wprowadzający
• Instytucje finansowe
• Spółki powiernicze banków 
handlowych

• Korporacje
• Maklerzy wprowadzający


