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Spółki branży ubezpieczeniowej w historii Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie
Zakłady ubezpieczeniowe pojawiły się na rynku kapitałowym relatywnie późno, bo dopiero cztery lata
od rozpoczęcia
przez Giełdę Papierów
w Warszawie.
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Insurance companies listed on the Warsaw Stock Exchange
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