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R e g u l a m i n 

świadczenia przez Athena Investments Dom Maklerski S.A. usług zarządzania 
Portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych 

 
Wprowadzony Uchwałą Zarządu nr 01/01/2018 z dnia 02/01/2018 roku obowiązuje od dnia 31/01/2018 roku 

D E F I N I C J E  

§ 1 
Przez użyte w  Regulaminie określenia, każdorazowo należy rozumieć: 
1. Agent AIDM S.A. - agenta AIDM S.A., o którym mowa w art. 79 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy  AIDM S.A. takiego agenta posiada; 
2. AIDM S.A. –  Athena Investments Dom Maklerski S.A.; 
3. Aktywa – środki pieniężne i Instrumenty Finansowe zdeponowane na Rachunku Inwestycyjnym Klienta, a także wierzytelności z tych 

Instrumentów Finansowych; 
4. Doradca –  licencjonowany doradca inwestycyjny zatrudniony  w AIDM S.A.; 
5. Instrumenty Finansowe  –  instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 Ustawy o Obrocie; 
6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która zawarła z AIDM S.A. Umowę, 

bądź z którą AIDM S.A. ma zamiar zawrzeć Umowę; 
7. Klient  Detaliczny  –  rozumie  się  przez  to  Klienta  niebędącego Klientem Profesjonalnym; 
8. Klient Profesjonalny – rozumie się przez to Klienta,  o  którym  mowa  w  art.  3  pkt  39b  Ustawy  o  Obrocie  Instrumentami  Finansowymi  

(albo  każdym,  który  go  zastąpi); 
9. Minimalna Wartość Początkowa – wniesiona przez Klienta i zdeponowana na Rachunku Inwestycyjnym minimalna wartość Aktywów dla 

danego rodzaju Portfela, która może być przedmiotem zarządzania wyszczególniona w Załączniku nr 1 do Regulaminu; 
10. Obiektywne Wskaźniki Finansowe – obiektywne wskaźniki finansowe, do których porównywane będą wyniki Portfela Klienta w celu ustalenia 

poziomu efektywności świadczonej usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych: 
a) średnia rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych; 
b) procentowa zmiana kursu spot EUR/USD; 
c) procentowa zmiana kursu spot USD/JPY; 
d) procentowa zmiana kursu spot GBP/USD; 
e) procentowa zmiana indeksu giełdowego WIG20; 
f)  procentowa zmiana indeksu giełdowego FTSE 100; 
g) procentowa zmiana indeksu giełdowego S&P 500; 
h) procentowa zmiana indeksu giełdowego NASDAQ.  
Podstawowym obiektywnym wskaźnikiem finansowym służącym do oceny poziomu efektywności świadczonej usługi zarządzania portfelem 
instrumentów finansowych jest średnia rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych. Pozostałe obiektywne wskaźniki finansowe mają 
charakter pomocniczy i mają na celu zobrazowania tendencji dotyczących zmiany ceny  i poziomu zmienności instrumentów finansowych 
odnotowanych w danym okresie rozliczeniowym. 

11. Opłata Wstępna - wyszczególniona w Tabeli opłata wnoszona każdorazowo przez Klienta w przypadku przekazania Aktywów do zarządzania, 
której wysokość, a także sposób i termin uiszczenia są sprecyzowane w Umowie; 

12. Partner – krajowa lub zagraniczna firma inwestycyjna (uprawniona do działania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie art.117 
Ustawy o Obrocie) prowadząca Rachunki Inwestycyjne objęte Umową, wykonująca zlecenia nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych 
na rynkach krajowych i zagranicznych na rachunek dającego zlecenie, oraz przechowująca i dokonująca wyceny tych Instrumentów 
Finansowych; 

13. Pełnomocnictwo – pełnomocnictwo zawierające upoważnienie dla AIDM S.A. do zarządzania Portfelem; 
14. Portfel - Aktywa Klienta będące przedmiotem zarządzania według wybranej przez Klienta Strategii Inwestycyjnej; 
15. Rachunek Inwestycyjny – rachunek papierów wartościowych i związany z nim rachunek pieniężny służący do jego obsługi lub inny rejestr 

lub rachunek, na którym zapisywane są Instrumenty Finansowe, prowadzony przez Partnera AIDM  S.A.; 
16. Regulamin – niniejszy regulamin; 
17. Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm 

inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (t.j. Dz.U z 
2015 r., poz. 878, ze zm.); 

18. Strategia Inwestycyjna – strategia, zgodnie z którą AIDM S.A. zarządza Portfelem, zawierająca w szczególności wskazanie rodzaju 
Instrumentów Finansowych wchodzących w skład Portfela oraz ograniczenia i limity w zakresie dokonywanych transakcji lub inwestycji 
w ramach zarządzania Portfelem; 

19. Sytuacje Nadzwyczajne – czynniki, które mogą wpływać  w istotny sposób na realizację Umowy, w stosunku do których nie istniała wcześniej 
możliwość ich przewidzenia lub była ona znacznie utrudniona, a w szczególności: 
1) kataklizmy spowodowane działaniem sił przyrody, w szczególności pożary i powodzie, konflikty zbrojne, akty terroru, zamachy 

terrorystyczne, zamieszki, strajki, zerwanie komunikacji lub łączności; 
2) szczególne środki prawne wprowadzone przez organy administracji państwowej, organy administracji publicznej lub inne uprawnione 

organy, także w stosunku do AIDM S.A.; 
3) przyjęcie przepisów prawa powszechnie obowiązującego uniemożliwiających dokonywanie dalszego obrotu Instrumentami Finansowymi; 
4) zniszczenie lub uszkodzenie siedziby AIDM S.A. z jakiejkolwiek przyczyny, które utrudnia w znacznym stopniu lub uniemożliwia 

prowadzenie działalności operacyjnej przez AIDM S.A.; 
5) ponadprzeciętna zmienność cen instrumentów bazowych dla Instrumentów Finansowych wchodzących w skład Portfela, utrata płynności 

lub niska płynność instrumentu bazowego; 
6) wprowadzenie na danym rynku obrotu instrumentami finansowymi, reguł które w znaczny sposób zmieniają dotychczasowe zasady 

dokonywania transakcji na instrumentach bazowych  dla Instrumentów Finansowych wchodzących w skład Portfela lub uniemożliwiają 
zawieranie transakcji na instrumentach bazowych  dla Instrumentów Finansowych wchodzących w skład Portfela na dotychczasowych 
zasadach; 

7) czasowe lub stałe zawieszenie lub zerwanie notowań instrumentów bazowych dla Instrumentów Finansowych wchodzących w skład 
Portfela na danym rynku lub zamknięcie tego rynku. 

20. Tabela – Tabela Opłat i Prowizji stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu; 
21. Trwały Nośnik Informacji – każde urządzenie, które pozwala Klientowi na przechowywanie informacji kierowanych osobiście do tego Klienta 

w sposób umożliwiający przyszłe korzystanie z nich przez okres odpowiedni do celów informacji oraz na niezmienione odtworzenie 
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przechowywanych informacji, w szczególności w formie papierowej lub w formie pliku elektronicznego zabezpieczonego przed zmianami, 
przekazanego na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, jeżeli Klient wybrał taki sposób przekazywania informacji. 

22. Umowa – Umowa o Zarządzanie Portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych zawarta pomiędzy 
AIDM S.A. a Klientem;  

23. Ustawa o Obrocie – Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r. (t.j. Dz.U. 2017r. poz. 1768 z późn. zm.);  
2 4 .  Ustawa o Ofercie – Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U . 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.); 

 

P O S T A N O W I E N I A  O G Ó L N E  

§ 2 
"Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez AIDM 
S.A." określa prawa i obowiązki Klienta oraz AIDM S.A. wynikające z zawarcia Umowy. 
 

§ 3 
1. Przez Zarządzanie Portfelem, o którym mowa w § 2 rozumie się odpłatne podejmowanie i realizację decyzji inwestycyjnych na rachunek 

Klienta, w ramach pozostawionych przez niego do dyspozycji AIDM S.A. Aktywów na jego Rachunku Inwestycyjnym, w oparciu o udzielone 
przez Klienta na rzecz AIDM S.A. Pełnomocnictwo. 

2. AIDM S.A.  świadczy usługi w zakresie o którym mowa w §3 ust. 1 działając na podstawie: 
1) zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego; 
2) Umowy; 
3) Regulaminu; 
4) przepisów obowiązującego prawa, a w szczególności przepisów Ustaw o Obrocie, Ustawy o Ofercie oraz Rozporządzenia.  

3. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 
4. Klient może kontaktować się z AIDM S.A. na jeden z poniższych sposobów:  

1) telefonicznie na nr: 32/ 411 95 51; 
2) faksem na nr: 32/ 750 06 80; 
3) pocztą elektroniczną na adres: kontakt@aidm.pl; 
4) listownie na adres: AIDM S.A. 40-158 Katowice, Jesionowa 22; 
5) osobiście w siedzibie AIDM S.A. pod adresem: 40 – 158 Katowice, Jesionowa 22. 

5. Językiem, w którym Klient może się kontaktować z AIDM S.A., i w którym sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje jest 
język polski lub język angielski. 

6. AIDM S.A. identyfikuje tożsamość Klienta i weryfikuje podane przez niego dane: 
1) przy zawieraniu Umowy; 
2) przy przeprowadzaniu transakcji, w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1049 z późn. zm.); 
3) gdy zachodzi wątpliwość czy otrzymane wcześniej dane, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt 1 i 2, są prawdziwe lub pełne. 

7. Dokonując identyfikacji tożsamości Klienta, o której mowa w § 3 ust. 6, AIDM S.A. identyfikuje również dane beneficjenta rzeczywistego w 
rozumieniu ustawy wskazanej w § 3 ust. 6 pkt 2. 

8. W przypadku, gdy AIDM S.A. na podstawie czynności, o których mowa w § 3 ust. 6 i 7, posiada uzasadnione podejrzenie, że środki finansowe 
Klienta pochodzą z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, a także w przypadku, gdy AIDM S.A. nie jest w stanie wykonać czynności, 
o których mowa w § 3 ust. 6 i 7, AIDM S.A. ma prawo nie podpisać Umowy, nie wykonać transakcji oraz rozwiązać zawartą już Umowę. 

9. AIDM S.A. w celu i w zakresie wykonania Umowy, ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), przy czym Klient ma prawo wglądu do swoich danych 
oraz prawo do ich poprawiania. 

10. Klient jest świadomy i wyraża zgodę, iż w celu dołożenia należytej staranności świadczonych usług AIDM S.A. może dokonywać rejestracji 
zapisów rozmów telefonicznych Klienta, a także wszelkich innych dyspozycji Klienta składanych za pomocą poczty elektronicznej i innych 
środków przekazu umożliwiających komunikowanie się na odległość. AIDM S.A. będzie upoważniony do wykorzystania takich zapisów w celach 
dowodowych. Kopia powyższych zapisów będzie udostępniana na żądanie Klienta przez okres pięciu lat, a w przypadku gdy żąda tego organ 
nadzoru, przez okres do siedmiu lat. 

 
 
Ś W I A D C Z E N I E  P O R A D  O  C H A R A K T E R Z E  O G Ó L N Y M  

§ 3a 
1. AIDM S.A. w ramach oferowania i świadczenia usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba Instrumentów 

Finansowych, może udzielać Klientowi, z którym zawarł Umowę, porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym dotyczących inwestowania w 
Instrumenty Finansowe.  

2. Udzielanie porad ogólnych, o których mowa w ust. 1, nie będzie stanowić wykonywania czynności wymienionych w art. 69 ust. 2 pkt 5 oraz ust. 4 
pkt 6 Ustawy o Obrocie.  

3. Przez udzielanie porad ogólnych rozumie się przekazywanie informacji o cechach Instrumentów Finansowych, w tym o korzyściach z 
inwestowania w określone rodzaje Instrumentów Finansowych oraz związanych z nimi ryzykami, a także dane porównawcze poszczególnych 
rodzajów Instrumentów Finansowych, jak również poszczególnych Strategii Inwestycyjnych stosowanych przez AIDM S.A. 

4. Porady o charakterze ogólnym udzielane są w formie ustnej lub w formie Trwałego Nośnika Informacji zgodnie z ustalonym z Klientem 
sposobem przekazywania korespondencji. 

5. Za udzielanie porad o charterze ogólnym AIDM S.A. nie pobiera dodatkowych opłat ani prowizji.  
6. AIDM S.A., wykonując czynności związanych z udzielaniem porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym, działa przy zachowaniu należytej 

staranności i według swojej najlepszej wiedzy w momencie udzielenia porady ogólnej. AIDM S.A. zobowiązany jest na wniosek Klienta wskazać 
źródła informacji, które posłużyły do sporządzenia porady ogólnej.  

7. AIDM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania ani decyzje inwestycyjne podjęte przez Klienta w związku z udzieloną poradą ogólną ani 
także za skutki tych działań i decyzji, w tym za wyniki inwestycji, jakie osiągnął Klient w związku z jej udzieleniem. 

 
 
U M O W A  O  Z A R Z Ą D Z A N I E  

§ 4 
1. AIDM S.A. przed zawarciem z Klientem Umowy przekazuje mu przy użyciu Trwałego Nośnika Informacji lub przez zamieszczenie na stronie 

internetowej www.aidm.pl, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4, szczegółowe informacje dotyczące AIDM S.A. oraz usługi, która ma być świadczona na 
podstawie Umowy, a w szczególności:  
1) nazwę i adres AIDM S.A.; 
2) dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z AIDM S.A.; 

mailto:kontakt@aidm.pl
http://www.aidm.pl/
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3) wskazanie języków, w których Klient może kontaktować się z AIDM S.A., i w których sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane 
informacje;  

4) metody komunikacji, z których należy korzystać w kontaktach AIDM S.A. z Klientem; 
5) oświadczenie AIDM S.A. potwierdzające, że AIDM S.A. posiada zezwolenie oraz nazwę i adres organu nadzoru, który udzielił AIDM S.A. 

zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej; 
6) wskazanie szczegółowych zasad świadczenia usługi maklerskiej na podstawie zawieranej Umowy; 
7) oświadczenie potwierdzające fakt, że AIDM S.A. działa za pośrednictwem Agenta AIDM S.A., w którym wskazuje się państwo członkowskie, 

w którym Agent AIDM S.A. jest zarejestrowany, jeżeli AIDM S.A. działa za jego pośrednictwem; 
8) wskazanie podstawowych zasad wnoszenia i załatwiania przez AIDM S.A. skarg Klientów składanych w związku ze świadczonymi przez 

AIDM S.A. usługami maklerskimi; 
9) ogólny opis przyjętej i utrzymywanej przez AIDM S.A. polityki przeciwdziałania konfliktom interesów; 
10) wskazanie charakteru, częstotliwości i terminów raportów ze świadczenia usługi maklerskiej, która ma być świadczona na podstawie 

zawieranej Umowy, przekazywanych Klientowi przez AIDM S.A.; 
11) informacje dotyczące Polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w AIDM S.A.; 

12) wskazanie kosztów i opłat związanych z usługami maklerskimi świadczonymi przez AIDM S.A.; 
13) informacje na temat metody oraz częstotliwości wycen instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu Klienta.; 

14) szczegóły dotyczące uznaniowego przekazywania w zarządzanie wszystkich lub części instrumentów finansowych lub funduszy 
znajdujących się w portfelu Klienta; 

15) wskazanie wszelkich wartości referencyjnych, do których porównywane będą wyniki portfela Klienta; 
16) rodzaje instrumentów finansowych, które może obejmować portfel Klienta, oraz rodzaje transakcji, które mogą być przeprowadzane z 

wykorzystaniem takich instrumentów oraz wszelkie limity; 
17) cele zarządzania, poziom ryzyka związany z uznaniowym charakterem decyzji personelu kierowniczego oraz wszelkie konkretne 

ograniczenia swobody podejmowania takich decyzji. 
2. AIDM S.A. może przekazać Klientowi informacje wymagane w § 4 ust. 1 po zawarciu Umowy, lecz przed terminem świadczenia usług 

maklerskich objętych Umową, wyłącznie w przypadku gdy nie była w stanie przekazać ich przed zawarciem Umowy, gdyż na wniosek Klienta 
Umowa została zawarta przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, które uniemożliwiają przekazanie tych informacji. 

3. W przypadku, gdy wymagane informacje wymienione w § 4 ust. 1 są zamieszczone w niniejszym Regulaminie, przekazanie Klientowi 
Regulaminu stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 1.  

4. Informacje wymienione w § 4 ust. 1 mogą być przekazywane Klientom poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej www.aidm.pl, jeżeli: 
1) Klient wyraził jednoznaczną zgodę na przekazywanie informacji w tej formie, a także wskazał, iż ma regularny dostęp do Internetu podając 

swój adres poczty elektronicznej; 
2) Klient uzyskał powiadomienie w formie elektronicznej zawierające adres strony internetowej AIDM S.A. oraz wskazanie miejsca na tej 

stronie internetowej, gdzie można znaleźć informacje; 
3) Informacje te są aktualne i stale dostępne na stronie internetowej AIDM S.A. tak długo, jak jest prawdopodobne, że Klient ma potrzebę się z 

nimi zapoznać. 
5. Przed zawarciem Umowy AIDM S.A. zwraca się do Klienta, o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących:  

1) poziomu jego wiedzy o inwestowaniu w zakresie Instrumentów Finansowych, w tym rodzaje usług, transakcji i Instrumentów 
Finansowych, które są znane Klientowi; 

2) doświadczenia Klienta w dziedzinie inwestycji, w tym charakter, wielkość i częstotliwość transakcji na Instrumentach Finansowych 
prowadzonych przez klienta oraz okres, w którym były prowadzone; 

3) wykształcenia; 
4) wykonywanego obecnie lub w przeszłości zawodu; 
5) sytuacji finansowej; 
6) celów inwestycyjnych. 

6. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w § 4 ust. 5 AIDM S.A. dokonuje oceny, czy usługa, która ma być świadczona na podstawie zawieranej 
Umowy, oraz Instrumenty Finansowe będące przedmiotem oferowanej usługi są odpowiednie dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego 
indywidualną sytuację.  

7. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 6, AIDM S.A. może wykorzystać informacje dotyczące Klienta, będące już w posiadaniu 
AIDM S.A., o ile informacje te są aktualne.  

8. W przypadku gdy w wyniku oceny odpowiedniości okaże się, że powyższa usługa, która ma być świadczona lub jest świadczona na podstawie 
Umowy, ani żaden z Instrumentów Finansowych, będących przedmiotem oferowanej usługi, nie są odpowiednie dla danego Klienta, AIDM S.A., 
AIDM S.A. nie podejmuje decyzji o przystąpieniu do transakcji.  

9. AIDM S.A. nie może świadczyć na rzecz Klienta usługi, jeżeli nie uzyska informacji dotyczących: 
1) wiedzy i doświadczenia Klienta lub potencjalnego Klienta w dziedzinie inwestycji odpowiedniej do określonego rodzaju Instrumentu 

Finansowego lub usługi maklerskiej; 
2) sytuacji finansowej Klienta lub potencjalnego Klienta, w tym jego zdolności ponoszenia strat; 
3) celów inwestycyjnych Klienta lub potencjalnego Klienta, w tym tolerancji ryzyka. 

10. Przed zawarciem Umowy AIDM S.A. informuje Klienta, za pomocą Trwałego Nośnika Informacji, o istniejącym konflikcie interesów związanym ze 
świadczeniem usługi na rzecz tego Klienta, o ile w wyniku takiego konfliktu mogłoby dojść do naruszenia interesów Klienta. Informacja, o której 
mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje wskazanie, że rozwiązania organizacyjne i administracyjne ustanowione przez AIDM S.A. w  celu 
przeciwdziałania konfliktom interesów lub zarządzania nimi, mogą być niewystarczające dla zapewnienia, aby ryzyko szkody dla interesów 
Klienta nie występowało. Ujawniana informacja zawiera szczegółowy opis konfliktów interesów powstających przy świadczeniu usługi 
zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych, z uwzględnieniem charakteru Klienta, któremu 
informacja jest ujawniana. Szczegółowy opis zawiera wyjaśnienie ogólnego charakteru i źródeł konfliktów interesów, a także ryzyka grożącego 
Klientowi wskutek konfliktów interesów oraz środków podjętych w celu ograniczenia takiego ryzyka.  

11. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 10, Umowa może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient, w formie pisemnej, potwierdzi 
otrzymanie informacji dotyczącej istniejącego konfliktu oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia Umowy.  

12. AIDM S.A. informuje Klienta o zaistnieniu konfliktu interesów także w czasie obowiązywania Umowy łączącej obie strony, o ile rozwiązania 
organizacyjne i administracyjne ustanowione przez AIDM S.A. w celu przeciwdziałania konfliktom interesów lub zarządzania nimi, nie 
zapewniają, że w przypadku powstania danego konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta. 

13. W trosce o jakość i bezpieczeństwo świadczonych na rzecz Klientów Usług Maklerskich, AIDM S.A. na potrzeby świadczenia usługi klasyfikuje 
wszystkich Klientów jako Klientów Detalicznych. Poprzez zawarcie Umowy Klient wyraża zgodę na przyznanie mu przez AIDM S.A. statusu 
Klienta Detalicznego. Klient w każdym czasie będzie uprawniony do wystąpienia do AIDM S.A. z wnioskiem o przyznanie mu statusu Klienta 
Profesjonalnego. W takim jednak przypadku AIDM S.A. będzie uprawniona do powstrzymania się od świadczenia usługi na  rzecz takiego Klienta 
i dokonania wypowiedzenia Umowy. Informacja o powyższym uprawnieniu przekazywana jest Klientom za pomocą Trwałego Nośnika 
Informacji.   
 

§ 5 
1. Warunkami świadczenia usług zarządzania Portfelem jest:  

http://www.aidm.pl/
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1) posiadanie przez Klienta określonego w Umowie Rachunku Inwestycyjnego prowadzonego przez Partnera  AIDM S.A. lub rachunku 
inwestycyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 5; 

2) zawarcie Umowy w formie pisemnej; 
3) udzielenie przez Klienta na rzecz AIDM S.A. Pełnomocnictwa oraz dodatkowych pełnomocnictw, o ile są wymagane; 
4) zasilenie przez Klienta Rachunku Inwestycyjnego Aktywami o wartości co najmniej równej Minimalnej Wartości Początkowej dla 

wybranego przez Klienta rodzaju Portfela; 
5) uiszczenie przez Klienta Opłaty Wstępnej w wysokości, terminie i zgodnie ze sposobem określonym w Umowie. 

2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą wymiany dokumentów zawierających treść Umowy i obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy 
jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów zawierających treść Umowy, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze 
stron i jest przez nią podpisany. 

3. Dla każdego zarządzanego Portfela sporządza się odrębną Umowę. 
4. AIDM S.A. poza przypadkiem opisanym w § 5 ust. 5 rekomenduje Klientowi wybór określonego Partnera celem prowadzenia Rachunku 

Inwestycyjnego biorąc pod uwagę następujące czynniki:  
1) funkcjonalność platformy transakcyjnej oferowanej przez Partnera; 
2) bezpieczeństwo przechowywania Aktywów; 
3) jakość obsługi Klienta; 
4) wysokość opłat związanych z prowadzeniem Rachunku Inwestycyjnego i dokonywaniem transakcji nabycia i zbycia Instrumentów 

Finansowych. 
5. AIDM S.A. może świadczyć usługę zarządzania na rzecz Klienta, którego wszystkie lub część Aktywów przekazywanych do zarządzania jest 

zdeponowanych na Rachunku Inwestycyjnym w innej niż Partner AIDM S.A. firmie inwestycyjnej. 
 

§ 6 
Klient może posiadać jeden lub więcej Rachunków Inwestycyjnych objętych Umową. 

 
§ 7 

1. Przed podpisaniem Umowy Klient zapoznaje się z przekazanym mu na Trwałym Nośniku Informacji dokumentem „Rodzaje Strategii 
Inwestycyjnych oferowanych przez AIDM S.A.” zawierającym w szczególności opis Strategii Inwestycyjnych, rodzaje Instrumentów 
Finansowych, które mogą wchodzić w skład Portfeli Klienta, ogólny opis istoty Instrumentów Finansowych oraz ryzyka związanego  z 
inwestowaniem w te Instrumenty Finansowe. 

2. Zawierając umowę Klient określa, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3, wybrany przez siebie rodzaj Portfela prowadzonego według określonej Strategii 
Inwestycyjnej. 

3. W przypadku, gdy przeprowadzona przez AIDM S.A. indywidualna ocena wiedzy i doświadczenia Klienta, o której mowa w § 4 ust. 6, wskazuje 
na nieodpowiedniość wybranego przez Klienta rodzaju Strategii Inwestycyjnej, AIDM S.A. informuje o tym fakcie Klienta oraz proponuje 
Klientowi świadczenie usługi, która jest odpowiednia do indywidualnej sytuacji Klienta. 

4. W przypadku gdy w ofercie AIDM S.A. brak jest usługi odpowiedniej do indywidualnej sytuacji Klienta lub gdy Klient wyraźnie odmówi 
wybrania zaoferowanej przez AIDM S.A. Strategii Inwestycyjnej, o której mowa w § 7 ust. 3, AIDM S.A.: 
1) odmawia świadczenia usługi zgodnej z wybraną przez Klienta Strategią Inwestycyjną wskazując, iż świadcząc tę usługę nawet 

z zachowaniem należytej staranności nie jest w stanie działać w najlepiej pojętym interesie Klienta, lub; 
2) podejmuje się świadczenia usługi na rzecz Klienta  zgodnej z wybraną przez niego Strategię Inwestycyjną wykonując najpierw wymienione 

poniżej działania: 
a) pisemnie zawiadamia Klienta, iż usługa do której Klient zamierza przystąpić jest w ocenie AIDM S.A. nieodpowiednia wyjaśniając 

jednocześnie na czym ta nieodpowiedniość polega; 
b) odbiera od Klienta pisemne oświadczenie, iż odebrał ostrzeżenie, o którym mowa w § 7 ust.4 pkt 2 lit. a; 
c) odbiera od Klienta pisemne oświadczenie, iż Umowa zostaje zawarta na jego wyraźne żądanie; 
d) pisemnie informuje Klienta AIDM S.A. nie jest w stanie w pełni działać w najlepiej pojętym interesie Klienta z uwagi na brak 

odpowiedniości wybranej przez Klienta usługi, jednakże pomimo tego dołoży należytej staranności przy jej świadczeniu. 
5. Klient może w uzgodnieniu z AIDM S.A. określić w Umowie dodatkowe warunki dotyczące Strategii Inwestycyjnej. 
6. AIDM S.A. ma prawo odmówić zawarcia Umowy, w przypadku wymagań Klienta niezgodnych z prawem, zasadami etyki zawodowej Doradcy lub 

też niemożliwych albo szczególnie trudnych do zrealizowania. 
§ 8 

1. Osoby fizyczne przy zawieraniu Umowy przedstawiają wymagane dane okazując dokument tożsamości oraz podają Numer Identyfikacji 
Podatkowej (NIP) i nazwę oraz adres Urzędu Skarbowego właściwego dla rozliczeń podatkowych. 

2. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej przy zawieraniu Umowy składają następujące dokumenty lub 
ich kopie poświadczone co do zgodności z oryginałem przez notariusza, organ administracji rządowej, organ samorządu terytorialnego lub 
podmiot świadczący usługi finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz  finansowaniu 
terroryzmu (Dz. Ust. z 2017r. poz. 1049 z późn. zm.) i przedstawiają następujące informacje: 
1) w przypadku spółek prawa handlowego - aktualny wyciąg z rejestru handlowego i tekst jednolity umowy/statutu spółki; 
2) w przypadku innych osób prawnych - wyciąg z właściwego rejestru i tekst jednolity dokumentu regulującego działalność tego podmiotu; 
3) w przypadku jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - dokumenty potwierdzające, że zostały utworzone 

zgodnie z przepisami prawa i tekst jednolity dokumentu regulującego działalność tego podmiotu; 
4) zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego Regon; 
5) dane osób upoważnionych do składania oświadczeń majątkowych w imieniu podmiotu i dysponowania rachunkiem wraz z wzorami 

ich podpisów; 
6) dokładny adres, telefon, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz nazwę i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla rozliczeń 

podatkowych. 
3. W imieniu Klienta nie będącego osobą fizyczną Umowę podpisują osoby uprawnione do działania w jego imieniu lub ustanowiony przez 

te osoby pełnomocnik. 
4. Osoby zagraniczne w celu zawarcia Umowy zobowiązane są do przedstawienia w AIDM S.A. stosownych dokumentów, odpowiadających 

dokumentom krajowym wymaganym od podmiotów krajowych, zgodnych z aktualnym stanem prawnym oraz do złożenia ich w polskojęzycznej 
wersji sporządzonej przez tłumacza przysięgłego. 

5. W imieniu AIDM S.A. Umowę podpisują upoważnieni pracownicy AIDM S.A. 
6. Klient podpisując Umowę wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez AIDM S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 101, poz. 922, z późn. zm.).  
 

§ 9 
1. Umowa z Klientem może zostać zawarta w drodze korespondencyjnej, z zastrzeżeniem, iż momentem zawarcia Umowy jest wymiana 

dokumentów zawierających treść Umowy i obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, 
lub dokumentów zawierających treść Umowy, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany. 
W tym celu AIDM S.A. przesyła Klientowi do wypełnienia odpowiednie formularze zawierające tekst Umowy, Pełnomocnictwo oraz inne 
wymagane dokumenty. 
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2. Tożsamość oraz podpisy osób zawierających Umowę, w formie określonej w § 9 ust. 1, powinny być potwierdzone przez notariusza (dla osób 
zagranicznych przez Konsulat RP), Agenta AIDM S.A. lub przez firmę inwestycyjną, z którą AIDM S.A. podpisał umowę, o  której mowa w art. 
81a Ustawy  o Obrocie i której treść przewiduje wykonywanie tego rodzaju czynności lub inną osobę upoważnioną przez AIDM S.A. 

3. Klient odsyła do AIDM S.A. wypełnione i podpisane formularze wskazane w § 9 ust.1 wraz z kopiami dokumentów wskazanych w § 8 ust.2 
poświadczonymi  co do zgodności z oryginałem przez notariusza, organ administracji rządowej, organ samorządu terytorialnego lub podmiot 
świadczący usługi finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu (Dz. Ust. z 2017r. poz. 1049 z późn. zm.) lub inną osobę upoważnioną przez AIDM S.A. 

4. AIDM S.A. ocenia czy przedstawione przez Klienta dane pozwalają na zawarcie Umowy. AIDM S.A. ma prawo zażądać uzupełnienia 
odpowiednich danych dotyczących Klienta, warunkując zawarcie Umowy spełnieniem przez Klienta powyższego żądania. 

5. W przypadku Umów zawieranych w trybie korespondencyjnym AIDM S.A. wysyła do Klienta podpisany egzemplarz Umowy w terminie 5 dni 
roboczych od daty otrzymania przez AIDM S.A. podpisanej przez Klienta Umowy. 

6. Niezależnie od powyższych postanowień dotyczących uwierzytelniania i legalizacji dokumentów, Spółka może dopuścić inny sposób 
poświadczania autentyczności podpisów oraz charakteru, w jakim działała osoba, która podpisała dokument, a także jego zgodności z prawem 
miejsca wystawienia. 

7. W przypadku Klienta pozostającego we wspólności majątkowej małżeńskiej, Klient poprzez zawarcie Umowy oświadcza, iż poinformował i 
uzyskał zgodę drugiego z małżonków na zawarcie Umowy oraz dokonywanie innych czynności związanych ze świadczeniem usługi przez AIDM 
S.A. 

§ 10 
1. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o wszelkich zmianach danych zawartych w Umowie. W przypadku 

podmiotów gospodarczych dotyczy to zmian związanych z Umową, które podlegają aktualizacji we właściwych dla tych podmiotów organach 
rejestrowych. 

2. AIDM S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe na skutek nie dopełnienia przez Klienta obowiązku, o którym mowa w §10 ust. 1, 
za wyjątkiem sytuacji, w której informacje o zmianie danych zawartych w Umowie będą znane AIDM S.A. z innych źródeł. 

§ 11 
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za pisemnym wypowiedzeniem. Termin wypowiedzenia Umowy wynosi 30 dni od dnia 

doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie. 
2. W przypadku naruszenia warunków Umowy bądź Regulaminu, każda ze stron może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu 

wypowiedzenia. 
3. Możliwe jest też rozwiązanie Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w trybie porozumienia stron. 
4. W okresie wypowiedzenia Umowy AIDM S.A. nie zaprzestaje wykonywania czynności zarządczych, dążąc jednocześnie do zamknięcia 

wszystkich otwartych pozycji i spieniężenia Aktywów wchodzących w skład Portfela. 
5. Umowa może zostać rozwiązana przez AIDM S.A. w przypadku wydania przez Klienta dyspozycji zawieszenia świadczenia usługi  zarządzania 

portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, na okres dłuższy niż 3 miesiące, jeśli AIDM S.A. w tym 
czasie powstrzymuje się od naliczania i pobierania Opłaty Stałej.  
 

 
P E Ł N O M O C N I C T W A  

§ 12 
1. Klient w momencie podpisania Umowy udziela AIDM S.A Pełnomocnictwa w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Klient może udzielić Pełnomocnictwa w zakresie szerszym od tego, o którym mowa w §12  ust. 1, w tym do ustanawiania ograniczonych praw 

rzeczowych na papierach wartościowych i innych Instrumentach Finansowych, wchodzących w skład zarządzanego Portfela. 
3. AIDM S.A. ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw (substytucja), jeżeli wynika to z treści udzielonego przez Klienta Pełnomocnictwa. 

Substytucja może być udzielana wyłącznie Doradcom zarządzającym Portfelem. 
4. Wszelkie Rachunki Inwestycyjne otwarte na podstawie Pełnomocnictwa uważa się za objęte Umową. 
5. Pełnomocnictwo pozostaje w mocy w przypadku śmierci Klienta będącego osobą fizyczną, jeśli wynika to z treści Pełnomocnictwa. 
6. Odwołanie Pełnomocnictwa bez jednoczesnego udzielenia nowego powoduje rozwiązanie Umowy, w trybie określonym w § 11 ust.2. 
7. W przypadku Klienta będącego osobą prawną Pełnomocnictwo wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości lub z chwilą otwarcia postępowania 

upadłościowego, likwidacyjnego, naprawczego. 
 

       §13 
1. Pełnomocnictwo może być udzielone, zmienione lub odwołane w formie:  

1) pisemnej, w obecności pracownika AIDM S.A poświadczającego autentyczność podpisu lub innej osoby upoważnionej przez AIDM S.A; 
1) pisemnej, z potwierdzoną notarialnie autentycznością podpisu osoby udzielającej Pełnomocnictwa; 
2) pełnomocnictwa notarialnego. 

2. Pełnomocnictwo udzielone poza granicami kraju powinno być poświadczone przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub osobę 
upoważnioną przez AIDM S.A. 

 
§ 14 

1. Jeżeli Pełnomocnictwo nie będzie honorowane przez Partnera, Klient udzieli AIDM S.A. dodatkowych pełnomocnictw w formie wymaganej 
przez Partnera, które umożliwią zarządzanie Portfelem na Rachunku Inwestycyjnym prowadzonym przez Partnera. 

2. Zakres dodatkowych pełnomocnictw, o których mowa w § 14 ust.1, nie może być szerszy od zakresu Pełnomocnictwa. 
3. Odwołanie dodatkowych pełnomocnictw, o których mowa w § 14 ust.1, bez jednoczesnego udzielenia nowych powoduje rozwiązanie Umowy, w trybie 

określonym w §11 ust.2. 
 

§ 15 
1. Klient może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania go wobec AIDM S.A.  
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w §15 ust. 1, powinno mieć formę pisemną z podpisem poświadczonym notarialnie lub formę pisemną, jeżeli 

jest udzielone w obecności pracownika AIDM S.A. 
3. Pełnomocnik Klienta będący osobą prawną może dokonać substytucji na rzecz swoich pracowników. 
4. Udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa w § 15 ust.1, jest skuteczne w stosunku do AIDM S.A. od dnia jego otrzymania. 
5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 15 ust.1, może być w każdej chwili zmienione lub odwołane. 
6. Odwołanie lub zmiana treści pełnomocnictwa, o którym mowa w § 15 ust.1,  wymaga zachowania formy pisemnej wyszczególnionej w § 15 

ust. 2 i staje się skuteczne wobec AIDM S.A. niezwłocznie po otrzymaniu stosownej dyspozycji przez AIDM S.A. 
 

§ 16 
Opłaty związane z udzieleniem Pełnomocnictwa pokrywa AIDM S.A. 
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W Y C E N A  P O R T F E L A  K L I E N T A  

§ 17 
1. Wycena Portfela dokonywana jest raz dziennie w każdym dniu roboczym według stanu na zakończenie poprzedniego dnia roboczego i jest 

tożsama z wyceną Aktywów zdeponowanych na Rachunkach Inwestycyjnych dokonaną przez Partnerów prowadzących Rachunki Inwestycyjne 
Klienta zgodnie z przyjętą przez nich metodologią wyceny Aktywów. 

2. Rekomendując Klientowi wybór Partnera celem prowadzenia Rachunku Inwestycyjnego AIDM S.A. dokłada należytej staranności, aby Partner 
prowadzący Rachunek Inwestycyjny Klienta stosował zasady wyceny Instrumentów Finansowych wchodzących w skład Portfela według 
wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Rekomendując Klientowi wybór Partnera celem prowadzenia Rachunku Inwestycyjnego AIDM S.A. dokłada należytej staranności, aby system 
informatyczny Partnera prowadzącego Rachunek Inwestycyjny Klienta umożliwiał Klientowi niezależny wgląd w stan Rachunku 
Inwestycyjnego i w wycenę poszczególnych Instrumentów Finansowych wchodzących w skład Portfela przez całą dobę w każdym dniu 
tygodnia. 

4. Na koniec okresu rozliczeniowego AIDM S.A. dokonuje kontrolnej wyceny Aktywów zdeponowanych na Rachunkach Inwestycyjnych według 
zasad opisanych w rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r., nr 249,  poz. 1859) i porównania tej wyceny z wyceną, o której mowa w § 17 ust. 1, dokonaną przez 
Partnerów prowadzących Rachunki Inwestycyjne. 

5. W przypadku gdyby kontrola wyceny Aktywów, o której mowa w § 17 ust. 4 wykazała zawyżenie wartości Aktywów dokonanej przez Partnera, 
za Końcową Wartość Portfela, o której mowa w § 28 ust.6, przyjmuje się wycenę dokonaną przez AIDM S.A.  według zasad, o których  mowa 
w § 17 ust. 4. 

§ 18 
Wyceny Portfela dokonuje się jednokrotnie w każdym dniu roboczym, a ponadto w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń: 

1) w momencie zaksięgowania Aktywów na Rachunku Inwestycyjnym Klienta; 
2) na koniec każdego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 27; 
3) w przypadku wycofania z Rachunku Inwestycyjnego części Aktywów przez Klienta; 
4 )  w przypadku zaksięgowania na Rachunku Inwestycyjnym dodatkowych Aktywów przekazanych do zarządzania przez Klienta. 

 

Z A R Z Ą D Z A N I E  

§ 19 
1. AIDM S.A podejmuje się zarządzania Portfelem Klienta na zasadach określonych w Regulaminie, Umowie oraz Pełnomocnictwie w sposób 

rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta. 
2. Decyzje inwestycyjne podejmuje Komitet Inwestycyjny lub Rezerwowy Komitet Inwestycyjny wyznaczony do zarządzania Portfelem Klienta. 

Komitet Inwestycyjny lub Rezerwowy Komitet Inwestycyjny składa się z jednej lub większej ilości członków. W skład Komitetu Inwestycyjnego 
i Rezerwowego Komitetu Inwestycyjnego mogą wchodzić wyłącznie licencjonowani doradcy inwestycyjni zatrudnieni w AIDM S.A. W sytuacji, 
gdy z powodu nadzwyczajnych okoliczności Komitet Inwestycyjny nie będzie zdolny do wykonywania swoich obowiązków, zarządzanie 
strategią inwestycyjną w danym produkcie oferowanym przez AIDM S.A. przejmuje Rezerwowy Komitet Inwestycyjny. 

3. Komitet Inwestycyjny lub Rezerwowy Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzje inwestycyjne biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynkach 
finansowych oraz charakterystykę danej Strategii Inwestycyjnej, w tym: cel zarządzania, poziom ryzyka przyjęty na potrzeby zarządzania, 
stosowane Instrumenty Finansowe, rodzaje transakcji, limity inwestycyjne, elementy ryzyka  oraz horyzont inwestycyjny. 

4. Decyzje inwestycyjne podejmowane są kolektywnie, poza przypadkami, gdy na posiedzeniu Komitetu Inwestycyjnego lub Rezerwowego 
Komitetu Inwestycyjnego obecny jest jeden członek. 

5. Decyzja inwestycyjna może być zatwierdzona i wykonana jedynie w przypadku gdy większość członków Komitetu Inwestycyjnego lub 
Rezerwowego Komitetu Inwestycyjnego zaakceptowała tą decyzję inwestycyjną. 

6. W przypadku, gdy odnotowano równą liczbę członków Komitetu Inwestycyjnego lub Rezerwowego Komitetu Inwestycyjnego akceptujących 
daną decyzję inwestycyjną i wyrażającą wobec niej sprzeciw, o akceptacji decyzji inwestycyjnej decyduje stanowisko Przewodniczącego 
Komitetu Inwestycyjnego lub Przewodniczącego Rezerwowego Komitetu Inwestycyjnego. 

7. AIDM S.A. może upełnomocnić innych pracowników zatrudnionych w Departamencie Zarządzania Aktywami do wykonywanych czynności 
pomocniczych i technicznych związanych z realizacją postanowień Umowy oraz realizacją decyzji inwestycyjnych. 

8. AIDM S.A. nie przewiduje możliwości przekazania zarządzania częścią lub całością Portfela Klienta podmiotom innym niż AIDM S.A. 
 

§ 20 
Zarządzanie polega na odpłatnym podejmowaniu i realizacji decyzji inwestycyjnych w imieniu i na rachunek Klienta, w ramach pozostawionych 
przez Klienta do dyspozycji AIDM S.A. środków pieniężnych i Instrumentów Finansowych wchodzących w skład Portfela, w oparciu 
o Pełnomocnictwo, o którym mowa w §12 ust. 1 oraz o dodatkowe pełnomocnictwa, o których mowa w §14 ust. 1, o ile są wymagane. 

 
§ 21 

1. Z chwilą podpisania Umowy, dokonywanie czynności wymienionych w § 20 na Rachunkach Inwestycyjnych nią objętych, jak również pobieranie 
wyciągów i zawiadomień o zawartych transakcjach, zastrzeżone jest wyłącznie dla AIDM S.A. 

2. Klient zobowiązany jest, pod rygorem rozwiązania Umowy na zasadach określonych w § 11 ust. 2, do nie wykonywania, bez porozumienia 
z AIDM S.A., żadnych czynności faktycznych i prawnych mających wpływ na strukturę lub wartość zarządzanego Portfela, z zastrzeżeniem §21 
ust. 3. 

3. W dniu zawarcia Umowy Aktywa wchodzące w skład Portfela nie mogą być obciążone prawami osób trzecich. Takie obciążenie może powstać w 
trakcie trwania Umowy, o ile Klient uzyska na takie obciążenie zgodę AIDM S.A. 

4. Klient ma prawo składać dyspozycje lub zalecenia dotyczące inwestycji, o ile przewiduje to Umowa. W takim przypadku dyspozycje 
lub zalecenia Klienta muszą mieć formę pisemną.  

 
§ 22 

1. Klient może wycofywać Aktywa z Rachunku Inwestycyjnego objętego Umową jedynie w porozumieniu z AIDM S.A. 
2. W wyniku operacji wycofania Aktywów, o której mowa w §22 ust. 1, wartość Portfela nie może obniżyć się poniżej Minimalnej Wartości 

Początkowej wymaganej do zawarcia Umowy dla danego rodzaju Portfela.  
3. AIDM S.A. może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy w wyniku operacji wycofania Aktywów, o której mowa 

w §22 ust. 1, wartość Portfela obniżyłaby się poniżej Minimalnej Wartości Początkowej wymaganej do zawarcia Umowy. 
4. Klient może dokonać wycofania całości lub części Aktywów  jedynie w dniu stanowiącym ostatni dzień okresu rozliczeniowego, o którym mowa 

w § 27 ust.2 pkt.1, pod warunkiem zawiadomienia AIDM S.A. o planowanym wycofaniu Aktywów co najmniej na 3 dni robocze przed tym 
terminem. 

§ 23 
Klient może przekazywać dodatkowe Aktywa na Rachunek Inwestycyjny objęty Umową jedynie w porozumieniu z AIDM S.A. 
 

 



Regulamin świadczenia przez Athena Investments Dom Maklerski S.A. usług zarządzania Portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba 

instrumentów finansowych 
 

 

 

Strona 7 z 11 
 

§ 24 
1. Raporty z zarządzania Portfelem AIDM S.A. sporządza na koniec każdego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 27, i wysyła Klientowi 

w terminie do 21 dni od jego zakończenia, w sposób określony w Umowie. 
2. Raporty, o których mowa w § 24 ust.1, zawierają: 

1) firmę AIDM S.A.; 
2) oznaczenie Rachunków Inwestycyjnych objętych Umową; 
3) określenie składu i wyceny Portfela; 
4) wartość rynkową lub wartość godziwą (w przypadku gdy wartość rynkowa nie jest dostępna) poszczególnych Instrumentów Finansowych 

wchodzących w skład Portfela; 
5) saldo środków pieniężnych na początek i koniec okresu rozliczeniowego; 
6) wyniki inwestycyjne Portfela osiągnięte w danym okresie rozliczeniowym i ich porównanie z Obiektywnymi Wskaźnikami Finansowymi; 
7) łączną wysokość wszystkich opłat i prowizji pobranych w danym okresie rozliczeniowym; 
8) łączną i szczegółową wysokość opłat i prowizji pobranych z tytułu zarządzania Portfelem Klienta; 
9) łączną i szczegółową wysokość opłat i prowizji związanych z wykonywaniem zleceń w ramach zarządzania Portfelem Klienta; 
10) całkowitą kwotę dywidend, odsetek oraz innych płatności otrzymanych w okresie rozliczeniowym w odniesieniu do Portfela Klienta; 
11) informacje na temat innych zdarzeń korporacyjnych dających prawa w stosunku do Instrumentów Finansowych przechowywanych w 

Portfelu; 
12) szczegółowe informacje, w odniesieniu do każdej transakcji zawartej w okresie rozliczeniowym, chyba że Klient zażyczy sobie być 

informowany w sposób, o którym mowa w § 24 ust. 7:  
a) data i czas zawarcia transakcji; 
b) rodzaj zlecenia; 
c) identyfikator kupna/sprzedaży albo w przypadku innych zleceń - charakter zlecenia; 
d) oznaczenie systemu wykonywania zleceń; 
e) oznaczenie Instrumentu Finansowego; 
f) liczba Instrumentów Finansowych będących przedmiotem zlecenia; 
g) cena, po jakiej zostało wykonane zlecenie (cena jednostkowa), a w przypadku gdy zlecenie wykonywane jest partiami – AIDM S.A. 

może przekazywać Klientowi informacje na temat ceny każdej partii lub ceny uśrednionej – jeżeli przekazywana jest informacja o 
cenie uśrednionej, AIDM S.A., przekazuje Klientowi na jego wniosek informację na temat ceny każdej partii; 

h) łączna wartość transakcji (cena ogółem); 
i) całkowita wartość pobranych opłat i prowizji, jak również innych kosztów wykonania zlecenia, oraz - na żądanie Klienta – 

zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów wykonania zlecenia. 
j) wskazanie obowiązków Klienta związanych z rozliczeniem transakcji, w tym terminów, w których Klient powinien dokonać płatności 

lub dostawy Instrumentu Finansowego, oraz innych danych niezbędnych do wykonania tych obowiązków, w tym odpowiednie dane 
rachunku, o ile takie dane i obowiązki nie zostały wcześniej podane do wiadomości Klienta. 

3. AIDM S.A. zobowiązany jest do poinformowania Klienta w sposób określony w Umowie w przypadku gdy całkowita wartość Portfela, oceniania 
z początkiem okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 27 ust. 1, zmniejszy się o 10%, a następnie o wielokrotność 10 %, nie później niż 
przed końcem dnia roboczego, w którym ten próg został przekroczony, lub – jeśli przekroczenie progu nastąpiło w dniu wolnym od pracy – 
przed zamknięciem następnego dnia roboczego.  

4. Po zakończeniu roku kalendarzowego AIDM S.A. sporządza i zamieszcza na swojej stronie internetowej coroczny raport zawierający wykaz 
pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, w odniesieniu do każdej klasy instrumentów finansowych, ustalonych przy uwzględnieniu 
wolumenu obrotu, do których AIDM S.A. przeniosła zlecenia Klienta do wykonania w poprzednim roku oraz informację o uzyskanej jakości 
wykonania. Informacje dotyczące zobowiązań podatkowych, wynikających z transakcji przeprowadzanych na Rachunku Inwestycyjnym Klienta 
w ramach zarządzania Portfelem, AIDM S.A. przekazuje Klientowi w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. 

5. Informacje dotyczące obowiązków informacyjnych wynikających z transakcji przeprowadzonych na Rachunku Inwestycyjnym Klienta 
w ramach zarządzania Portfelem, AIDM S.A. przekazuje Klientowi w terminie umożliwiającym dopełnienie tych obowiązków. 

6.  AIDM S.A. na żądanie Klienta informuje go za pomocą Trwałego Nośnika Informacji, o każdej zawartej transakcji z osobna w zakresie Aktywów 
wchodzących w skład Portfela. W takim przypadku AIDM S.A. przesyła Klientowi powiadomienie potwierdzające transakcję nie później niż 
pierwszego dnia roboczego po jej zawarciu lub – jeżeli AIDM S.A. otrzymuje potwierdzenie od osoby trzeciej – nie później niż pierwszego dnia 
roboczego po odbiorze potwierdzenia od tej osoby trzeciej. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zawiera następujące 
informacje: 
1) identyfikacja firmy składającej sprawozdanie;  
2) nazwa lub inne oznaczenie klienta;  
3) data i czas zawarcia transakcji; 
4) rodzaj zlecenia;  
5) oznaczenie systemu wykonywania zleceń;  
6) oznaczenie Instrumentu Finansowego;  
7) identyfikator kupna/sprzedaży albo w przypadku innych zleceń - charakter zlecenia; 
8) liczba Instrumentów Finansowych będących przedmiotem zlecenia; 
9) cena, po jakiej zostało wykonane zlecenie (cena jednostkowa), a w przypadku gdy zlecenie wykonywane jest partiami – AIDM S.A. może 

przekazywać Klientowi informacje na temat ceny każdej partii lub ceny uśrednionej – jeżeli przekazywana jest informacja o cenie 
uśrednionej, AIDM S.A., przekazuje Klientowi na jego wniosek informację na temat ceny każdej partii; 

10) łączna wartość transakcji (cena ogółem); 
11) całkowita wartość pobranych opłat i prowizji, jak również innych kosztów wykonania zlecenia, oraz - na żądanie Klienta – zestawienie 

poszczególnych pozycji pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów wykonania zlecenia; 
12) uzyskany kurs walutowy w przypadku, gdy transakcja obejmuje przeliczanie waluty; 
13) wskazanie obowiązków Klienta związanych z rozliczeniem transakcji, w tym terminów, w których Klient powinien dokonać płatności lub 

dostawy Instrumentu Finansowego, oraz innych danych niezbędnych do wykonania tych obowiązków, w tym odpowiednie dane rachunku , 
o ile takie dane i obowiązki nie zostały wcześniej podane do wiadomości Klienta. 

7. Na uzasadniony wniosek Klienta, AIDM S.A. udziela Klientowi informacji o podmiotach, do których przeniesiono zlecenia do wykonania. Taka 

informacja przekazywana jest w Klientowi w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia AIDM S.A. stosownego wniosku Klienta.  

8. Wyniki inwestycyjne Portfela osiągnięte w danym okresie rozliczeniowym są oceniane przez AIDM S.A. poprzez ich porównanie do 

Obiektywnych Wskaźników Finansowych, z uwzględnieniem celów inwestycyjnych Klienta oraz rodzajów Instrumentów Finansowych 

wchodzących w skład Portfela Klienta. Podstawowym obiektywnym wskaźnikiem finansowym służącym do oceny poziomu efektywności 

świadczonej usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych jest średnia rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych. Pozostałe 

obiektywne wskaźniki finansowe mają charakter pomocniczy i mają na celu zobrazowania tendencji dotyczących zmiany ceny  i poziomu 

zmienności instrumentów finansowych odnotowanych w danym okresie rozliczeniowym. 
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O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć  A I D M  S . A .   

§ 25 
1. AIDM S.A. zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w wykonywaniu postanowień zawartej Umowy, przy uwzględnieniu 

zawodowego charakteru prowadzonej działalności i interesu Klienta, jednakże nie gwarantuje osiągnięcia celów Strategii Inwestycyjnej 
określonej dla Portfela. 

2. AIDM S.A. odpowiada wobec Klienta za szkody spowodowane niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie 
zarządzania Portfelem, chyba że niewykonanie bądź nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie zarządzania Portfelem jest spowodowane 
okolicznościami, za które AIDM S.A. nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności wystąpieniem Sytuacji Nadzwyczajnych. 

3. Wszystkie czynności faktyczne i prawne, których przedmiotem jest Portfel, dokonywane są przez AIDM S.A. na rachunek i ryzyko Klienta. 
4. Klient akceptuje fakt występowania ryzyk występujących w związku z zarządzaniem Aktywami, w szczególności: 

1) Ryzyko związane ze zmianą wartości instrumentów bazowych 
2) Ryzyko dźwigni finansowej 
3) Ryzyko obowiązku utrzymywania odpowiedniej wartości Depozytów Zabezpieczających 
4) Ryzyko dodatkowych zobowiązań 
5) Ryzyko płynności 
6) Ryzyko walutowe 
7) Ryzyko stopy procentowej 
8) Ryzyko operacyjne Partnera 
9) Ryzyko operacyjne AIDM S.A. 
10) Ryzyko kredytowe 
11) Ryzyko podatkowe 
12) Ryzyko inflacji 
13) Ryzyko niewypłacalności Partnera 
O występowaniu powyższych ryzyk inwestycyjnych Klient jest informowany przez pracownika AIDM S.A. przy ustalaniu Strategii 
Inwestycyjnej dla wybranego Portfela. 

5. AIDM S.A. ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe przy zarządzaniu Portfelem wynikające z niezachowania tajemnicy zawodowej. 
6. Żadne z postanowień Umowy i Regulaminu nie może być uznane za wyraźne lub domniemane zobowiązanie AIDM S.A. do zapewnienia 

Klientowi zwiększenia lub utrzymania wartości jego Portfela, bez względu na przyjętą Strategię Inwestycyjną. 
 

O D P O W I E D Z I A L N O Ś Ć  K L I E N T A  

§ 26 
1. W czasie trwania Umowy Klient zobowiązuje się do: 

1) Zasilenia Rachunku Inwestycyjnego kwotą aktywów określoną w Umowie w terminie do 30 dni od daty jej podpisania. Brak wpłaty w 
terminie 30 dni od daty podpisania Umowy , lub przekazanie aktywów o wartości mniejszej niż zadeklarowana w Umowie jest podstawą 
do uznania Umowy za niebyłą. 

2) wstrzymania się od składania dyspozycji dotyczących Aktywów tworzących Portfel, w tym również ustanawiania blokad, chyba że AIDM 
S.A. wyrazi zgodę na dokonanie blokady; 

3) nieustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na wszelkich Aktywach objętych Umową bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody 
AIDM S.A. na dokonanie takiej czynności. 

2. Zobowiązanie, o którym mowa w § 26 ust.1, dotyczy również dotychczasowych pełnomocników Klienta. Za podjęte przez nich czynności 
niezgodne z postanowieniami Regulaminu lub Umowy, Klient odpowiada jak za czynności własne. 

3. Klient zobowiązany jest każdorazowo powiadomić AIDM S.A. o planowanych operacjach transferu Aktywów do lub z Portfela, a także 
transferów między Portfelami. 

4. Uzgodnienie, o którym mowa w § 26 ust. 3, powinno być dokonane przed przeprowadzeniem powyższych operacji.  
5. Umowa może w sposób indywidualny regulować zasady dokonywania przez Klienta, dopłat, wypłat i transferów Instrumentów Finansowych 

oraz rozliczania zysków realizowanych w ramach zarządzania. 
6. W trakcie trwania Umowy Klient ma prawo do wycofywania Aktywów z Portfela, po uprzednim zawiadomieniu AIDM S.A. o terminie 

i warunkach wycofania. 
7. W trakcie trwania Umowy Klient ma prawo do zwiększania Aktywów w Portfelu, po uprzednim zawiadomieniu AIDM S.A. o terminie 

i warunkach zwiększenia Aktywów w Portfelu. 
8. Klient zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania AIDM S.A. o zmianie następujących danych, na podstawie których zawarta została 

Umowa lub które stanowiły podstawy doboru Strategii Inwestycyjnej: 
1) danych osobowych; 
2) adresu zamieszkania; 
3) adresu korespondencyjnego; 
4) celów inwestycyjnych; 
5) sytuacji finansowej. 

9.  Jeżeli Klient nie przekaże AIDM S.A. bezzwłocznie informacji o zmianie danych, o których mowa w § 26 ust. 8 pkt 4)-5), a AIDM S.A. uzyska 
stosowne informacje z innych – niż Klient – źródeł, AIDM S.A. jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy zawartej z Klientem. 

 

R O Z L I C Z E N I E  Z  D Z I A Ł A L N O Ś C I  

§ 27 
1. Przyjmuje się jednomiesięczny okres rozliczeniowy. 
2. Przy braku innych ustaleń okres rozliczeniowy upływa każdorazowo: 

1) na zakończenie ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego;  
2) w przypadku rozwiązania Umowy przyjmuje się, iż upływ okresu rozliczeniowego następuje na zakończenie dnia poprzedzającego dzień 

rozwiązania Umowy; 
3) w dniu zaksięgowania lub wyksięgowania Aktywów na Rachunku Inwestycyjnym. 

3. Okres rozliczeniowy może ulec skróceniu lub wydłużeniu, w przypadku gdy: 
1) Klient przekaże dodatkowe Aktywa do zarządzania; 
2) Klient wycofa część Aktywów  wchodzących w skład Portfela; 
3) Klient zmieni Strategię Inwestycyjną; 
4) zmianie ulegną warunki Umowy lub Tabeli; 
5) wygaśnie lub zostanie rozwiązana Umowa.    

4. W przypadkach, o których mowa w § 27 ust. 3pkt. 1) i 2) Klient zostanie powiadomiony o zmianie Początkowej Wartości Portfela i Maksymalnej 
Wartości Portfela w sposób określony w Umowie, w terminie 14 dni od dnia zakończenia skróconego okresu rozliczeniowego, 
chyba że co innego zapisano w Umowie. 
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§ 28 
1. W celu rozliczenia usługi zarządzania Portfelem używa się następujących pojęć dotyczących aktualnej i historycznej wyceny Portfela: 

1) Maksymalna Wartość Portfela; 
2) Początkowa Wartość Portfela; 
3) Końcowa Wartość Portfela. 

2. Maksymalna Wartość Portfela określana jest wyłącznie w celu skalkulowania stopy zwrotu oraz Prowizji od Wzrostu Wartości Portfela. 
3. Za Maksymalną Wartość Portfela przy rozliczeniu bieżącego okresu rozliczeniowego przyjmuje się większą z dwóch wielkości: 

1) Końcową Wartość Portfela  z poprzedniego okresu rozliczeniowego pomniejszoną o naliczoną Prowizję od Wzrostu Wartości Portfela 
należną za poprzedni okres rozliczeniowy i skorygowaną o ewentualne dyspozycje osobiste Klienta, dotyczące znajdujących się na jego 
Rachunku Inwestycyjnym Aktywów;  

2) Maksymalną Wartość Portfela z poprzedniego okresu rozliczeniowego skorygowaną o ewentualne dyspozycje osobiste Klienta, dotyczące 
znajdujących się na jego Rachunku Inwestycyjnym Aktywów. 

4. W pierwszym okresie rozliczeniowym za Maksymalną Wartość Portfela przyjmuje się Wartość Początkową Portfela.Za Początkową Wartość 
Portfela przy rozliczeniu bieżącego okresu rozliczeniowego przyjmuje się: 
1) w pierwszym okresie rozliczeniowym: wartość Aktywów znajdujących się na objętych Umową Rachunkach Inwestycyjnych, określoną 

zgodnie z dokonaną wyceną; pomniejszona o Opłatę Wstępną, o ile takowa została pobrana z Rachunków Inwestycyjnych objętych Umową 
2) w każdym następnym okresie rozliczeniowym: wartość Portfela na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego pomniejszoną o  naliczoną 

i pobraną Prowizję od Wzrostu Wartości Portfela oraz o naliczoną i pobraną Opłatę Stałą i skorygowaną o ewentualne dyspozycje osobiste 
Klienta, dotyczące Aktywów znajdujących się na jego Rachunku Inwestycyjnym oraz ewentualną Opłatę Wstępną od dodatkowych wpłat  
Klienta o ile takowa została pobrana z Rachunków Inwestycyjnych objętych Umową. 

6. Końcową Wartość Portfela przy rozliczeniu bieżącego okresu rozliczeniowego stanowi wartość Aktywów zdeponowanych na Rachunkach 
Inwestycyjnych objętych Umową w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego pomniejszoną o opłaty i prowizje należne za poprzedni okres 
rozliczeniowy, jeżeli nie zostały jeszcze pobrane.  

§ 29 
1. Każdorazowo po zamknięciu okresu rozliczeniowego, AIDM S.A. nalicza za zarządzanie Portfelem opłaty i prowizje wyszczególnione w Tabeli. 
2. Do opłat i prowizji z tytułu zarządzania Portfelem dolicza się podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek na mocy 

obowiązujących przepisów prawa podatkowego. 
3. Do obliczenia stóp zwrotu i opłat za zarządzanie przyjmuje się dla roku kalendarzowego i dla okresu rozliczeniowego rzeczywistą liczbę dni.  
4. Stopy zwrotu, o których mowa w § 29 ust. 3 oblicza się metodą wykładniczą (efektywne stopy zwrotu). 

 
§ 30 

W celu wyliczenia wysokości Opłaty Stałej i Prowizji od Wzrostu Wartości Portfela dokonuje się wyceny Portfela na zasadach określonych w §17 
i §18. 

§ 31 
1. Opłata Stała i Prowizja od Wzrostu Wartości Portfela pobierana jest po zamknięciu okresu rozliczeniowego, w wysokości naliczonej według 

stawek ustalonych z Klientem w Umowie.  
2. Maksymalną wysokość Opłaty Stałej i Prowizji od Wzrostu Wartości Portfela określa Tabela. 
3. Wzrost Wartości Portfela wylicza się odejmując Maksymalną Wartość Portfela od Końcowej Wartości Portfela na zakończenie bieżącego okresu 

rozliczeniowego. Wzrost  Wartości Portfela nie może być niższy od wartości zero. 
4. Prowizję od Wzrostu Wartości Portfela stanowi iloczyn stawki Prowizji od Wzrostu Wartości Portfela określony Umowie i Wzrostu Wartości 

Portfela w danym okresie rozliczeniowym. 
5. Podstawę do obliczenia Opłaty Stałej stanowi Wartość Końcowa Portfela w danym okresie rozliczeniowym pomniejszona o naliczoną i pobraną 

Prowizję od Wzrostu Wartości Portfela.  
6. Opłatę Stałą stanowi iloczyn stawki Opłaty Stałej i wartości uzyskanej podstawy do obliczenia Opłaty Stałej, o której mowa w § 31 ust. 5.  
7. Opłatę Stałą oblicza się i pobiera proporcjonalnie do długości okresu rozliczeniowego. 
8. Umowa może precyzować inny niż opisany w tym rozdziale, sposób określania Maksymalnej Wartości Historycznej oraz naliczania Prowizji 

od Wzrostu Wartości Portfela. 
 

9. Po zawarciu Umowy Klient zobowiązany jest w sposób i terminie określonym w Umowie uiścić Opłatę Wstępną. Wysokość Opłaty Wstępnej 
określa Umowa. 

10. AIDM S.A może jednostronnie obniżać wysokość określonych w Umowie opłat lub prowizji albo zawieszać ich pobieranie, o czym powiadamia 
Klienta w trybie określonym w § 42 Regulaminu. Obniżenie lub zawieszenie opłat i prowizji jest dokonywane za zgodą Zarządu AIDM S.A. i nie 
wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 

§ 32 
1. Opłaty i prowizje z wyjątkiem Opłaty Wstępnej są pobierane przez AIDM S.A. bezpośrednio z Rachunków Inwestycyjnych Klienta objętych 

Umową.  
2. W przypadku gdy pobranie opłat  nie będzie możliwe z powodu niewystarczającego stanu rachunku pieniężnego Klienta, AIDM S.A zastrzega 

sobie prawo dokonywania zbycia części Aktywów Portfela w celu umożliwienia pobrania należnych opłat za zarządzanie Portfelem. W takim 
przypadku w pierwszej kolejności zamykane będą najbardziej stratne pozycje Portfela Klienta. 

3. AIDM S.A. zastrzega sobie prawo do przekazywania części Opłat i Prowizji pobranych od Klienta podmiotom trzecim jako wynagrodzenie za 
działania promocyjne prowadzone przez te podmioty na rzecz AIDM S.A. W takim przypadku AIDM S.A. ma prawo udostępniać takim 
podmiotom do celów rozliczeniowych informacje o wartości pobranych Opłat i Prowizji.   
 

K O N F L I K T  I N T E R E S Ó W  

§ 33 
1. Przez konflikt interesów rozumie się sprzeczność pomiędzy interesem AIDM S.A., osób powiązanych z AIDM S.A. i obowiązkiem działania przez 

AIDM S.A. w sposób rzetelny z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane AIDM S.A. okoliczności których istnienie 
może zagrozić lub zaszkodzić interesom jednego lub kilku Klientów AIDM S.A; 

2. Konflikt interesów powstaje w szczególności, gdy AIDM S.A. lub osoba powiązana z AIDM S.A.: 
1) może uzyskać zysk finansowy lub uniknąć straty finansowej kosztem Klienta; 
2) posiada powody natury finansowej lub innej, aby ponad interes danego Klienta przedkładać interes innego Klienta lub grupy Klientów; 
3) ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta lub transakcji  przeprowadzanej w imieniu Klienta i jest on rozbieżny  

z interesem Klienta; 
4) prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Klienta; 
5) otrzymuje lub otrzymają od osoby innej niż dany Klient, w związku z usługą świadczoną na rzecz tego Klienta, zachętę w postaci korzyści 

pieniężnych lub niepieniężnych lub usług. 
§ 34 

1. AIDM S.A. oświadcza, że dąży do unikania konfliktu interesów ze swoimi Klientami.  
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2. W przypadku stwierdzenia przez AIDM S.A. występowania konfliktu interesów związanego ze świadczeniem usług będących przedmiotem 
Regulaminu na rzecz Klienta : 
1) AIDM S.A. przed podpisaniem Umowy informuje Klienta za pomocą Trwałego Nośnika Informacji, a Klient potwierdza otrzymanie od AIDM 

S.A. takiej informacji. 
2) AIDM S.A. uzależnia podpisanie Umowy od pisemnego potwierdzenia przez Klienta w formie odrębnego oświadczenia lub poprzez 

podpisanie Umowy - woli zawarcia Umowy,  pomimo istnienia konfliktu interesów. 
3. W przypadku stwierdzenia przez AIDM S.A. występowania konfliktu interesów związanego ze świadczeniem usług będących przedmiotem 

Regulaminu na rzecz Klienta po zawarciu z Klientem Umowy: 
1) AIDM S.A. informuje Klienta za pomocą Trwałego Nośnika Informacji o istnieniu konfliktu interesów, Klient potwierdza otrzymanie od 

AIDM S.A. takiej informacji; 
2) AIDM S.A. wstrzymuje się ze świadczeniem usług będących przedmiotem Regulaminu do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia 

Klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu Umowy. 
 

K L A U Z U L A  P O U F N O Ś C I  

§ 35 
1. Każda ze stron Umowy zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie ujętym w Umowie oraz zachowania należytej staranności w celu 

niedopuszczenia do ujawnienia tych informacji, chyba , że ich ujawnienie wymagane jest przepisami prawa, w szczególności po wezwaniu 
uprawnionego organu. 

2. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji na temat transakcji wykonywanych przez AIDM S.A. na należących do  niego 
Rachunkach Inwestycyjnych objętym Umową. W przypadku stwierdzenia ujawnienia przez Klienta tych informacji lub wykorzystania ich 
do celów inwestycyjnych przez Klienta lub związane z nim osoby trzecie AIDM S.A. może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym. 
 

S K A R G I  I  W N I O S K I  

§ 36 
1. Skargi i wnioski dotyczące świadczenia usług w zakresie zarządzania Portfelem należy składać w siedzibie AIDM S.A. Reklamacja może zostać 

złożona w jednej z następujących form: 
1) W formie pisemnej – złożonej bezpośrednio w siedzibie AIDM S.A. lub przesłanej pocztą na adres siedziby AIDM S.A. : 40-158 Katowice, ul. 

Jesionowa 22. 
2) W formie ustnej – telefonicznie lub osobiście do protokołu , podczas wizyty Klienta  w  siedzibie AIDM S.A. 
3) W formie elektronicznej – przesłanej drogą elektroniczną na adres: kontakt@aidm.pl 

2. Do skargi powinny być dołączone kopie dokumentów, których skarga dotyczy. 
3. Reklamacja winna zostać zgłoszona niezwłocznie po zauważeniu nieprawidłowości. 
4. Skargi i wnioski nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Klienta wnoszącego wniosek lub skargę  pozostawia się bez 

rozpoznania. 
5. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, AIDM S.A. wzywa Klienta do złożenia wyjaśnienia 

lub uzupełnienia, z informacją, że wniosek lub skarga pozostanie bez rozpoznania  do czasu usunięcia ww. braków.  
6. Szczegóły postępowania ze skargami, reklamacjami i wnioskami reguluje „Polityka postępowania ze skargami i reklamacjami 

w Athena Investments Dom Maklerski S.A.”  dostępna na stronie internetowej AIDM S.A. www.aidm.pl 
§ 37 

1. AIDM S.A. rozpatruje i udziela odpowiedzi na złożony wniosek lub skargę lub reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 
30 dni od dnia jego otrzymania. 

2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie skargi lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 
określonym w § 37  ust. 1, AIDM S.A.: 
1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia, 
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, 
3) wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia skargi lub reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia 

otrzymania skargi lub reklamacji.  
§ 38 

AIDM S.A. udziela odpowiedzi na wnioski, reklamacje i skargi  w formie pisemnej, wysyłając je listem poleconym na adres korespondencyjny Klienta. 
Na wniosek Klienta odpowiedź na złożoną reklamację może zostać przesłana na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. 

 
§ 39 

1. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo skierowania powództwa do właściwego sądu zgodnie z przepisami 
Kodeksu Postępowania Cywilnego. 

2. AIDM S.A.  podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. AIDM S.A. jest gotowy do rozstrzygania sporów z Klientami w drodze sądownictwa 
polubownego realizowanego przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego. 

3. Klient może zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. 
 

P O S T A N O W I E N I A  K O Ń C O W E  

§ 40 
1. W celu dopełnienia obowiązków informacyjnych, wynikających z przepisów art. 69 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie, Klient w momencie podpisania 

Umowy może złożyć oświadczenie o liczbie posiadanych głosów w spółce publicznej z akcji zdeponowanych na rachunkach nie objętych 
Umową. Oświadczenie zawiera w swojej treści również zobowiązanie Klienta do informowania o wszelkich zmianach danych zawartych w 
oświadczeniu. 

2. Informację o zmianie danych zawartych w oświadczeniu Klient zobowiązany jest dostarczyć AIDM S.A. w taki sposób, aby wszedł on w jej 
posiadanie najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu, w którym wystąpiła zmiana, do godziny 1600.   

3. Zamiast oświadczenia, Klient może określić w Umowie maksymalne limity zaangażowania w poszczególne papiery wartościowe, zwalniając 
jednocześnie AIDM S.A. z obowiązków informacyjnych, o których mowa w § 40 ust. 1, występujących w odniesieniu do limitowanych papierów 
wartościowych. 

4. W przypadku niedotrzymania postanowień określonych w § 40 ust. 2, AIDM S.A. nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z art. 97 Ustawy 
o Ofercie. 

5. Brak oświadczenia lub określenia w Umowie maksymalnych limitów zaangażowania oznacza, że AIDM S.A. ponosi odpowiedzialność 
za niedopełnienie obowiązków wynikających z art. 69 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie tylko w ramach zarządzanych Portfeli Klienta. 

 
§ 41 

1. AIDM S.A. zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu. 
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2. AIDM S.A. zawiadamia Klientów o zmianach Regulaminu poprzez wysłanie opisu wprowadzonych do Regulaminu zmian w formie listu 
wysłanego na adres korespondencyjny Klienta bądź listu email, w zależności od ustaleń poczynionych z Klientem. Zawiadomienie winno 
nastąpić co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie zmian do Regulaminu. 

3. Klient nie wyrażający zgody na wprowadzenie zmian do Regulaminu, może w ciągu 30 dni od doręczenia zmian w Regulaminie rozwiązać 
Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Do upływu terminu rozwiązania Umowy stosuje się wobec Klienta dotychczasowy Regulamin. 

4. Zmieniony Regulamin wiąże strony, jeśli Klient nie wypowiedział Umowy w ciągu 30 dni od doręczenia mu zmian w Regulaminie. 
 

§ 42 
1. AIDM S.A. zastrzega sobie prawo do zmian Tabeli. 
2. Tabelę zatwierdza Zarząd w formie uchwały. 
3. AIDM S.A. zawiadamia Klientów o zmianach Tabeli poprzez wysłanie informacji o zmianie Tabeli w formie listu wysłanego na adres 

korespondencyjny Klienta bądź listu email, w zależności od ustaleń poczynionych z Klientem.  
4. Klient niewyrażający zgody na wprowadzenie zmian do Tabeli może w ciągu 14 dni od doręczenia zmian w Tabeli  rozwiązać Umowę 

z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Do upływu terminu rozwiązania Umowy stosuje się dotychczasową Tabelę. 
5. Zmienione warunki naliczania opłat i prowizji obowiązują od chwili uchwalenia ich przez Zarząd AIDM S.A., jeśli Klient nie wypowiedział 

Umowy w ciągu 14 dni od doręczenia mu zmian w Tabeli. 
 

§ 43 
W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 44 
Wszelkie wynikłe spory rozstrzyga się przed sądem właściwym, według przepisów Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 45 
Regulamin wchodzi w życie na mocy uchwały Zarządu AIDM S.A w terminie w niej określonym.
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Z  A  Ł  Ą  C  Z  N  I  K    N R  1  

do Regulaminu Świadczenia przez Athena Investments Dom Maklerski S.A. usług zarządzania Portfelem, w skład którego wchodzi jeden 
lub większa liczba instrumentów finansowych 

Wprowadzony Uchwałą Zarządu nr 02/01/2018 z dnia 02/01/2018 roku obowiązuje od dnia 31/01/2018 roku  

RODZAJE STRATEGII INWESTYCYJNYCH OFEROWANYCH PRZEZ ATHENA INVESTMENTS DOM MAKLERSKI S.A. 

Oferowane strategie inwestycyjne: 

1. ATHENA spectrum 
2. ATHENA quantum 
3. ATHENA equity 
4. ATHENA vega 
5. ATHENA Prometheus 
6. ATHENA personal 

 
OPIS STRATEGII ATHENA spectrum 

Opis Strategii  Celem strategii jest uzyskanie ponadprzeciętnego zysku w każdych warunkach rynkowych, w tym także w czasie 
dekoniunktury na rynku akcji i innych rynkach finansowych. 
Na całościowe rozwiązanie składa się kompleksowe połączenie kilku niezależnych strategii algorytmicznych. Strategie 
te egzekwowane są za pomocą programu komputerowego, którego pracę nadzorują doradcy inwestycyjni. Takie 
rozwiązanie pozwala na natychmiastową reakcję na zmiany występujące na rynkach finansowych, szybkie wykonanie 
zleceń, a także uniknięcie nieprawidłowości związanych z czynnikiem ludzkim (stres, błędy itd.). 
Stosowane strategie identyfikują wyraźną i dynamiczną zmianę ceny obserwowanego instrumentu finansowego. W 
przypadku wystąpienia takiego zdarzenia otwierane są pozycje, które mają na celu wykorzystanie dalszej zmiany ceny 
(transakcje kupna w przypadku wzrostu ceny, transakcje sprzedaży w przypadku spadku ceny). W przypadku każdej 
transakcji określony jest poziom cenowy, przy którym - w razie wystąpienia niepożądanego scenariusza - jest ona 
zamykana z dopuszczalną stratą w celu minimalizacji ryzyka. 
Aktywa inwestowane są w kontrakty na różnicę dotyczące rynku walutowego.  

Cel zarządzania Uzyskanie znacznego wzrostu powierzonych przez Klienta Aktywów; Maksymalizacja stopy zwrotu.  

Poziom ryzyka przyjęty na 
potrzeby zarządzania 

Wysoki – w sytuacji braku realizacji określonych założeń strategii możliwe są do poniesienia straty finansowe 
polegające na utracie istotnej części lub całości powierzonych do zarządzania środków finansowych 

Charakterystyka 

Dopuszczalne wysokie ryzyko inwestycji;  
Zmienne zaangażowanie aktywów;  
Możliwość stosowania znacznej dźwigni finansowej poprzez zawieranie transakcji o łącznej wartości nominalnej 
wielokrotnie przewyższającej stan aktywów netto Klienta;  
Stosowanie strategii o charakterze spekulacyjnym, arbitrażowym, hedgingowym; 
Zawieranie transakcji w ramach Strategii ze względu na wysoką zmienność kwotowań oraz cechy wykorzystywanych 
instrumentów pochodnych, nie ma – co do zasady - charakteru inwestycji długoterminowej, lecz krótkoterminowej 
spekulacji (uzyskanie zysku lub straty w krótkim czasie). 
Niska korelacja stóp zwrotu z wynikami rynków akcji. 
Strategia absolutnej stopy zwrotu. 
W przypadku zawierania transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych alokacja środków pieniężnych 
Klienta powierzonych do zarządzania polega na blokowaniu części środków pieniężnych w ramach depozytu 
zabezpieczającego zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Partnera prowadzącego Rachunek Inwestycyjny. 

Użycie  
Instrumentów Finansowych 

Stosowane Instrumenty Finansowe:   
1. kontrakty na różnicę (kontrakty różnicy kursowej -CFD). 

Rodzaje transakcji 

Rodzaje transakcji, które mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem Instrumentów Finansowych: 

1. kupno Instrumentu Finansowego; 

2. sprzedaż Instrumentu Finansowego. 
Limity inwestycyjne brak limitów inwestycyjnych 

Obiektywne wskaźniki 
finansowe 

wyniki na portfelu klienta są porównywane z Obiektywnymi Wskaźnikami Finansowymi wymienionymi w  § 1 ust. 9 
Regulaminu 

Elementy ryzyka 

1. Ryzyko płynności 
2. Ryzyko walutowe 
3. Ryzyko zmienności ceny instrumentu bazowego 
4. Ryzyko rynkowe 
5. Ryzyko dźwigni finansowej 
6. Ryzyko obowiązku utrzymywania odpowiedniej wartości Depozytów Zabezpieczających 
7. Ryzyko operacyjne AIDM S.A. 
8. Ryzyko operacyjne Partnera 
9. Ryzyko nieefektywnych decyzji inwestycyjnych 
10. Ryzyko podatkowe 
11. Ryzyko inflacji 
12. Ryzyko niewypłacalności Partnera 
Poszczególne rodzaje ryzyka są szczegółowo opisane w "Ogólnym opisie istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka 
związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe " 

Horyzont inwestycyjny Nie mniej niż 12 miesięcy  

Zalecony profil Klienta 

Preferowanie strategii absolutnej stopy zwrotu;  
Akceptacja wysokiego ryzyka inwestycyjnego;  
Preferowanie rynków alternatywnych względem rynku akcji (także celem dywersyfikacji inwestycji pomiędzy 
różnymi rynkami finansowymi);  
Zaangażowania w strategię nie przekracza 30% aktywów płynnych Klienta.  

Waluta bazowa USD, PLN 
Minimalna początkowa 

wartość aktywów 
10 000 USD bądź równowartość tej kwoty w PLN 
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OPIS STRATEGII ATHENA quantum 

Opis Strategii Celem strategii jest uzyskanie ponadprzeciętnego zysku w każdych warunkach rynkowych, w tym także w czasie 
dekoniunktury na rynku akcji i innych rynkach finansowych. 
Na całościowe rozwiązanie składa się kompleksowe połączenie kilku niezależnych strategii algorytmicznych. Strategie 
te egzekwowane są za pomocą programu komputerowego, którego pracę nadzorują doradcy inwestycyjni. Takie 
rozwiązanie pozwala na natychmiastową reakcję na zmiany występujące na rynkach finansowych, szybkie wykonanie 
zleceń, a także uniknięcie nieprawidłowości związanych z czynnikiem ludzkim (stres, błędy itd.). 
Strategia wykorzystuje prognozowanie za pomocą metod matematycznych dominującego w danym dniu kierunku 
zmiany ceny wykorzystywanych instrumentów finansowych. Dokonywane transakcje mają na celu wykorzystanie 
prognozowanej zmiany ceny. Otwarte pozycje są utrzymywane przez maksymalnie kilkanaście godzin i są zamykane 
przed zakończeniem dnia transakcyjnego . Strategię cechuje niewielkie zaangażowanie zainwestowanego kapitału  w 
pojedynczą pozycję, a długoterminowy rezultat jest wynikiem statystycznej przewagi realizowanej poprzez zawarcie 
większej liczby transakcji. 
Aktywa inwestowane są w kontrakty na różnicę dotyczące rynku walutowego. 

Cel zarządzania Uzyskanie znacznego wzrostu powierzonych przez Klienta Aktywów; Maksymalizacja stopy zwrotu.  

Poziom ryzyka przyjęty na 
potrzeby zarządzania 

Wysoki – w sytuacji braku realizacji określonych założeń strategii możliwe są do poniesienia straty finansowe 
polegające na utracie istotnej części lub całości powierzonych do zarządzania środków finansowych 

Charakterystyka 

Dopuszczalne wysokie ryzyko inwestycji;  
Zmienne zaangażowanie aktywów;  
Możliwość stosowania znacznej dźwigni finansowej poprzez zawieranie transakcji o łącznej wartości nominalnej 
wielokrotnie przewyższającej stan aktywów netto Klienta;  
Stosowanie strategii o charakterze spekulacyjnym, arbitrażowym, hedgingowym; 
Zawieranie transakcji w ramach Strategii ze względu na wysoką zmienność kwotowań oraz cechy wykorzystywanych 
instrumentów pochodnych, nie ma - co do zasady - charakteru inwestycji długoterminowej, lecz krótkoterminowej 
spekulacji (uzyskanie zysku lub straty w krótkim czasie). 
Niska korelacja stóp zwrotu z wynikami rynków akcji; 
Strategia absolutnej stopy zwrotu. 
W przypadku zawierania transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych alokacja środków pieniężnych 
Klienta powierzonych do zarządzania polega na blokowaniu części środków pieniężnych w ramach depozytu 
zabezpieczającego zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Partnera prowadzącego Rachunek Inwestycyjny. 

Użycie  
Instrumentów Finansowych 

Stosowane Instrumenty Finansowe:   
1. kontrakty na różnicę (kontrakty różnicy kursowej -CFD). 

Rodzaje transakcji 

Rodzaje transakcji, które mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem Instrumentów Finansowych: 

1. kupno Instrumentu Finansowego; 

2. sprzedaż Instrumentu Finansowego. 

Limity inwestycyjne brak limitów inwestycyjnych 

Obiektywne wskaźniki 
finansowe 

wyniki na portfelu klienta są porównywane z Obiektywnymi Wskaźnikami Finansowymi wymienionymi w  § 1 ust. 9 
Regulaminu 

Elementy ryzyka 

1. Ryzyko płynności 
2. Ryzyko walutowe 
3. Ryzyko zmienności ceny instrumentu bazowego 
4. Ryzyko rynkowe 
5. Ryzyko dźwigni finansowej 
6. Ryzyko obowiązku utrzymywania odpowiedniej wartości Depozytów Zabezpieczających 
7. Ryzyko operacyjne AIDM S.A. 
8. Ryzyko operacyjne Partnera 
9. Ryzyko  nieefektywnych decyzji inwestycyjnych 
10. Ryzyko podatkowe 
11. Ryzyko inflacji 
12. Ryzyko niewypłacalności Partnera 
Poszczególne rodzaje ryzyka są szczegółowo opisane w "Ogólnym opisie istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka 
związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe " 

Horyzont inwestycyjny Nie mniej niż 12 miesięcy  

Zalecony profil Klienta 

Preferowanie strategii absolutnej stopy zwrotu;  
Akceptacja wysokiego ryzyka inwestycyjnego;  
Preferowanie rynków alternatywnych względem rynku akcji (także celem dywersyfikacji inwestycji pomiędzy 
różnymi rynkami finansowymi);  
Zaangażowania w strategię nie przekracza 30% aktywów płynnych Klienta.  

Waluta bazowa USD, PLN 

Minimalna początkowa 
wartość aktywów 

10 000 USD bądź równowartość tej kwoty w PLN 

 

 

OPIS STRATEGII ATHENA equity 

Opis Strategii Celem strategii jest uzyskanie ponadprzeciętnego zysku w każdych warunkach rynkowych, w tym także w czasie 
dekoniunktury na rynku akcji i innych rynkach finansowych. 
Główna idea strategii polega na łącznym zastosowaniu kilku metod selekcji akcji pod kątem ich wyceny, kondycji 
finansowej spółki, przyszłych perspektyw spółki oraz zachowania się ceny akcji. Po dokonaniu selekcji zarządzający 
dokonują zakupu akcji ocenionych pozytywnie, a także pożyczają akcje ocenione negatywnie i dokonują ich sprzedaży 
w celu późniejszego odkupu (krótka sprzedaż). Otwarte pozycje utrzymywane są od kilku dni do kilku miesięcy. 
 Aktywa są inwestowane przede wszystkim w akcje notowane na najbardziej płynnych amerykańskich giełdach akcji. 

Cel zarządzania Uzyskanie znacznego wzrostu powierzonych przez Klienta Aktywów; Maksymalizacja stopy zwrotu.  

Poziom ryzyka przyjęty na 
potrzeby zarządzania 

Wysoki – w sytuacji braku realizacji określonych założeń strategii możliwe są do poniesienia straty finansowe 
polegające na utracie istotnej części lub całości powierzonych do zarządzania środków finansowych 
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Charakterystyka 

Dopuszczalne wysokie ryzyko inwestycji;  
Zmienne zaangażowanie aktywów;  
Możliwość stosowania znacznej dźwigni finansowej poprzez zawieranie transakcji o łącznej wartości nominalnej 
wielokrotnie przewyższającej stan aktywów netto Klienta;  
Stosowanie strategii o charakterze fundamentalnym, spekulacyjnym, arbitrażowym, hedgingowym; 
Niska korelacja stóp zwrotu z wynikami rynków akcji; 
Strategia absolutnej stopy zwrotu. 

Użycie  
Instrumentów Finansowych 

Stosowane Instrumenty Finansowe:   
1. papiery wartościowe. 

Rodzaje transakcji 

Rodzaje transakcji, które mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem Instrumentów Finansowych: 
1. kupno Instrumentu Finansowego; 

2. sprzedaż Instrumentu Finansowego. 

Limity inwestycyjne brak limitów inwestycyjnych 

Obiektywne wskaźniki 
finansowe 

wyniki na portfelu klienta są porównywane z Obiektywnymi Wskaźnikami Finansowymi wymienionymi w  § 1 ust. 9 
Regulaminu 

Elementy ryzyka 

1. Ryzyko  kredytowe (niewypłacalności emitenta); 
2. Ryzyko płynności; 
3. Ryzyko stopy procentowej; 
4. Ryzyko reinwestycji; 
5. Ryzyko wykupu na żądanie; 
6. Ryzyko rynkowe; 
7. Ryzyko specyficzne; 
8. Ryzyko makroekonomiczne; 
9. Ryzyko branżowe; 
10. Ryzyko polityczne; 
11. Ryzyko walutowe; 
12. Ryzyko operacyjne AIDM S.A.;  
13. Ryzyko operacyjne Partnera; 
14. Ryzyko  nieefektywnych decyzji inwestycyjnych; 
15. Ryzyko podatkowe; 
16. Ryzyko inflacji; 
17. Ryzyko niewypłacalności Partnera. 
Poszczególne rodzaje ryzyka są szczegółowo opisane w "Ogólnym opisie istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka 
związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe " 

Horyzont inwestycyjny Nie mniej niż 12 miesięcy  

Zalecony profil Klienta 

Preferowanie strategii absolutnej stopy zwrotu;  
Akceptacja wysokiego ryzyka inwestycyjnego;  
Preferowanie rynków alternatywnych względem rynku akcji (także celem dywersyfikacji inwestycji pomiędzy 
różnymi rynkami finansowymi);  
Zaangażowania w strategię nie przekracza 30% aktywów płynnych Klienta.  

Waluta bazowa USD 

Minimalna początkowa 
wartość aktywów 

10 000 USD  

 

OPIS STRATEGII ATHENA vega 

Opis Strategii  Celem strategii jest uzyskanie ponadprzeciętnego zysku w każdych warunkach rynkowych, w tym także w czasie 
dekoniunktury na rynku akcji i innych rynkach finansowych. 
Zastosowana metodologia pozwala na identyfikację i wykorzystanie momentów niedowartościowania i 
przewartościowania wyceny rynkowej stosowanych pochodnych instrumentów finansowych. Charakter strategii 
pozwala wykorzystać zarówno wzrosty jak i spadki cen tych instrumentów finansowych: w przypadku stwierdzenia 
przewartościowania zarządzający dokonują transakcji sprzedaży instrumentu finansowego, a w przypadku 
stwierdzenia niedowartościowania dokonują transakcji zakupu instrumentu finansowego. Otwarte pozycje 
utrzymywane są od kilku dni do kilku miesięcy. 
Aktywa są inwestowane w instrumenty pochodne: opcje oraz kontrakty futures.  

Cel zarządzania Uzyskanie znacznego wzrostu powierzonych przez Klienta Aktywów; Maksymalizacja stopy zwrotu.  

Poziom ryzyka przyjęty na 
potrzeby zarządzania 

Wysoki – w sytuacji braku realizacji określonych założeń strategii możliwe są do poniesienia straty finansowe 
polegające na utracie istotnej części lub całości powierzonych do zarządzania środków finansowych 

Charakterystyka 

Dopuszczalne wysokie ryzyko inwestycji;  
Zmienne zaangażowanie aktywów;  
Możliwość stosowania znacznej dźwigni finansowej poprzez zawieranie transakcji o łącznej wartości nominalnej 
wielokrotnie przewyższającej stan aktywów netto Klienta;  
Stosowanie strategii o charakterze spekulacyjnym, arbitrażowym, hedgingowym; 
Zawieranie transakcji w ramach Strategii ze względu na wysoką zmienność kwotowań oraz cechy wykorzystywanych 
instrumentów pochodnych, nie ma – co do zasady - charakteru inwestycji długoterminowej, lecz krótkoterminowej 
spekulacji (uzyskanie zysku lub straty w krótkim czasie). 
Niska korelacja stóp zwrotu z wynikami rynków akcji; 
Strategia absolutnej stopy zwrotu. 
W przypadku zawierania transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych alokacja środków pieniężnych 
Klienta powierzonych do zarządzania polega na blokowaniu części środków pieniężnych w ramach depozytu 
zabezpieczającego zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Partnera prowadzącego Rachunek Inwestycyjny. 

Użycie  
Instrumentów Finansowych 

Stosowane Instrumenty Finansowe:   
papiery wartościowe, opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne 
instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, 
wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są 
wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne. 
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Rodzaje transakcji 

Rodzaje transakcji, które mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem Instrumentów Finansowych: 

1. kupno Instrumentu Finansowego; 

2. sprzedaż Instrumentu Finansowego. 
Limity inwestycyjne brak limitów inwestycyjnych 

Obiektywne wskaźniki 
finansowe 

wyniki na portfelu klienta są porównywane z Obiektywnymi Wskaźnikami Finansowymi wymienionymi w  § 1 ust. 9 
Regulaminu 

Elementy ryzyka 

1. Ryzyko  kredytowe; 
2. Ryzyko płynności; 
3. Ryzyko stopy procentowej; 
4. Ryzyko reinwestycji; 
5. Ryzyko wykupu na żądanie; 
6. Ryzyko rynkowe; 
7. Ryzyko specyficzne; 
8. Ryzyko makroekonomiczne; 
9. Ryzyko branżowe; 
10. Ryzyko polityczne; 
11. Ryzyko zmienności ceny instrumentu bazowego; 
12. Ryzyko dźwigni finansowej; 
13. Ryzyko obowiązku utrzymywania odpowiedniej wartości Depozytów Zabezpieczających; 
14. Ryzyko rozliczenia; 
15. Ryzyko upływu czasu; 
16. Ryzyko walutowe; 
17. Ryzyko operacyjne AIDM S.A.;  
18. Ryzyko operacyjne Partnera; 
19. Ryzyko  nieefektywnych decyzji inwestycyjnych; 
20. Ryzyko podatkowe; 
21. Ryzyko inflacji; 
22. Ryzyko niewypłacalności Partnera. 
Poszczególne rodzaje ryzyka są szczegółowo opisane w "Ogólnym opisie istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka 
związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe " 

Horyzont inwestycyjny Nie mniej niż 12 miesięcy  

Zalecony profil Klienta 

Preferowanie strategii absolutnej stopy zwrotu;  
Akceptacja wysokiego ryzyka inwestycyjnego;  
Preferowanie rynków alternatywnych względem rynku akcji (także celem dywersyfikacji inwestycji pomiędzy 
różnymi rynkami finansowymi);  
Zaangażowania w strategię nie przekracza 30% aktywów płynnych Klienta.  

Waluta bazowa USD 

Minimalna początkowa 
wartość aktywów 

20 000 USD  

 

OPIS STRATEGII ATHENA Prometheus 

Opis Strategii  Athena Prometheus to długoterminowa strategia inwestycyjna oparta na poszukiwaniu perspektywicznych 
gospodarek, sektorów oraz spółek z dużym potencjałem wzrostu. Obok akcji w portfelu znajdują się także instrumenty 
finansowe oparte o towary, surowce, metale szlachetne oraz inne aktywa, dla których istnieją silne argumenty 
przemawiające za szybkim wzrostem ich wartości. Nadrzędną zasadą strategii jest rozproszenie zainwestowanych 
środków w różnego rodzaju instrumenty finansowe mające na celu ograniczenie ryzyka generowanego przez 
pojedynczą klasę aktywów.   
Stosowana metodologia dopuszcza wykorzystanie dodatkowych strategii zabezpieczających mających na celu 
ograniczenie możliwości ponoszenia strat w początkowych fazach inwestycji oraz zapobieganiu nadmiernym 
wahaniom kapitału. Strategia wyklucza spekulację, użycie dźwigni finansowej (zawarcie transakcji o wartości 
przekraczającej wartość środków klienta) oraz granie na spadek wartości aktywów. Podejście inwestycyjne opiera się 
wyłącznie na oczekiwanym rzeczywistym wzroście wartości  aktywów wchodzących w skład portfela w perspektywie 
wielu lat wynikającym z przesłanek fundamentalnych, a nie spekulacyjnych. 

Cel zarządzania Uzyskanie znacznego wzrostu powierzonych przez Klienta Aktywów; Maksymalizacja stopy zwrotu.  

Poziom ryzyka przyjęty na 
potrzeby zarządzania 

Wysoki – w sytuacji braku realizacji określonych założeń strategii możliwe są do poniesienia straty finansowe 
polegające na utracie istotnej części powierzonych do zarządzania środków finansowych 

Charakterystyka 

Dopuszczalne wysokie ryzyko inwestycji;  
Zmienne zaangażowanie aktywów;  
Stosowanie strategii o charakterze fundamentalnym, arbitrażowym, hedgingowym; 
Długoterminowy horyzont inwestycyjny transakcji; 
Wysoka dywersyfikacja aktywów; 
W przypadku zawierania transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych alokacja środków pieniężnych 
Klienta powierzonych do zarządzania polega na blokowaniu części środków pieniężnych w ramach depozytu 
zabezpieczającego zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Partnera prowadzącego Rachunek Inwestycyjny. 

Użycie  
Instrumentów Finansowych 

Stosowane Instrumenty Finansowe:   
papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, opcje. 

Rodzaje transakcji 

Rodzaje transakcji, które mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem Instrumentów Finansowych: 

1. kupno Instrumentu Finansowego; 

2. sprzedaż Instrumentu Finansowego. 
Limity inwestycyjne brak limitów inwestycyjnych 

Obiektywne wskaźniki 
finansowe 

wyniki na portfelu klienta są porównywane z Obiektywnymi Wskaźnikami Finansowymi wymienionymi w  § 1 ust. 9 
Regulaminu 
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Elementy ryzyka 

1. Ryzyko  kredytowe; 
2. Ryzyko płynności; 
3. Ryzyko stopy procentowej; 
4. Ryzyko reinwestycji; 
5. Ryzyko wykupu na żądanie; 
6. Ryzyko rynkowe; 
7. Ryzyko specyficzne; 
8. Ryzyko makroekonomiczne; 
9. Ryzyko branżowe; 
10. Ryzyko polityczne; 
11. Ryzyko zarządzającego; 
12. Ryzyko niepełnej informacji; 
13. Ryzyko koncentracji; 
14. Ryzyko zawieszenia odkupień tytułu uczestnictwa; 
15. Ryzyko zmienności wycen; 
16. Ryzyko zmienności ceny instrumentu bazowego; 
17. Ryzyko rozliczenia; 
18. Ryzyko upływu czasu; 
19. Ryzyko depozytu zabezpieczającego; 
20. Ryzyko dźwigni finansowej; 
21. Ryzyko walutowe; 
22. Ryzyko operacyjne AIDM S.A.;  
23. Ryzyko operacyjne Partnera; 
24. Ryzyko  nieefektywnych decyzji inwestycyjnych; 
25. Ryzyko podatkowe; 
26. Ryzyko inflacji; 
27. Ryzyko niewypłacalności Partnera. 
Poszczególne rodzaje ryzyka są szczegółowo opisane w "Ogólnym opisie istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka 
związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe " 

Horyzont inwestycyjny Nie mniej niż 24 miesięcy  

Zalecony profil Klienta 

Preferowanie strategii opartych na kryteriach fundamentalnych;  
Akceptacja wysokiego ryzyka inwestycyjnego;  
Preferowanie długoterminowego horyzontu inwestycyjnego;  
Zaangażowania w strategię nie przekracza 30% aktywów płynnych Klienta.  

Waluta bazowa USD 

Minimalna początkowa 
wartość aktywów 

20 000 USD  

 

 

OPIS STRATEGII ATHENA personal 

Cel inwestycyjny według indywidualnych ustaleń zgodnie z wymaganiami Klienta  uzgodnionymi z zarządzającym. 

Charakterystyka wynikająca z  indywidualnych ustaleń zgodnie z wymaganiami Klienta  uzgodnionymi z zarządzającym. 

Użycie 
Instrumentów Finansowych według indywidualnych ustaleń zgodnie z wymaganiami Klienta  uzgodnionymi z zarządzającym. 

Elementy ryzyka 
w zależności od obranych celów inwestycyjnych dla strategii oraz dokonanego przez Klienta wyboru podstawowych 
instrumentów. 

Horyzont inwestycyjny według indywidualnych ustaleń zgodnie z wymaganiami Klienta  uzgodnionymi z zarządzającym. 

Waluta bazowa według indywidualnych ustaleń z Klientem 

Minimalna początkowa wartość 

aktywów 
według indywidualnych ustaleń z Klientem 
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Z a ł ą c z n i k  nr 2 

do Regulaminu Świadczenia przez Athena Investments Dom Maklerski S.A. usług zarządzania Portfelem, w skład którego wchodzi jeden 
lub większa liczba instrumentów finansowych 

Wprowadzony Uchwałą Zarządu nr 03/01/2018 z dnia 02/01/2018 roku obowiązuje od dnia 31/01/2018 roku 

TABELA OPŁAT I PROWIZJI 

OPŁATA WSTĘPNA: 
 
1. Strategia ATHENA spectrum: negocjowana - do 2% łącznej wartości Aktywów powierzonych do zarządzania 
2. Strategia ATHENA quantum: negocjowana - do 2% łącznej wartości Aktywów powierzonych do zarządzania 
3. Strategia ATHENA equity: negocjowana - do 2% łącznej wartości Aktywów powierzonych do zarządzania 
4. Strategia ATHENA vega: negocjowana - do 2% łącznej wartości Aktywów powierzonych do zarządzania 
5. Strategia ATHENA Prometheus: negocjowana - do 2% łącznej wartości Aktywów powierzonych do zarządzania 
6. Strategia ATHENA personal: negocjowana - do 5% łącznej wartości Aktywów powierzonych do zarządzania 
 
Opłata wstępna pobierana jest jednorazowo. 

 

MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT Z TYTUŁU ZARZĄDZANIA AKTYWAMI: 

 
 

Strategia 
Minimalna Wartość 

Portfela Klienta 

stawka  
Opłaty Stałej  
w skali roku 

stawka  
Prowizji od Wzrostu 

Wartości Portfela 

USD % % 

ATHENA spectrum 10 000 3 25 

ATHENA quantum 10 000 3 25 

ATHENA equity 10 000 3 25 

ATHENA vega 20 000 3 25 

ATHENA Prometheus 20 000 3 25 

ATHENA Personal Według indywidualnych ustaleń 

 
SPOSÓB NALICZANIA OPŁAT 

 
Prowizja od Wzrostu Wartości Portfela pobierana po zakończeniu okresu rozliczeniowego jest obliczona wg następującego wzoru: 
Prowizja od Wzrostu Wartości Portfela = stawka Prowizji od Wzrostu Wartości Portfela x Wzrost Wartości Portfela w okresie rozliczeniowym 
 
Opłata Stała pobierana po zakończeniu okresu rozliczeniowego jest obliczona wg następującego wzoru: 
Opłata Stała  = stawka Opłaty Stałej x ( Wartość Końcowa Portfela - Prowizja od Wzrostu Wartości Portfela ) x (liczba dni w okresie 
rozliczeniowym/365) 
 
Szczegółowe zasady obliczania Opłaty Stałej oraz Prowizji od Wzrostu Wartości Portfela, a także definicje poszczególnych elementów składających 
się na formułę ich obliczania są opisane w §28-31 Regulaminu. 

 
PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG: 

Do opłat i prowizji z tytułu zarządzania Portfelem dolicza się podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek na mocy obowiązujących 
przepisów prawa podatkowego. 


