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u s ł u g a  z a r z ą d z a n i a  a k t y w a m i



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.

Usługa cechuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym, przez co należy rozumieć możliwość 
utraty istotnej części lub całości zainwestowanych środków finansowych. 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych elementów ryzyka znajdują się na 
stronie www.aidm.pl/do-pobrania/ w dokumentach „Regulamin świadczenia przez Athena 
Investments Dom Maklerski S.A. usług zarządzania Portfelem, w skład którego wchodzi 
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych” oraz „Ogólny opis istoty instrumentów 
finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe”. 

OPIS STRATEGII

RYZYKO

materiał  reklamowy



materiał  reklamowy

FAKTY

CEL INWESTYCYJNY
ponadprzeciętny zysk

RYZYKO INWESTYCYJNE
wysokie

MINIMALNA WPŁATA
20 000 USD*

HORYZONT INWESTYCYJNY 
co najmniej 24 miesiące

STOSOWANE  
INSTRUMENTY FINANSOWE 
papiery wartościowe, tytuły 
uczestnictwa w instytucjach 
wspólnego inwestowania, opcje

OPŁATA WSTĘPNA
do 2% wartości aktywów**

OPŁATA STAŁA
do 3% wartości aktywów 
w skali roku**

OPŁATA ZA SUKCES
do 25% wypracowanego 
zysku**

niska stopa zwrotu wysoka

niskie ryzyko wysokie

*Bądź równowartość kwoty 20 000 USD w złotych polskich; w przypadku wybrania USD jako 
waluty bazowej stopa zwrotu może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu 
walutowego.

**Do opłat i prowizji dolicza się podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek 
na mocy odrębnych przepisów; dodatkowo klient ponosi koszty związane z prowadzeniem 
rachunku inwestycyjnego oraz nabywaniem i zbywaniem instrumentów finansowych 
określone przez firmę inwestycyjną prowadzącą ten rachunek. 

Athena Investments Dom Maklerski S.A. - licencjonowany dom maklerski działający 
na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie  
(00-030) przy Placu Powstańców Warszawy 1, i pozostający pod jej nadzorem. Spółka 
prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu portfelem, w skład którego wchodzi 
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

ZARZĄDZAJĄCY

PROFESJONALIZM  
decyzje podejmują licencjonowani  

doradcy inwestycyjni

KONTROLA
inwestycje dokonywane są  

na indywidualnym rachunku Klienta

PARTNERSTWO
indywidualna obsługa Klienta

TRANSPARENTNOŚĆ 
pełny wgląd do informacji na temat  

inwestycji 24h na dobę

PRZEWAGI USŁUGI ZARZĄDZANIA PORTFELEM
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DANE KONTAKTOWE

BIURA OBSŁUGI KLIENTA

ul. Jesionowa 22 | 40-158 Katowice
Telefon +48 32 411 95 51

ul. Twarda 18 | 00-105 Warszawa
Telefon +48 22 290 79 67

Niniejszy dokument został przygotowany przez Athena Investments Dom Maklerski S.A. w dobrej 
wierze i z należytą starannością, jednak ma on charakter wyłącznie reklamowy. Treści w materiale 
nie są w żadnym razie przedstawiane w zamiarze dokonania czynności prawnej lub wywołania 
jakichkolwiek skutków prawnych w inny sposób, a w szczególności nie stanowią oferty w rozu-
mieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 
lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zor-
ganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382.) a jedynie 
zaproszenie do negocjacji. Zawarcie umowy dotyczące opisywanych w materiale usług następuje 
jedynie po zgodnym oświadczeniu woli stron w postaci podpisu pod umową sporządzoną w for-
mie pisemnej i precyzującą zakres oraz warunki tej umowy. Dokument nie stanowi również oferty 
inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy 
prawnej. Znaki handlowe oraz logotypy prezentowane w materiale są chronione prawem handlo-
wym oraz umowami międzynarodowymi, a ich użycie bez odpowiedniej zgody jest zabronione.

Prezentowana usługa jest powiązana z wysokim ryzykiem inwestycyjnym, które może nie być 
odpowiednie dla niektórych inwestorów. Inwestor powinien być świadomy wszelkich rodzajów 
ryzyka związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w związku z czym w przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości powinien w tym zakresie zasięgnąć porady inwestycyjnej 
od niezależnego doradcy finansowego.

Informacje zamieszczone w materiale nie są kierowane do osób mających miejsce zamieszkania 
lub stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub w dowol-
nej innej jurysdykcji, w której materiał byłby sprzeczny z prawem, regulacjami i innymi wymogami, 
w szczególności jeśli dystrybucja lub użytkowanie takiego materiału jest niedozwolone.

Athena Investments Dom Maklerski S.A., ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice, tel. 32 411 95 51 fax. 32 750 06 80, NIP 
951-22-32-712, REGON 141157850, Oznaczenie Sądu Rejestrowego: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000293430; Kapitał Spółki 735 000 zł  
(w całości wpłacony); Athena Investments Dom Maklerski S.A. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego 
z siedzibą w Warszawie (00-030) przy Placu Powstańców Warszawy 1 na prowadzenie działalności maklerskiej 
wydane 17 kwietnia 2012 r.


