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Informacja dotycząca Athena Investments Dom Maklerski S.A. (dalej: Spółka, AIDM S.A.) i jej usług, 

instrumentów finansowych i proponowanych strategii inwestycyjnych, miejsca wykonania oraz 

wszystkich kosztów i powiązanych opłat 

 
Wprowadzony Uchwałą Zarządu nr 13/09/2018 z 17.09.2018roku obowiązuje od dnia 17.09.2018 roku. 

 

 
1. Nazwa i adres firmy inwestycyjnej: 

Athena Investments Dom Maklerski S.A. 

• siedziba: Katowice 
• adres siedziby: ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice  
• sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód W Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000293430 
• NIP: 951-22-32-712 
• kapitał zakładowy Spółki - 735 000,00 PLN (w całości opłacony) 

 
2. Dane teleadresowe umożliwiające klientom skuteczne kontaktowanie się z firmą: 

Centrala: 
• ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice  
• Tel.:  (+48) 32 411 95 51 
• Fax.: (+48) 32 750 06 80  

Biuro Obsługi Klienta w Warszawie:  
• ul. Twarda 18, 00 -105 Warszawa 
• Tel.:  (+48) 22 290 79 67 

Biuro Obsługi Klienta w Katowicach 
• ul. Owsiana 62, 40-780 Katowice 

 

Strona internetowa: www.aidm.pl 
e – mail: kontakt@aidm.pl  

 
3. Języki, w których Klient może kontaktować się z AIDM S.A., i w których sporządzane będą dokumenty oraz 

przekazywane informacje 
 
Klient może kontaktować się z AIDM S.A. w języku polskim i angielskim, i w tych językach otrzymywać dokumenty oraz 
informacje związane z prowadzonymi usługami. 

4. Metody komunikacji, z których korzystać należy w kontaktach firmy inwestycyjnej z klientem 

Spółka prowadzi obsługę Klientów w Centrali oraz Biurach Obsługi Klienta w Warszawie i  Katowicach, w których wykonywane 
są czynności związane z prowadzeniem działalności maklerskiej, telefonicznie na numer 32 411 95 51 oraz 22 290 79 67, 
elektronicznie za pośrednictwem poczty email: kontakt@aidm.pl oraz poprzez formularz na stronie www.aidm.pl. Adres do 
korespondencji papierowej: Athena Investments Dom Maklerski S.A., ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice 

5. Organ nadzoru, który udzielił AIDM S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej 

Organem nadzoru, który udzielił AIDM S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej jest Komisja Nadzoru 
Finansowego (KNF). AIDM S.A. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej z 
dnia 17.04.2012 r. 

 
Adres siedziby Urzędu KNF: 
Plac Powstańców Warszawy 1 , 00-030 Warszawa  
 
Adres korespondencyjny Urzędu KNF: 
Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. nr 419 , 00-950 Warszawa 1 

6. Charakter, częstotliwość i terminy sprawozdań z wykonania usługi, którą firma inwestycyjna ma świadczyć na rzecz 
klienta 

Spółka przekazuje Klientom sprawozdania z wykonania usługi, zgodnie z §24 i §27 Regulaminu świadczenia przez Athena 

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

finansowy. Zgodnie z przedmiotowym regulaminem sprawozdania są przygotowywane w co najmniej miesięcznych okresach 

rozliczeniowych, zaś przekazywane Klientom w terminie 21 dni od zakończenia tego okresu. Spółka zobowiązana jest ponadto 

do poinformowania Klienta w przypadku gdy całkowita wartość Portfela, oceniania z początkiem jednomiesięcznego okresu 
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rozliczeniowego, 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. 

 
Przekazywanie sprawozdań odbywa się w sposób i na adres wskazany w umowie z Klientem. 
 
Raport z wykonania usługi zawiera m.in.: oznaczenie Rachunków Inwestycyjnych objętych umową; określenie składu i wyceny 
Portfela; wartość rynkową lub wartość godziwą (w przypadku gdy wartość rynkowa nie jest dostępna) poszczególnych 
Instrumentów Finansowych wchodzących w skład Portfela; saldo środków pieniężnych na początek i koniec okresu 
rozliczeniowego; wyniki inwestycyjne Portfela osiągnięte w danym okresie rozliczeniowym i ich porównanie z Obiektywnymi 
Wskaźnikami Finansowymi; łączną wysokość wszystkich opłat i prowizji pobranych w danym okresie rozliczeniowym; łączną i 
szczegółową wysokość opłat i prowizji pobranych z tytułu zarządzania Portfelem Klienta; łączną i szczegółową wysokość opłat i 
prowizji związanych z wykonywaniem zleceń w ramach zarządzania Portfelem Klienta; całkowitą kwotę dywidend, odsetek oraz 
innych płatności otrzymanych w okresie rozliczeniowym w odniesieniu do Portfela Klienta; informacje na temat innych zdarzeń 
korporacyjnych dających prawa w stosunku do Instrumentów Finansowych przechowywanych w Portfelu oraz szczegółowe 
informacje w odniesieniu do każdej transakcji zawartej w okresie rozliczeniowym. 

7. Zasady świadczenia usług maklerskich na podstawie zawieranej z Klientem Umowy 

AIDM S.A. posiada wewnętrzne regulacje dotyczące świadczenia usług maklerskich na podstawie zawieranej z Klientem Umowy. 
Szczegółowe zasady świadczenia usług na podstawie zawieranej z Klientem Umowy określa „Regulamin świadczenia przez 
Athena Investments Dom Maklerski S.A. usług zarządzania Portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba 
instrumentów finansowych” – dostępny na stronie internetowej www.aidm.pl bądź na życzenie Klienta.  

8. Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania przez AIDM S.A. skarg Klientów składanych w związku ze świadczonymi 
przez AIDM S.A. usługami maklerskimi 

AIDM S.A. posiada wewnętrzne regulacje dotyczące zasad wnoszenia skarg i wniosków Klientów składanych w związku ze 
świadczonymi przez AIDM S.A. usługami maklerskimi. 
Tryb rozpatrywania wniosków lub skarg Klientów określa 

„Polityka postępowania ze skargami i reklamacjami w Athena Investments Dom Maklerski S.A.” oraz "Regulamin świadczenia 
przez Athena Investments Dom Maklerski S.A. usług zarządzania Portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba 
instrumentów finansowych" - dostępne na stronie internetowej www.aidm.pl bądź na życzenie Klienta. 

9. Podstawowe zasady postępowania AIDM S.A. w przypadku powstania konfliktu interesów 

AIDM S.A. posiada wewnętrzne regulacje dotyczące postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów. 
Szczegółowe informacje dotyczące Polityki zarządzania konfliktami interesów określa: 

• „Regulamin świadczenia przez Athena Investments Dom Maklerski S.A. usług zarządzania Portfelem, w skład którego 
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych” - dostępny na stronie internetowej www.aidm.pl bądź na 
życzenie Klienta; 

•  „Regulamin zarządzania konfliktami interesów” – dostępny na stronie internetowej www.aidm.pl bądź na życzenie Klienta. 

Przez Konflikt Interesów w odniesieniu do usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba 
instrumentów finansowych, 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. 
 
Konflikt w szczególności może powstać, gdy AIDM S.A.,  Pracownik lub inna Osoba Powiązana z AIDM S.A: może uzyskać zysk 
finansowy lub uniknąć straty finansowej kosztem Klienta; ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta 
lub transakcji przeprowadzanej w imieniu klienta i jest on rozbieżny z interesem Klienta; posiada powody natury finansowej lub 
innej, aby ponad interes danego przedkładać interes innego Klienta lub grupy Klientów AIDM S.A.; prowadzi taką samą 
działalność jak działalność prowadzona przez Klienta; 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. 

 
Następujące okoliczności, w odniesieniu do zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba 
instrumentów finansowych, powodują lub mogą powodować powstanie Konfliktu Interesów połączonego z zagrożeniem dla 
interesów jednego lub kilku Klientów: potencjalne ponoszenie nadmiernego ryzyka w celu osiągnięcia jak najwyższej stopy 
zwrotu; zawieranie transakcji na rachunek własny przez Osoby Powiązane z AIDM S.A.; przyjęcie przez AIDM S.A. korzyści 
finansowych od Klienta, Partnera lub innego podmiotu, z którym AIDM S.A. prowadzi współpracę w związku z wykonywaniem 
czynności maklerskich na rzecz swoich Klientów; zawieranie przez AIDM S.A. transakcji w ramach zarządzania jednym portfelem 
mając jednocześnie dostęp do informacji o zleceniach lub inwestycjach w ramach zarządzania drugim portfelem. 
 
W przypadku powstania Konfliktu Interesów w AIDM S.A., gdy skuteczne rozwiązania organizacyjne i administracyjne 
wprowadzone przez AIDM S.A. w celu zapobiegania Konfliktom Interesów lub zarządzania nimi nie są wystarczające w celu 
zapewnienia z należytą pewnością, aby ryzyko szkody dla interesów Klienta nie występowało, AIDM S.A. ujawnia Klientowi 
ogólny charakter lub źródła Konfliktów Interesów oraz działania podjęte w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia szkody dla 
interesów Klienta. 

 
W przypadku stwierdzenia przez AIDM S.A. istnienia Konfliktu Interesów związanego ze świadczeniem danej usługi na rzecz 
Klienta, będącej przedmiotem umowy o świadczenie usług maklerskich i regulaminu prowadzenia tej usługi, gdzie zastosowane 
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przez AIDM S.A. regulacje i procedury wewnętrzne nie są w stanie bezwzględnie zapewnić, że nie dojdzie do naruszenia interesów 
Klienta: AIDM S.A. przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich informuje Klienta za pomocą trwałego nośnika 
informacji, a Klient potwierdza otrzymanie od AIDM S.A. takiej informacji oraz AIDM S.A. uzależnia podpisanie umowy o 
świadczenie usług maklerskich z Klientem od potwierdzenia przez Klienta – w formie odrębnego oświadczenia lub bezpośrednio 
poprzez podpisanie umowy o świadczenie usług maklerskich – woli zawarcia umowy przez Klienta pomimo istnienia Konfliktu 
Interesów. 
 

10. Informacje dotyczące Polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w AIDM S.A. 

AIDM S.A. posiada wewnętrzne regulacje dotyczące Polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. 
Szczegółowe informacje dotyczące Polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta określa „Polityka działania w najlepiej 
pojętym interesie Klienta w Athena Investments Dom Maklerski S.A.” - dostępna na stronie www.aidm.pl bądź na życzenie 
Klienta. 

11. Koszty i opłaty związane z usługami maklerskimi świadczonymi przez AIDM S.A. 

Opłaty i prowizje związane z usługą zarządzania portfelem instrumentów finansowych oraz szczegółowe zasady ich naliczania i 
pobierania przez AIDM  S.A. wyszczególnione są w „Regulaminie świadczenia przez Athena Investments Dom Maklerski S.A. usług 
zarządzania Portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych” - dostępny na stronie 
internetowej www.aidm.pl bądź na życzenie Klienta 

12. Informacje na temat metody oraz częstotliwości wycen instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu Klienta. 

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. 

Szczegółowe zasady świadczenia usług na podstawie zawieranej z Klientem Umowy określa „Regulamin świadczenia przez 
Athena Investments Dom Maklerski S.A. usług zarządzania Portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba 
instrumentów finansowych” – dostępny na stronie internetowej www.aidm.pl bądź na życzenie Klienta. 

13. Szczegóły dotyczące uznaniowego przekazywania w zarządzanie wszystkich lub części instrumentów finansowych lub 
funduszy znajdujących się w portfelu Klienta. 

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

Szczegółowe zasady świadczenia usług na podstawie zawieranej z Klientem Umowy określa „Regulamin świadczenia przez 
Athena Investments Dom Maklerski S.A. usług zarządzania Portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba 
instrumentów finansowych” – dostępny na stronie internetowej www.aidm.pl bądź na życzenie Klienta.  

14. Wskazanie wszelkich wartości referencyjnych, do których porównywane będą wyniki portfela Klienta. 

Obiektywne wskaźniki finansowe, do których porównywane będą wyniki Portfela Klienta w celu ustalenia poziomu efektywności 
świadczonej usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych zależą od rodzaju przyjętej strategii w Portfelu Klienta i są 
to m.in: średnia rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych; procentowa zmiana kursu spot EUR/USD; procentowa 
zmiana kursu spot USD/JPY; procentowa zmiana kursu spot GBP/USD; procentowa zmiana indeksu giełdowego WIG20; 
procentowa zmiana indeksu giełdowego FTSE 100; procentowa zmiana indeksu giełdowego S&P 500 oraz procentowa zmiana 
indeksu giełdowego NASDAQ. 

Szczegółowe zasady świadczenia usług na podstawie zawieranej z Klientem Umowy określa „Regulamin świadczenia przez 
Athena Investments Dom Maklerski S.A. usług zarządzania Portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba 
instrumentów finansowych” – dostępny na stronie internetowej www.aidm.pl bądź na życzenie Klienta.  

15. Rodzaje instrumentów finansowych, które może obejmować portfel Klienta, oraz rodzaje transakcji, które mogą być 
przeprowadzane z wykorzystaniem takich instrumentów oraz wszelkie limity. 

Rodzaje instrumentów finansowych oraz transakcji, a także limity zależą od przyjętej strategii inwestycyjnej i zostały opisane w 
załącznikach do „Regulaminu świadczenia przez Athena Investments Dom Maklerski S.A. usług zarządzania Portfelem, 
w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych” – dostępnym na stronie internetowej 
www.aidm.pl bądź na życzenie Klienta.  
 
Przykładowe rodzaje instrumentów finansowych to: papiery wartościowe, kontrakty na różnicę (CFD), 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 oraz tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania. 
 
Przykładowe transakcje transakcji: sprzedaż oraz kupno instrumentów finansowych. 

16. Cele zarządzania, poziom ryzyka związany z uznaniowym charakterem decyzji personelu kierowniczego oraz wszelkie 
konkretne ograniczenia swobody podejmowania takich decyzji. 
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Cele zarządzania oraz poziom ryzyka jest zależny od rodzaju przyjętej strategii inwestycyjnej i zostały opisane w załącznikach 
do „Regulaminu świadczenia przez Athena Investments Dom Maklerski S.A. usług zarządzania Portfelem, 
w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych” – dostępnym na stronie internetowej 
www.aidm.pl bądź na życzenie Klienta. 
 
Celem zarządzania jest przede wszystkim uzyskanie znacznego wzrostu powierzonych przez Klienta Aktywów oraz 
maksymalizacja stopy zwrotu.  
  
AIDM S.A. w następujący sposób zarządza ryzykiem ograniczeń w swobodzie podejmowania decyzji, wdrażając stosowną 
procedurę podejmowania decyzji inwestycyjnych. 
 
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. 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. Decyzje inwestycyjne podejmowane są 
kolektywnie, poza przypadkami, gdy na posiedzeniu Komitetu Inwestycyjnego lub Rezerwowego Komitetu Inwestycyjnego 
obecny jest jeden członek. Decyzja inwestycyjna może być zatwierdzona i wykonana jedynie w przypadku gdy większość 
członków Komitetu Inwestycyjnego lub Rezerwowego Komitetu Inwestycyjnego zaakceptowała tą decyzję inwestycyjną. 
 
Szczegółowe zasady świadczenia usług na podstawie zawieranej z Klientem Umowy określa „Regulamin świadczenia przez 
Athena Investments Dom Maklerski S.A. usług zarządzania Portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba 
instrumentów finansowych” – dostępny na stronie internetowej www.aidm.pl bądź na życzenie Klienta.  

 


