
 

Polityka informacyjna wobec Klientów, w tym uczestników funduszy inwestycyjnych 

zarządzanych przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

 

1. Celem prowadzonej przez EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

(dalej jako EQUES Investment TFI, Towarzystwo) polityki informacyjnej jest ułatwienie Klientom 

dostępu do informacji dotyczących Towarzystwa oraz funduszy.  

2. Towarzystwo prowadząc politykę informacyjną dokłada należytej staranności, aby 

działania informacyjne uwzględniały potrzeby Klientów Towarzystwa w tym uczestników 

funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.  

3. Towarzystwo udostępnia Klientom informacje o firmie i funduszach:  
♦ na stronie www.eitfi.pl  

♦ u Prowadzących Dystrybucję, których lista dostępna jest na stronie www.eitfi.pl  

♦ bezpośrednio w siedzibie i oddziale Towarzystwa, pod adresami:  

 

ul. Chłopska 53, 80 - 350 Gdańsk tel. (+48) 58 761 00 01 fax. (+48) 58 761 00 01 

Plac Bankowy 1, 00 – 139 Warszawa tel. (+48) 22 379 46 00 fax. (+48) 22 379 46 10  
♦ za pośrednictwem poczty elektronicznej: warszawa@eitfi.pl  

♦ pod numerem infolinii (+48) 22 338 91 01. Konsultant udzieli Klientowi informacji o EQUES 

Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym 

  

4. Językiem stosowanym w relacjach funduszy oraz Towarzystwa z Klientami jest język polski.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące funduszy zarządzanych przez Towarzystwo znajdują się 

w Statutach, Prospektach lub Kluczowych Informacjach dla Inwestorów.  

6. Prospekty, Kluczowe Informacje dla Inwestorów, roczne i półroczne połączone 

sprawozdania finansowe funduszu oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy dostępne są 

w następujących miejscach:  

♦ na stronie: www.eitfi.pl  

♦ w punktach obsługi Klientów podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu 

Jednostek Uczestnictwa, których lista dostępna jest na stronie www.eitfi.pl  

♦ w siedzibie i oddziale Towarzystwa, pod adresami:  

 

ul. Chłopska 53, 80 - 350 Gdańsk 

Plac Bankowy 1, 00 – 139 Warszawa  

 

Zasady polityki informacyjnej wobec akcjonariuszy Towarzystwa  

Towarzystwo udziela akcjonariuszom informacji na następujących zasadach:  

1. Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd Towarzystwa jest obowiązany do udzielenia 

akcjonariuszom na ich żądanie informacji dotyczących Towarzystwa, jeżeli jest to 

uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.  

2. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Towarzystwu,  

w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 

przedsiębiorstwa.  

3. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby 

stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.  

4. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku  

o udzielenie informacji dotyczących Towarzystwa, zarząd może udzielić akcjonariuszowi 

informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ust. 2.  

5. Towarzystwo niezwłocznie przekazuje akcjonariuszowi informacje niezbędne dla 

terminowego wypełnienia przez akcjonariusza obowiązków wynikających z przepisów prawa.  


