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Postanowienia ogólne
1. Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (QTFI) deklaruje prowadzenie przejrzystej
polityki informacyjnej.
2. Akcjonariusze i klienci mogą zgłaszać uwagi do prowadzonej polityki informacyjnej, a QTFI
będzie dążyło do uwzględnienia potrzeb akcjonariuszy i klientów.
3. QTFI deklaruje, że będzie przekazywało informacje w sposób zapewniający łatwy dostęp do
informacji, z tym że raporty finansowe nie będą sporządzane w formie interaktywnej.
4. Akcjonariusze i klienci mogą zgłaszać uwagi co do dostępności informacji, a QTFI będzie dążyło
do zapewnienia odpowiedniej dostępności informacji.
5. QTFI zapewnia akcjonariuszom równy dostęp do informacji.
6. Dane do kontaktu z QTFI:
- numer telefonu: 22 205 30 00,
- numer faksu: 22 205 30 01,
- adres poczty elektronicznej: biuro@qtfi.pl,
- adres: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.
7. Informacje udostępniane publicznie będą publikowane przez QTFI na stronie internetowej QTFI
dostępnej pod adresem: www.qtfi.pl.
Zasady i terminy udzielania odpowiedzi
8. Odpowiedź na pytanie będzie udzielana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od
daty otrzymania pytania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.
9. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi na pytanie w terminie
wskazanym w ust. 8, ostateczny termin udzielenia odpowiedzi może ulec wydłużeniu, jednak nie
może być on dłuższy niż 90 dni od daty otrzymania pytania. W takim przypadku przekazywana
jest informacja zawierająca wyjaśnienie przyczyny powstałego opóźnienia i wskazanie
ostatecznego terminu udzielenia odpowiedzi.
10. Odpowiedź na pytanie oraz przekazanie informacji, o której mowa w ust. 9, następuje w formie,
w jakiej QTFI otrzymało pytanie, o ile akcjonariusz lub klient nie wskazał innej formy kontaktu
w związku ze złożonym pytaniem.
Ochrona informacji
11. Informacje otrzymane przez QTFI podlegają ochronie wymaganej przepisami prawa.
12. QTFI nie będzie udzielać informacji mogących naruszyć przepisy prawa, w szczególności
przepisy dot. tajemnicy zawodowej oraz informacji poufnych wynikających z posiadanego
statusu spółki publicznej.
Informacje dla klientów
13. Na stronie internetowej QTFI publikowane są informacje dla klientów wymagane przepisami
prawa, w szczególności prospekt informacyjny i kluczowe informacje dla inwestorów.
Reklamacje klientów
14. Zasady rozpatrywania reklamacji klientów określa „Procedura przyjmowania i załatwiania
reklamacji klientów przez Quercus TFI S.A.” udostępniona na stronie internetowej QTFI.
Relacje inwestorskie
15. Informacje związane posiadanym statusem spółki publicznej publikowane są na stronie
internetowej QTFI w sekcji „Relacje Inwestorskie”. Dane kontaktowe w tym zakresie podane są
na stronie internetowej.
Udostępnienie niniejszej polityki
16. Niniejsza Polityka Informacyjna udostępniana jest na stronie internetowej QTFI.
-------koniec procedury-------
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