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§1
Ilekroć w niniejszej Polityce mowa jest o:
a) Akcjonariuszu - należy przez to rozumieć akcjonariusza Vestor DM;
b) Vestor DM - należy przez to rozumieć Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisany do
rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000277384;
c) Informacjach - należy przez to rozumieć dane, materiały lub inne zbiory informacji, będące w
posiadaniu Vestor DM i nieobjęte tajemnicą przedsiębiorstwa, tajemnicą zawodową ani w żaden inny
sposób niechronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub przez inne niż Polityka
regulacje wewnętrzne Vestor DM,
d) Kliencie - należy przez to rozumieć podmiot, na rzecz którego Vestor DM świadczy usługi;
e) Polityce - należy przez to rozumieć niniejszą Politykę Informacyjną Vestor Domu Maklerskiego S.A.
§2
Celem niniejszej Polityki jest zapewnienie dostępu do Informacji Akcjonariuszom oraz Klientom Vestor DM.
§3
1.

Vestor DM dąży do zapewnienia dostępu do Informacji Akcjonariuszom oraz Klientom.

2.

Vestor DM dąży do zapewnienia równego dostępu do Informacji poszczególnym Klientom.

3.

Vestor DM dąży do zapewnienia równego dostępu do Informacji poszczególnym Akcjonariuszom.

4.

Vestor DM zapewnia dostęp do niektórych Informacji poprzez ich udostępnienie Akcjonariuszom lub
Klientom, w szczególności za pomocą środków porozumiewania na odległość albo poprzez udostępnienie
Informacji w siedzibie Vestor DM.

5.

Vestor DM, uwzględniając uzasadniony interes Akcjonariuszy lub Klientów, udziela im odpowiedzi na
zadawane pytania, o ile dotyczą one Informacji, a także o ile udzielenie odpowiedzi na określone
pytanie nie narusza równości dostępu do Informacji. Odpowiedzi na zadane pytanie Vestor DM udziela
niezwłocznie i możliwie wyczerpująco, w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany
w zapytaniu.

6.

Reklamacji lub skarg na czynności Vestor DM nie uważa się za zapytanie, o którym mowa w § 3 ust. 5
powyżej. Rozpatrzenie takich skarg lub reklamacji następuje zgodnie z innymi regulacjami wewnętrznymi
Vestor DM, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego.

7.

Vestor DM nie ujawnia danych lub informacji, które są chronione powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, a także innymi niż niniejsza Polityka wewnętrznymi regulacjami Vestor DM.
§4

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.
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