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Polityka informacyjna BALTIC CAPITAL TFI S.A.
§ 1.
BALTIC CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:
„Towarzystwo”) ustanawia politykę informacyjną BALTIC CAPITAL TFI S.A. (dalej: „Polityka”),
która określa zasady związane z udostępnianiem informacji akcjonariuszom i klientom
Towarzystwa. Polityka została wprowadzona stosownie do treści § 31 Zasad ładu
korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
dnia 22 lipca 2014 r. (dalej: „ZŁK”).
§ 2.
ZASADY OGÓLNE
1. Ilekroć w Polityce jest mowa o:
1) akcjonariuszu – rozumie się przez to osobę, która zgodnie z wpisem do księgi
akcyjnej Towarzystwa jest uprawniona do wykonywania praw z co najmniej jednej
akcji Towarzystwa,
2) Funduszu – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny lub fundusze inwestycyjne
zarządzane przez Towarzystwo,
3) kliencie – rozumie się przez to osobę, która jest uczestnikiem Funduszu lub która
podejmuje wobec Towarzystwa czynności związane z zamiarem nabycia lub objęcia
certyfikatów inwestycyjnych takiego Funduszu.
2. Towarzystwo udostępnia klientom oraz akcjonariuszom informacje zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa przy zachowaniu zasad ochrony tajemnicy
zawodowej i ochrony dostępu do informacji poufnych.
3. Polityka ma na względzie rzetelność informacji o działalności Towarzystwa i
zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy, równy dostęp do informacji wszystkich
zainteresowanych w zakresie dozwolonym przepisami prawa oraz prawidłowe
wypełnianie obligatoryjnych obowiązków informacyjnych.
4. W przypadku, gdy Towarzystwo uzna to za celowe, a przepisy prawa dopuszczają taką
możliwość, ogłoszenia lub indywidulane informacje mogą być udostępniane
akcjonariuszom lub klientom w formie elektronicznej.
5. W przypadku, gdy Towarzystwo udostępnia informacje dotyczące Towarzystwa lub
Funduszy za pośrednictwem środków masowego przekazu, z wykorzystaniem
wystąpień publicznych osób upoważnionych do przekazywania takich informacji w
imieniu Towarzystwa - osoby te mają obowiązek zapewnić w ramach swoich
obowiązków służbowych, aby informacje oraz komunikaty były wyczerpujące, uczciwe,
terminowe, ścisłe i zrozumiałe oraz zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów
prawa. Wymogi te dotyczą wszystkich informacji ujawnianych publicznie, oświadczeń
ustnych, prezentacji, konferencji prasowych oraz rozmów z przedstawicielami środków
masowego przekazu w sprawach dotyczących Towarzystwa lub zarządzanych przez nie
Funduszy.
§ 3.
KANAŁY KOMUNIKACJI
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1. Towarzystwo realizuje politykę informacyjną wykorzystując miedzy innymi następujące
kanały dotarcia do odbiorcy:
1) stronę internetową www.baltictfi.pl,
2) zewnętrzne platformy internetowe o charakterze informacyjnym,
3) informacje i wywiady w mediach,
4) media społecznościowe,
5) materiały informacyjne oraz prezentacje.
2. Do komunikacji z klientami oraz akcjonariuszami Towarzystwo wykorzystuje również
pocztę, e-mail, telefony oraz Internet.
§ 4.
ZAKRES UPUBLICZNIANYCH INFORMACJI
1. Na stronach internetowych Towarzystwa publikowane są, w zakresie dopuszczalnym
przepisami prawa oraz z ich uwzględnieniem, najważniejsze dokumenty oraz
informacje dotyczące Towarzystwa oraz Funduszy, w tym w szczególności:
1) informacje o Towarzystwie, organach Towarzystwa, zespole zarządzających
Funduszami i strukturze organizacyjnej Towarzystwa,
2) informacje o Funduszach, w tym o bieżącej i archiwalnej wycenie certyfikatów
inwestycyjnych Funduszy,
3) dokumenty wewnętrzne Towarzystwa, w tym:
a) opis strategii uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na walnych
zgromadzeniach,
b) Procedura rozpatrywania reklamacji przez BALTIC CAPITAL TFI S.A.,
c) bieżące i archiwalne ogłoszenia dotyczące Funduszy wynikające z przepisów
prawa lub statutów Funduszy.
2. Polityka informacyjna w mediach społecznościowych ograniczona jest do danych
teleadresowych
Towarzystwa,
ogólnego
opisu
działalności
Towarzystwa,
podstawowych informacji o Funduszach oraz aktualności na temat bieżącej działalności
Towarzystwa.
§ 5.
ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI KLIENTOM

1. Klienci mogą kierować do Towarzystwa wnioski lub zapytania, niestanowiących
reklamacji, o których mowa w § 7, za pośrednictwem następujących kanałów
komunikacji:
a. osobiście w siedzibie Towarzystwa w Warszawie przy ul. Bagno 2/244,
b. przesyłką pocztową, przesyłką kurierską lub poprzez posłańca, na adres 00-112
Warszawa, ul. Bagno 2/244,
c. telefonicznie pod numerem telefonu +48 882 702 116,
d. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@baltictfi.pl,
e. z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie internetowej
Towarzystwa pod adresem www.baltictfi.pl
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2.

Towarzystwo udziela informacji klientom niezwłocznie, chyba że udzielenie informacji
wymaga podjęcia dodatkowych lub uzyskania informacji od podmiotów trzecich.
Towarzystwo powinno jednak udzielić informacji nie później niż 30 dni od daty otrzymania
wniosku lub zapytania Klienta.

§ 7.
OGÓLNE ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji, w tym w szczególności zasady wnoszenia
reklamacji, są określone w Procedurze rozpatrywania reklamacji przez BALTIC CAPITAL TFI S.A.
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