
 
 
 
 

Polityka informacyjna związana z adekwatnością kapitałową  
Athena Investments Dom Maklerski S.A w Warszawie 

 
wprowadzona Uchwałą Zarządu nr  7/06/2013 z dnia  22.06.2013 roku 

obowiązuje od dnia  22.06.2013  roku 
 
 
PODSTAWA PRAWNA 

§ 1 
 

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 210 poz.1615) w sprawie upowszechniania informacji związanych z 
adekwatnością kapitałową. 

 
DEFINICJE 

§ 2 
Przez użyte w  Polityce określenia  każdorazowo należy rozumieć: 
1. AIDM S.A.  – Athena Investments Dom Maklerski S.A. 
2. Polityka  - Polityka informacyjna związana z adekwatnością kapitałową AIDM S.A. 
3. Rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 210 poz.1615) w sprawie upowszechniania 

informacji związanych z adekwatnością kapitałową. 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 3 
1. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia AIDM S.A. zobowiązana jest do upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową.  
2. Niniejsza Polityka określa zakres, tryb i formę oraz terminy upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową, jak również 

zasady zatwierdzania i weryfikacji upowszechnianych informacji. 
3. Niniejsza Polityka podlega aktualizacji przez AIDM S.A. pod kątem jej zgodności z przepisami prawa, jak również corocznemu przeglądowi. 
4. Każda zmiana polityki jest zatwierdzana przez Zarząd AIDM S.A. 
 
ZAKRES POLITYKI INFORMACYJNEJ 

§ 4 
AIDM S.A. publikuje informacje określone w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia, w tym m. in. informacje dot.:  

1) celów i zasad polityki informacyjnej;  
2) kapitałów nadzorowanych;  
3) wymogów z zakresu adekwatności kapitałowej;  
4) ryzyka kredytowego.  

 
CZĘSTOTLIWOŚĆ UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI 

§ 5 
1. AIDM S.A. upowszechnia informacje, o których mowa w § 4, co najmniej raz w roku, w terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego AIDM S.A.  walne zgromadzenie akcjonariuszy AIDM S.A. 
2. Pierwsze upowszechnienie informacji, o których mowa § 4 nastąpi po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za pierwszy rok 

działalności po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej. 
3. Częściej niż raz do roku AIDM  S.A. upowszechnia informacje określone w § 5 ust. 3 i 4 Rozporządzenia. 
4. AIDM S.A może nie upowszechniać informacji, które: 

1) Zawierają elementy, których ujawnienie może mieć niekorzystny wpływ na pozycję rynkową AIDM S.A. w rozumieniu przepisów o ochronie 
konkurencji i konsumentów lub stanowią prawnie chronioną tajemnicę. W takim przypadku AIDM S.A. podaje powód nieupowszechniania 
informacji. 

2) Zostały podane do publicznej wiadomości na podstawie innych przepisów prawa. W takim przypadku AIDM S.A. wskaże miejsce ich 
upowszechnienia. 

 
MIEJSCE UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI 

§ 6 
Polityka informacyjna AIDM S.A. oraz informacje upowszechniane na jej podstawie podawane są do publicznej wiadomości w języku polskim: 

1) W siedzibie AIDM S.A. 
2) W sposób określony dla publikacji rocznych sprawozdań finansowych. 

 
INNE POSTANOWIENIA 

§ 7 
1. Informacje określone w § 4, które nie są objęte badaniem rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta przed 

upowszechnieniem podlegają weryfikacji dokonanej przez jednostkę wewnętrzną AIDM S.A wskazaną przez Zarząd.  
2. Upowszechniane informacje zatwierdzane są przez zarząd AIDM S.A. 

 
 


