
Załącznik nr 1 do Umowy o zarządzanie portfelem. 

R e g u l a m i n
Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem

przez VENTUS AM S.A. 

I. Postanowienia ogólne.

§ 1
"Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS Asset Management Spółka Akcyjna z
siedzibą  w Warszawie",  określa  prawa   i obowiązki  stron  wynikające  z zawarcia  Umowy o  Zarządzanie
Portfelem.

§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) VENTUS  AM-  rozumie  się  przez  to  VENTUS  Asset  Management  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w

Warszawie,
2) Ustawie/Ustawach - rozumie się przez to m.in. Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami

finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z 2005r.), Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o nadzorze nad rynkiem
kapitałowym (Dz.U. Nr 183 poz. 1537 z 2005r.), Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i
warunkach  wprowadzania  instrumentów  finansowych  do  zorganizowanego  obrotu  oraz  spółkach
publicznych  (Dz.U.  Nr  183  poz.  1539  z  2005r.),  bądź  wszelkie  inne  aktualne  akty  prawne  i
rozporządzenia regulujące działalność domów maklerskich i rynku kapitałowego,

3) Kliencie  -  rozumie  się  przez  to  krajową  lub  zagraniczną  osobę  fizyczną,  prawną  oraz  jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która podpisała z VENTUS AM Umowę,

4) Umowie - rozumie się przez to Umowę o Zarządzanie Portfelem zawartą pomiędzy VENTUS AM a
Klientem,

5) Pełnomocnictwie  -  rozumie  się  przez  to  udzielone  VENTUS  AM  przez  Klienta  pełnomocnictwo
do wykonywania w imieniu i na rachunek Klienta określonych czynności związanych z zarządzaniem
Portfelem,

6) Rachunkach  inwestycyjnych  -  rozumie  się  przez  to  rachunki  pieniężne,  rachunki  papierów
wartościowych,  bądź  inne  rejestry  na  których  zgodnie  z  Ustawami  zapisywane  są  instrumenty
finansowe 

7) Stopie referencyjnej - rozumie się przez to stopę zwrotu określoną w Umowie, powyżej której następuje
wyliczenie  prowizji  od  przyrostu  wartości  portfela.  Jeżeli  w  Umowie  nie  określono  inaczej  stopa
referencyjna wynosi 0% (słownie: zero procent)

8) Instrumentach  finansowych  –  rozumie  się  środki  pieniężne,  papiery  wartościowe  i  wszelkie  inne
instrumenty które zgodnie z Ustawami mogą być przedmiotem zarządzania przez VENTUS AM

§ 3
1. VENTUS  AM  świadczy  usługi  w  zakresie  zarządzania  portfelem  Klienta,  działając  na  podstawie

zezwolenia  Komisji  Papierów  Wartościowych  i  Giełd  w  Warszawie,  Ustaw  a także  niniejszego
Regulaminu.

2. Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
 

II. Umowa o zarządzanie.

§ 4
1. Warunkiem świadczenia usług zarządzania portfelem  jest zawarcie Umowy.
2. W imieniu VENTUS AM Umowę podpisują upoważnieni pracownicy VENTUS AM.
3. Jeżeli inaczej nie określono w Umowie przyjmuje się iż:

1) Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
2) VENTUS AM ma prawo nagrywać swoje rozmowy z Klientem. Klient zrzeka się wszelkich praw do

nagrań dokonanych przez VENTUS AM, o których mowa w zdaniu poprzednim. Nagrania dokonane
przez VENTUS AM stanowią własność VENTUS AM

3) Umowa nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego przed jej podpisaniem.
4) Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5) Do zmiany adresu  lub innych danych osobowych/statystycznych wystarczy pisemne oświadczenie

strony, której dotyczy ta zmiana.
6) Za formę pisemną uznaje się również dokument przesłany faksem pod warunkiem, że nie zawiera

zastrzeżenia jednoznacznie wykluczającego uznanie go za formę pisemną.
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§ 5
Klient może posiadać jeden lub więcej rachunków inwestycyjnych objętych Umowami. 

§ 6
1. Przed podpisaniem Umowy Klient zapoznaje się z „Rodzajami Strategii Zarządzanych przez VENTUS

AM” stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Zawierając Umowę Klient określa, z zastrzeżeniem ust. 3, wybrany przez siebie rodzaj strategii według

Załącznika  nr 1 do Regulaminu pt. „Rodzaje Strategii zarządzanych przez VENTUS AM”
3. Klient może określić w Umowie dodatkowe warunki dotyczące strategii inwestycyjnej.
4. W  przypadku  wymagań Klienta  niezgodnych  z  prawem,  zasadami  etyki  zawodowej  doradcy lub  też

niemożliwych albo szczególnie trudnych do zrealizowania, VENTUS AM ma prawo odmówić zawarcia
Umowy. 

§ 7
1. Umowa  może  być  rozwiązana  przez  każdą  ze  stron  za  pisemnym  wypowiedzeniem.  Termin

wypowiedzenia Umowy wynosi 30 dni.
2. W  przypadku  naruszenia  warunków  Umowy  bądź  niniejszego  Regulaminu,  każda  ze  stron  może

rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.
3. Możliwe jest też rozwiązanie Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w trybie za porozumieniem

stron.
4. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn niezawinionych przez VENTUS AM, w trybie określonym

w § 7 ust. 2 oraz § 15  ust. 3  podwyższa się należną opłatę za zarządzanie podwyższa się o 50%. 
5. W  przypadku utraty zezwolenia na zarządzanie Portfelem lub zezwolenia na prowadzenie działalności

maklerskiej przez VENTUS AM dokonuje się wypowiedzenia wszystkich Umów w trybie przewidzianym w
ust.  1.  Warunki  świadczenia  usług  w okresie  trwania  wypowiedzenia zależne  będą  od ewentualnych
zaleceń Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

6. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na ważność transakcji zawartych przed jej rozwiązaniem.
 

III. Pełnomocnictwa.

§ 8
1. Klient w momencie podpisania Umowy udziela VENTUS AM pisemnego Pełnomocnictwa, które stanowi

załącznik nr 2 do Umowy. 
2. Klient  może  udzielić  pełnomocnictwa  w zakresie  szerszym od tego,  o  którym mowa w ust. 1,  w tym

do ustanawiania  ograniczonych praw rzeczowych na papierach wartościowych i  innych instrumentach
finansowych, wchodzących w skład zarządzanego portfela.

3. Wszelkie rachunki inwestycyjne otwarte na podstawie Pełnomocnictwa uważa się za objęte Umową.

§ 9
1. Pełnomocnictwo pozostaje w mocy w przypadku śmierci Klienta będącego osobą fizyczną,
2. W przypadku Klienta będącego osobą prawną Pełnomocnictwo wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości lub

z chwilą rozwiązania tej osoby prawnej.
3. Odwołanie  Pełnomocnictwa  bez  jednoczesnego  udzielenia  nowego  powoduje  rozwiązanie  Umowy,

w trybie określonym w § 7 ust. 2.
4. Dla skutecznego odwołania Pełnomocnictwa niezbędne jest zachowanie formy pisemnej.
5. Opłaty związane z udzieleniem pełnomocnictwa pokrywa mocodawca.
6. Pełnomocnictwo pozostaje w mocy do momentu pełnego rozliczenia zobowiązań Klienta wobec VENTUS

AM i innych podmiotów z tytułu świadczonych usług.  Za dzień wygaśnięcia Pełnomocnictwa przyjmuje
się dzień wygaśnięcia zobowiązań Klienta wobec VENTUS AM, chyba, że VENTUS AM wyrazi zgodę na
wcześniejsze wygaśnięcie Pełnomocnictwa.

IV. Wycena portfela oraz aktywów wchodzących w jego skład.

§ 10
1. Określa się następujące zasady wyceny aktywów wchodzących w skład portfela:

1) Gotówkę  oraz  środki  pieniężne  wycenia  się  według  wartości  nominalnej  na  dzień  dokonywania
wyceny,

2) Dłużne papiery wartościowe notowane na rynku regulowanym wycenia się  według ostatniej  ceny
rozliczeniowej w dniu wyceny lub, jeżeli  brak jest takiej ceny, według ostatniej ceny rozliczeniowej
powiększonej o należne odsetki  do dnia wyceny, lub jeżeli takiej  ceny brak,  według ceny nabycia
powiększonej  o  należne  odsetki  do  dnia  wyceny.  Przez  należne  odsetki,  w przypadku  nie
oprocentowanych  dłużnych  papierów  wartościowych,  rozumie  się  również  liniową  amortyzację
dyskonta. 

2



3) Pozostałe papiery wartościowe notowane na rynku regulowanym, szczególne prawa z tych papierów
i instrumenty  pochodne  z  wyłączeniem  kontraktów  terminowych  wycenia  się  według  ostatnich
oficjalnie podanych kursów, z zastrzeżeniem ust. 2,

4) Wartość  kontraktów  terminowych  równa  jest  niezrealizowanej  stracie  bądź  niezrealizowanemu
zyskowi z tytułu posiadania kontraktu.

5) Dłużne papiery wartościowe nie notowane na rynku regulowanym wycenia się wg formuły liniowej,
przyjmując że ich wartość wzrosła o należne odsetki od dnia nabycia do dnia wyceny. Przez należne
odsetki, w przypadku nie oprocentowanych dłużnych papierów wartościowych,  rozumie się również
liniową amortyzację dyskonta. 

6) Pozostałe papiery wartościowe, z zastrzeżeniem pkt. 7, nie notowane na rynku regulowanym wycenia
się po cenach nabycia, 

7) Wartość  praw  poboru,  uzyskanych  z  posiadanych  akcji,  do  momentu  ich  notowania  na giełdzie
wyliczana jest jako iloraz różnicy między wartością akcji ustalonej zgodnie z pkt. 3 a ceną emisyjną i
liczby praw poboru koniecznych do zakupienia akcji nowej emisji, z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość
akcji ustalona zgodnie z pkt. 3 jest mniejsza od ceny emisyjnej, to wartość prawa poboru wynosi 0,

8) Wartość każdej akcji nabytej przy wykorzystaniu praw poboru do momentu notowania jej na giełdzie
jest  powiększana  o  ostatnią  wartość  wykorzystanych  do  jej  nabycia  praw  poboru,  ustaloną
odpowiednio zgodnie z pkt. 4 lub pkt. 7,

9) Wartość nie wykorzystanych praw poboru jest równa zero,
10) Wartość zapisów i subskrypcji przyjmuje się według dokonanych na nie wpłat,
11) Wartość jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym ustalana jest według ostatniej dostępnej

ceny netto jednostki uczestnictwa ustalonej przez właściwy bank powiernik,
12) Aktywa wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote polskie według obowiązującego kursu

średniego ogłaszanego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień wyceny.
13) Wartość aktywów których nie można wycenić żadną z powyższych metod zostanie oszacowana przy

użyciu najbardziej zbliżonych metod według uznania Ventus AM .
2. Przez ostatni oficjalnie podany kurs dla danego dnia wyceny, z zastrzeżeniem ust. 3, należy rozumieć:

1) ostatni kurs jednolity z tego dnia albo,  w przypadku braku takiego kursu,  ostatni kurs  odniesienia,
w przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie jednolitego kursu dnia,

2) kurs  zamknięcia  z  tego  dnia  albo,  w  przypadku  braku  takiego  kursu,  ostatni  kurs  zamknięcia,
w przypadku papierów wartościowych notowanych w systemie notowań ciągłych.

3. Jeżeli papier wartościowy jest w tym samym dniu notowany na dwóch lub więcej rynkach lub w więcej niż
jednym systemie notowań:

1) ustala się rynek, dla którego w miesiącu poprzedzającym suma wolumenu obrotów danym papierem
wartościowym była największa,

2) dla rynku ustalonego w sposób, o którym mowa w pkt. 1, ustala się system notowań, dla którego w
miesiącu poprzedzającym suma wolumenu obrotów danym papierem wartościowym była największa,
jeżeli dany papier wartościowy był notowany w tym miesiącu w więcej niż jednym systemie notowań,

3) dokonuje się wyceny danego papieru wartościowego,  przyjmując za podstawę kurs  określony dla
rynku ustalonego w sposób, o którym mowa w pkt. 1 i systemu notowań ustalonego w sposób, o
którym mowa w pkt. 2.

4. Jeżeli Umowa przewiduje zaciąganie w imieniu Klienta zobowiązań (kredytów, pożyczek), to wówczas
wartość zaciągniętego zobowiązania odejmuje się od wartości portfela obliczonej zgodnie z ust. 1, chyba,
że co innego zapisano w Umowie.

§ 11
1. Wyceny portfela dokonuje się:
- na koniec każdego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 20,
- na każde żądanie Klienta.

V. Zarządzanie.

§ 12
1. VENTUS AM podejmuje się zarządzania portfelem Klienta z zachowaniem należytej staranności, zasad

etyki zawodowej i przy wykorzystaniu całej wiedzy zawodowej swoich pracowników.
2. Wszystkie czynności faktyczne i prawne, których przedmiotem jest portfel Klienta, są podejmowane przez

Ventus S.A. na rachunek i ryzyko Klienta.

§ 13
1. Zarządzanie  polega  na   odpłatnym podejmowaniu  i  realizacji  decyzji  inwestycyjnych  w  imieniu  i  na

rachunek Klienta, w ramach pozostawionych przez Klienta do dyspozycji  VENTUS AM instrumentów
finansowych, w oparciu o Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 8.
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2. Decyzje inwestycyjne podejmowane są jednoosobowo przez Zarządzających działających na podstawie
upoważnienia Zarządu VENTUS AM.

3. W  zakresie  zarządzania  portfelami  Zarządzający  jest  odpowiedzialny  za  podejmowanie  decyzji
inwestycyjnych w odniesieniu do poszczególnych portfeli oraz za ich zgodność ze strategią inwestycyjną
wybraną przez Klienta.

4. VETNUS AM powierza przechowanie instrumentów finansowych oraz realizację zleceń ich dotyczących
domom maklerskim,  bankom oraz innym instytucjom finansowym działającym na podstawie Ustaw i
właściwych zezwoleń, o ile spełnione są następujące warunki:

1) Instytucja  finansowa  zagwarantuje  wprowadzenie  odpowiednich  procedur  w  celu  zapobieżenia
nieuprawnionemu wykorzystaniu informacji poufnych dotyczących portfeli zarządzanych przez VENTUS
AM,

2) Regulaminy instytucji  finansowej nie będą zawierały postanowień uniemożliwiających VENTUS AM
prowadzenia działalności w imieniu klientów w granicach posiadanego zezwolenia i innych przepisów
prawa,

3) Instytucja  finansowa będzie dostarczała informacji  o rachunkach klientów VENTUS AM w sposób
umożliwiający wycenę wartości portfeli

4) Instytucja finansowa posiadać będzie odpowiednie procedury zabezpieczające przed wykorzystaniem
środków  pieniężnych  pochodzących  z  nielegalnych  lub  nieujawnionych  źródeł  z  uwzględnieniem
klientów VENTUS AM.

5. Klient może wskazać instytucję finansową, która będzie przechowywała jego aktywa.  VENTUS AM może
uwzględnić decyzję Klienta o ile wskazana instytucja spełnia warunki określone wyżej oraz techniczny aspekt
komunikacji pomiędzy VENTUS AM oraz tą instytucją umożliwi efektywne zarządzanie.

6. Nie stanowi naruszenia postanowień warunków Umowy lub Regulaminu przenoszenie przez VENTUS AM
aktywów Klienta na inne rachunki inwestycyjne lub do innej instytucji finansowej przechowującej aktywa. 

§ 14
1. Z chwilą podpisania Umowy, dokonywanie czynności wymienionych w § 13 na rachunkach  nią objętych,

jak również pobieranie wyciągów i zawiadomień o zawartych transakcjach, zastrzeżone jest wyłącznie dla
VENTUS AM

2. Klient  zobowiązany  jest,  pod  rygorem  rozwiązania  Umowy  na  zasadach  określonych  w § 7 ust.  2,
do nie wykonywania, bez porozumienia z VENTUS AM, żadnych czynności mających wpływ na strukturę
lub wartość zarządzanego portfela, z zastrzeżeniem ust. 3

3. Klient ma prawo składać dyspozycje lub zalecenia dotyczące inwestycji. Dyspozycje lub zalecenia muszą
mieć formę pisemną.

§ 15
1. Na żądanie Klienta VENTUS AM przekazuje środki  pieniężne będące na rachunku  objętym Umową,

przelewem na rachunek, którego właścicielem jest Klient.
2. VENTUS AM może przekazać inne określone aktywa Klienta, zgromadzone na rachunku objętym Umową,

w sposób i na rachunek uzgodniony z Klientem, o ile czynność ta jest możliwa do wykonania oraz zgodna
z obowiązującym prawem.

3. W wyniku przekazania, wartość portfela nie może obniżyć się poniżej minimum wymaganego do zawarcia
Umowy. VENTUS AM może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy w wyniku
przekazania aktywów wartość portfela obniżyłaby się poniżej wymaganego minimum.

4. Umowa  może  przewidywać  okresowe  przekazywanie  na  rachunek,  którego  właścicielem  jest  Klient
określonej  kwoty  ze  środków  pieniężnych,  znajdujących  się  na  rachunku  objętym  Umową,
z zastrzeżeniem ust. 3.

§ 16
1. W  porozumieniu  z VENTUS AM,  Klient  może  przekazywać dodatkowe aktywa  na rachunek  objęty

Umową.
2. VENTUS AM może odmówić przyjęcia do portfela aktywów, w przypadku których istnieją rozbieżności co

do wyceny ich wartości.

§ 17
1. Wyciągi z rachunków oraz zestawienia zawartych transakcji VENTUS AM dostarcza Klientowi w terminie

oraz  w sposób określony w Umowie. 
2. Każdorazowo  w  przypadku,  gdy  wartość  portfela  spadnie  poniżej  75  %  wartości  wniesionych  do

zarządzania  aktywów,  skorygowanych  o  ewentualne  dyspozycje  Klienta,  dotyczące  przekazywania
aktywów, VENTUS AM obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Klienta.

3. Informacje o wartości portfela, z zastrzeżeniem  ust. 2 i 4, VENTUS AM sporządza na koniec okresu
rozliczeniowego i dostarcza Klientowi w terminie oraz  w sposób określony w Umowie.

4. Informacje  dotyczące  zobowiązań podatkowych,  wynikających  z zarządzania  portfelem,  VENTUS AM
przekazuje Klientowi w terminie umożliwiającym Klientowi rozliczenie się ze zobowiązań podatkowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
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5. Informacje dotyczące obowiązków informacyjnych, wynikających z zarządzania portfelem, VENTUS AM
przekazuje Klientowi w terminie umożliwiającym dopełnienie tych obowiązków. 

6. Jeżeli w Umowie nie zaznaczono inaczej przyjmuje się, że wszelkie wyciągi, zestawienia, informacje o
których mowa w powyższych ustępach Klient odbiera osobiście w siedzibie VENTUS AM.

§ 18
VENTUS AM ponosi  odpowiedzialność  za straty powstałe w wyniku umyślnego działania,  umyślnego
zaniechania bądź niedbalstwa,  jak również za szkodę wynikłą z  niezachowania tajemnicy zawodowej.

§ 19
1. VENTUS AM nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane spadkiem cen aktywów wchodzących

w skład portfela, kursów walut obcych, za straty spowodowane niewypłacalnością emitentów papierów
wartościowych oraz banków, w których zdeponował środki finansowe klientów, oraz strat innego rodzaju,
chyba że dowiedziono, że są one rezultatem działania w złej wierze lub zaniedbania. 

2. W  przypadku  zlecenia  Przez  Ventus  AM  osobom  trzecim  jakichkolwiek  czynności  związanych  ze
świadczonymi  przez  Ventus  AM  usługami,  Ventus  AM  odpowiada  wobec  Klienta  wyłącznie  za
dochowanie należytej staranności przy wyborze tych osób.

3. Żadne  z  postanowień  Umowy  i  Regulaminu  nie  może  być  uznane  za  wyraźne  lub  domniemane
zobowiązanie VENTUS AM do zapewnienia Klientowi zwiększenia lub utrzymania wartości jego portfela,
bez względu na przyjętą strategię inwestycyjną.

4. Aktywa Klientów zgromadzone w domach maklerskich objęte są systemem rekompensat, którego celem
jest zapewnienie inwestorom wypłat - do wysokości i w przypadkach określonych Ustawami - środków
pieniężnych oraz zrekompensowanie wartości utraconych instrumentów finansowych. 

VI. Rozliczenie z działalności.

§ 20
1. Przyjmuje  się  trzymiesięczny  okres  rozliczeniowy,  pokrywający  się  z  kwartałami  kalendarzowymi,

chyba że co innego zapisano w Umowie. 
2. Przy braku  oddzielnych  ustaleń  okres  rozliczeniowy upływa  każdorazowo  na  koniec  ostatniego  dnia

roboczego kwartału, 
3. Okres rozliczeniowy może ulec skróceniu w przypadku gdy wygaśnie lub zostanie rozwiązana Umowa.  W

takim przypadku okres rozliczeniowy kończy się ostatniego dnia obowiązywania Umowy.

§ 21

1. Za wartość początkową przyjmuje się:
1) W pierwszym okresie rozliczeniowym wartość wniesionych na podstawie Umowy aktywów, określoną

zgodnie z §10.
2)  W każdym następnym okresie rozliczeniowym - wartość końcową poprzedniego okresu określoną

zgodnie  z  §10  pomniejszoną  o  naliczone  opłaty  za  zarządzanie  i  skorygowaną  o  wartość
transferowanych aktywów oraz związane z tym koszty. 

2. Wartość końcową portfela stanowi wartość aktywów zdeponowanych na rachunkach objętych Umową
w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego wycenionych zgodnie z §10

§ 22
1. Po  zamknięciu  okresu  rozliczeniowego,  VENTUS  AM  pobiera  opłaty  za  zarządzanie  portfelami.

Maksymalne stawki  netto opłat  i  prowizji  wyszczególnione są w „Taryfie opłat i  prowizji”,  stanowiącej
Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  Jeżeli w Umowie nie została określona któraś z opłat lub
prowizji  przyjmuje  się,  że  Klient  ponosi  odpowiednią  opłatę  lub  prowizję  w  maksymalnej  wysokości
wyszczególnionej w Załączniku nr 2.

2. Wszelkie stawki opłat oraz prowizji określone w Umowach oraz niniejszym Regulaminie nie zawierają
podatku od towarów i usług.

§ 23
1. Wynagrodzenie za zarządzanie portfelem może obejmować następujące składowe:

1) opłatę wstępną,
2) opłatę od wartości portfela, 
3) prowizję od przyrostu wartości portfela powyżej stopy referencyjnej,

2. Opłata wstępna pobierana jest w dniu rozpoczęcia zarządzania w wysokości określonej w Umowie. Jeżeli w
Umowie nie zapisano inaczej przyjmuje się że opłata wstępna wynosi 0 (zero) PLN. 

3. Opłata od wartości portfela i prowizja od wzrostu wartości portfela powyżej stopy referencyjnej pobierana
jest po zamknięciu okresu rozliczeniowego, w wysokości ustalonej w Umowie, z zastrzeżeniem §22.
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4. Podstawę do obliczenia opłaty od wartości portfela  stanowi wartość końcowa portfela.
5. Przyrost wartości portfela wylicza się odejmując od wartości końcowej portfela opłatę od wartości portfela ,

oraz wartość początkową portfela określoną w  §21 powiększoną o iloczyn wartości początkowej oraz
stopy referencyjnej.

6.  Sposób  pobierania  opłaty  od wartości  portfela i  prowizji  od  wzrostu  wartości  portfela  powyżej  stopy
referencyjnej określony jest w Umowie.  Jeżeli w Umowie nie określono inaczej: 
1) Opłatę od wartości portfela wylicza się jako iloczyn wartości  końcowej portfela i stawki opłaty od

wartości portfela z zastosowaniem §22
2) Prowizję od przyrostu wartości portfela wylicza się jako iloczyn przyrostu wartości portfela w danym

okresie rozliczeniowym i stawki prowizji od przyrostu wartości portfela z zastosowaniem §22
7. Umowa  może  precyzować  inny  niż  opisany w  tym  rozdziale,  sposób  określania  opłat  i  prowizji  za

zarządzanie portfelem.
8. VENTUS  AM może jednostronnie  obniżać  wysokość  określonych  w  umowie  opłat  lub  prowizji  albo

zawieszać  ich  pobieranie,  o  czym  powiadamia  Klienta  w  trybie  określonym  w  §  17   Regulaminu.
Obniżenie lub zawieszenie opłat i prowizji jest dokonywane za zgodą Zarządu VENTUS AM i nie wymaga
sporządzenia aneksu do Umowy.

§ 24
1. Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty związane z zarządzaniem portfelem, a w szczególności:

1) wszelkie  opłaty  oraz  prowizje  od  transakcji  wykonywanych  na  zarządzanych  rachunkach
przewidziane w odpowiednich regulaminach,

2) opłaty skarbowe,
3) opłaty za prowadzenie rachunków lub/i przechowywania aktywów.

2. Wszelkie opłaty i inne zobowiązania związane z usługą zarządzania Portfelem pokrywane są z aktywów
Klienta i nie wymagają informowania go oraz uzyskiwania dalszej zgody.  W przypadku braku środków
pieniężnych VENTUS AM ma prawo według własnego uznania spieniężyć w dowolnym momencie część
aktywów Klienta w celu pokrycia zobowiązań.   Działanie takie nie jest traktowane jak realizacja strategii
inwestycyjnej bądź naruszenie warunków Umowy lub Regulaminu.

§ 25
1. Z chwilą rozwiązania Umowy VENTUS AM pozostawia do dyspozycji Klienta środki pieniężne znajdujące

się na rachunku inwestycyjnym. 
2. Z chwilą rozwiązania Umowy VENTUS AM wydaje Klientowi papiery wartościowe, wchodzące w skład Portfela

lub dokumenty umożliwiające rozporządzanie tymi aktywami.
3. VENTUS AM pobiera z aktywów Klienta należne opłaty zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i

niniejszym Regulaminie.  Pełnomocnictwo Klienta pozostaje w mocy zgodnie z zasadami określonymi w
§9.

VII. Postanowienia końcowe.

§ 26
1. W celu dopełnienia obowiązków informacyjnych, wynikających z przepisów Ustawy, Klient  w momencie

podpisania Umowy może złożyć Oświadczenie o posiadanych akcjach dopuszczonych do publicznego
obrotu zdeponowanych na rachunkach nie objętych Umową. Oświadczenie, które stanowi załącznik do
Umowy, zawiera w swojej  treści  również zobowiązanie Klienta do informowania o wszelkich zmianach
danych zawartych w Oświadczeniu.

2. Informację  o zmianie danych zawartych w Oświadczeniu Klient zobowiązany jest dostarczyć VENTUS
AM , w taki  sposób,  aby  wszedł on w jej  posiadanie niezwłocznie, jednak nie później  niż na w dniu
rozliczenia transakcji która zmienia treść Oświadczenia do godziny 1200. 

3. Zamiast  Oświadczenia,  Klient  może  określić  w  Umowie  maksymalne  limity  zaangażowania
w poszczególne  papiery  wartościowe,  zwalniając  jednocześnie  VENTUS  AM  z  obowiązków
informacyjnych,  o  których  mowa  w  ust.  1,  występujących  w  odniesieniu  do  limitowanych  papierów
wartościowych.

4. W  przypadku  niedotrzymania  postanowień  określonych  w  ust.  2,  VENTUS  AM  nie  ponosi
odpowiedzialności wynikającej z Ustawy.

5. Brak  Oświadczenia  lub  limitów  w  Umowie  oznacza,  że  VENTUS  AM  ponosi  odpowiedzialność
za niedopełnienie obowiązków wynikających z Ustawy tylko w ramach zarządzanego portfela Klienta. 

§ 27
1. O zmianie adresu i innych danych Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić VENTUS AM .
2. Dane  osobowe  Klienta  zbierane  są  w  celu  wykonania  przedmiotu  niniejszej  Umowy  i  mogą  być

przekazywane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej realizacji.
3. Klientowi służy prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Obowiązek podania danych osobowych przez Klienta wynika z postanowień Ustaw.
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5. W przypadku braku odpowiedniego powiadomienia ze strony Klienta, korespondencję wysłaną na podany
w Umowie adres uważa się za doręczoną.

6. VENTUS AM zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu.
7. VENTUS AM zawiadamia klientów o zmianach Regulaminu poprzez wysłanie listu poleconego na adres

klienta podany w Umowie lub osobiste ich przekazanie z zastrzeżeniem ust. 5. 
8. Klient nie wyrażający zgody na wprowadzenie zmian do Regulaminu, może w ciągu 14 dni od doręczenia

zmian  w Regulaminie  rozwiązać  Umowę z zachowaniem  okresu  wypowiedzenia.  Do upływu  terminu
rozwiązania Umowy stosuje się dotychczasowy Regulamin.

9. Zmieniony regulamin wiąże strony, jeśli klient nie rozwiązał Umowy w ciągu 14 dni od doręczenia mu
zmian w Regulaminie.

§ 28
Wszelkie skargi i wnioski Klientów dotyczące świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem przyjmuje i
rozpatruje Zarząd VENTUS AM, bądź upoważnieni przez Zarząd pracownicy VENTUS AM Skargi i wnioski
powinny być przedstawione na piśmie i będą rozpatrzone w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.

§ 29
W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 30
Wszelkie wynikłe spory będą przekazywane przez do rozstrzygnięcia przez sąd arbitrażowy przy Izbie Domów
Maklerskich w Warszawie.  

§ 31
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd Ventus Asset Management S.A. w dniu  04 stycznia
2006 roku.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM  z siedzibą w Warszawie

Rodzaje Strategii Zarządzanych przez VENTUS AM

W  zależności  od  wielkości  wymaganej  stopy zwrotu,  stopnia akceptacji  ryzyka  oraz  indywidualnych
preferencji  inwestycyjnych,  Klient  dokonuje  wyboru  rodzaju  portfela  spośród  strategii  modelowych
proponowanych przez VENTUS AM. Klient może określić również własną strategię inwestycyjną decydując
się na portfel indywidualny.

Strategia Dochodu Bieżącego:

Cele: - ochrona powierzonego kapitału przed inflacją,
- osiągnięcie wyższej stopy zwrotu od lokat bankowych,

Charakterystyka: - niskie ryzyko inwestycji,
- wysoka płynność rozumiana jako możliwość zamknięcia części lub całości pozycji

w dowolnym momencie bez utraty narosłych odsetek, wynikająca z inwestowania
w papiery wartościowe, dla których istnieje rynek wtórny.

Podstawowe
instrumenty:

- instrumenty o niskim ryzyku: lokaty bankowe, dopuszczone do publicznego obrotu:
obligacje  zabezpieczone,  obligacje  Skarbu  Państwa,  bony  skarbowe,  bony
pieniężne,  papiery  wartościowe,  z  których  wynikają  zobowiązania  pieniężne
poręczone  przez  Skarb  Państwa  lub  Narodowy  Bank  Polski,  bony  i  weksle
komercyjne  przedsiębiorstw,  obligacje  nie  zabezpieczone  lub  zabezpieczone
częściowo,  hipoteczne  i publiczne  listy  zastawne  oraz  instrumenty  rynku
pieniężnego.

- instrumenty o średnim ryzyku: niedopuszczone do publicznego obrotu: obligacje
zabezpieczone, nie zabezpieczone lub zabezpieczone częściowo, bony i weksle
komercyjne  przedsiębiorstw,  hipoteczne  i publiczne  listy  zastawne  oraz
instrumenty rynku pieniężnego.

   
Elementy ryzyka: - ryzyko stopy procentowej (w tym stopy inflacji),

- ryzyko kursu walutowego,
- ryzyko niewypłacalności emitenta.

Strategia Zrównoważona:

Cele: - długoterminowy konsekwentny wzrost wartości powierzonego kapitału,
- ograniczenie ryzyka wynikającego z rynku instrumentów udziałowych,
- ochrona powierzonych kapitałów przed inflacją.

Charakterystyka: - niskie ryzyko inwestycji,
- redukcja ryzyka poprzez dywersyfikację aktywów,
- dochód bieżący nie jest celem priorytetowym
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Podstawowe
instrumenty:

- instrumenty o niskim ryzyku: lokaty bankowe, dopuszczone do publicznego obrotu:
obligacje  zabezpieczone,  obligacje  Skarbu  Państwa,  bony  skarbowe,  bony
pieniężne,  papiery  wartościowe,  z  których  wynikają  zobowiązania  pieniężne
poręczone  przez  Skarb  Państwa  lub  Narodowy  Bank  Polski,  bony  i  weksle
komercyjne  przedsiębiorstw,  obligacje  nie  zabezpieczone  lub  zabezpieczone
częściowo,  hipoteczne  i publiczne  listy  zastawne  oraz  instrumenty  rynku
pieniężnego,

- instrumenty o średnim ryzyku: niedopuszczone do publicznego obrotu: obligacje
zabezpieczone, nie zabezpieczone lub zabezpieczone częściowo, bony i weksle
komercyjne  przedsiębiorstw,  hipoteczne  i publiczne  listy  zastawne  oraz
instrumenty  rynku  pieniężnego,  akcje  dopuszczone  do  obrotu  publicznego,
jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych,

- instrumenty o wysokim ryzyku:  dopuszczone do publicznego obrotu  szczególne
prawa  z  papierów  wartościowych  (opcje,  warranty,  kontrakty  terminowe)  -
stosowane wyłącznie w celu zabezpieczenia i stabilizowania wartości portfela.

Limity
koncentracji:

- minimalny udział instrumentów dłużnych w portfelu nie może być mniejszy niż 50%
jego wartości, przy czym Klient może w Umowie zwiększyć ten udział,

- maksymalne  zaangażowanie  środków  finansowych  w  instrumenty  o  wysokim
ryzyku takie  jak  szczególne prawa z papierów wartościowych (opcje,  warranty,
kontrakty terminowe) nie może przekroczyć 10 % wartości portfela.

- w  przypadku  przekroczenia  limitów  koncentracji  wskutek  zmian  wartości
poszczególnych  aktywów w  portfelu,  zarządzający  dostosuje  skład  portfela  do
stanu określonego powyższymi limitami oraz zapisami w Umowie, w terminie 30
dni od dnia wystąpienia niezgodności,

- za  przekroczenie  limitów  koncentracji  uważa  się  odchylenie  od  poziomu
modelowego o więcej niż 5 %.

Elementy ryzyka: - ryzyko stopy procentowej (w tym stopy inflacji) oraz kursu walutowego,
- ryzyko systematyczne (rynku), w tym ryzyko branży,
- ryzyko specyficzne poszczególnych instrumentów.

Strategia Agresywna:

Cele: - uzyskanie znacznego wzrostu wartości powierzonego kapitału,
- maksymalizacja stopy zwrotu.
 

Charakterystyka: - wysokie ryzyko inwestycji,
- mniejszy nacisk na ograniczenie ryzyka i dywersyfikację instrumentów,
- stosowanie strategii spekulacyjnych.

Podstawowe
instrumenty:

- instrumenty o średnim ryzyku: akcje dopuszczone do obrotu publicznego, 
- instrumenty o wysokim ryzyku:  dopuszczone do publicznego obrotu  szczególne

prawa z papierów wartościowych (opcje, warranty, kontrakty terminowe).

Elementy ryzyka: - ryzyko stopy procentowej (w tym stopy inflacji) oraz kursu walutowego,
- ryzyko systematyczne (rynku), w tym ryzyko branży,
- ryzyko specyficzne poszczególnych instrumentów.

Strategia Arbitrażowa:

Cele: - ochrona powierzonego kapitału przed inflacją,
- osiągnięcie wyższej stopy zwrotu od lokat bankowych, 
- podstawowym celem jest dochód bieżący ,

Charakterystyka: - ryzyko inwestycji ograniczane poprzez stosowanie arbitrażu,
- pewne ograniczenie płynności  związane z czasem trwania strategii  arbitrażowej

(do pół roku)
-

9



Podstawowe
instrumenty:

- instrumenty o wysokim ryzyku:  dopuszczone do publicznego obrotu  szczególne
prawa z papierów wartościowych (opcje, warranty, kontrakty terminowe) notowane
w kraju i zagranicą, kontrakty terminowe na waluty i stopy procentowe.

- instrumenty  o  średnim  ryzyku:  akcje  dopuszczone  do  obrotu  publicznego,
notowane na rynkach urzędowych jak i nieurzędowych w kraju i zagranicą 

- inne  instrumenty:  bony  skarbowe,  obligacje,  depozyty  oraz  inne  instrumenty
dłużne, także denominowane w walutach innych niż PLN.

Elementy ryzyka: - ryzyko stopy procentowej (w tym stopy inflacji) oraz kursu walutowego,
- ryzyko niewypłacalności emitenta,
-
- ryzyko specyficzne poszczególnych instrumentów,
- ryzyko zmiany zasad notowania lub/i wyceny instrumentów, dla których otwarta jest

pozycja arbitrażowa (np. zmiana składu indeksu, zawieszenie notowań)

Limity
zaangażowania

- ze względu na stosowanie arbitrażu udział jednego instrumentu w portfelu może
osiągnąć 100% 

Strategia Opcyjna:

Cele: - indywidualnie ustalane z klientem
Charakterystyka: - charakterystyka stopy zwrotu jest ustalana indywidualnie z klientem w zależności

od przyjętych założeń rynkowych
- ograniczenie płynności związane z czasem trwania inwestycji 
- użycie dźwigni finansowej 

Podstawowe
instrumenty:

- instrumenty o niskim ryzyku: lokaty bankowe, dopuszczone do publicznego obrotu:
obligacje  zabezpieczone,  obligacje  Skarbu  Państwa,  bony  skarbowe,  bony
pieniężne,  papiery  wartościowe,  z  których  wynikają  zobowiązania  pieniężne
poręczone  przez  Skarb  Państwa  lub  Narodowy  Bank  Polski,  bony  i  weksle
komercyjne  przedsiębiorstw,  obligacje  nie  zabezpieczone  lub  zabezpieczone
częściowo,  hipoteczne  i publiczne  listy  zastawne  oraz  instrumenty  rynku
pieniężnego,

- instrumenty o średnim ryzyku: niedopuszczone do publicznego obrotu: obligacje
zabezpieczone, nie zabezpieczone lub zabezpieczone częściowo, bony i weksle
komercyjne  przedsiębiorstw,  hipoteczne  i publiczne  listy  zastawne  oraz
instrumenty  rynku  pieniężnego,  akcje  dopuszczone  do  obrotu  publicznego,
jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych,

- instrumenty o wysokim ryzyku:  dopuszczone do publicznego obrotu  szczególne
prawa z papierów wartościowych (opcje, warranty, kontrakty terminowe) -

Elementy ryzyka: - ryzyko stopy procentowej ( w tym stopy inflacji ),
- ryzyko systematyczne (rynku),
- ryzyko niewypłacalności emitenta
- ryzyko specyficzne poszczególnych instrumentów,
- ryzyko zmiany zasad notowania lub/i wyceny instrumentów dla których otwarta jest

pozycja (np. zmiana składu indeksu, zawieszenie notowań)

Limity
zaangażowania

- udział jednego instrumentu w portfelu może osiągnąć 100% 

Strategia związana z rynkiem forex:

Cele: - indywidualnie ustalany z klientem (np. spekulacja, zabezpieczanie pozycji)
Charakterystyka: - wysoka płynność inwestycji 

- użycie dźwigni finansowej
Podstawowe
instrumenty:

- instrumenty o niskim ryzyku: lokaty bankowe, bony skarbowe, bony pieniężne, oraz
instrumenty rynku pieniężnego,

- instrumenty wysokiego ryzyka: opcje i kontrakty terminowe na walutę, transakcje
typu forward rzeczywiste i nierzeczywiste
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Elementy ryzyka: - ryzyko walutowe
- ryzyko stopy procentowej ( w tym stopy inflacji ),

Limity
zaangażowania

- udział jednego instrumentu w portfelu może osiągnąć 100% 

Strategia związana z rynkiem niepublicznym:

Cele: - uzyskanie znacznego wzrostu wartości powierzonego kapitału,
- maksymalizacja stopy zwrotu.
 

Charakterystyka: - wysokie ryzyko inwestycji,
- mniejszy nacisk na ograniczenie ryzyka i dywersyfikację instrumentów 
- możliwość  wystąpienia  przejściowego  braku  płynności  niektórych  aktywów

wchodzących w skład portfela,.

Podstawowe
instrumenty:

- instrumenty o niskim ryzyku: lokaty bankowe, dopuszczone do publicznego obrotu:
obligacje  zabezpieczone,  obligacje  Skarbu  Państwa,  bony  skarbowe,  bony
pieniężne,  papiery  wartościowe,  z  których  wynikają  zobowiązania  pieniężne
poręczone  przez  Skarb  Państwa  lub  Narodowy  Bank  Polski,  bony  i  weksle
komercyjne  przedsiębiorstw,  obligacje  nie  zabezpieczone  lub  zabezpieczone
częściowo,  hipoteczne  i publiczne  listy  zastawne  oraz  instrumenty  rynku
pieniężnego,

- instrumenty o średnim ryzyku: niedopuszczone do publicznego obrotu: obligacje
zabezpieczone, nie zabezpieczone lub zabezpieczone częściowo, bony i weksle
komercyjne  przedsiębiorstw,  hipoteczne  i publiczne  listy  zastawne  oraz
instrumenty  rynku  pieniężnego,  akcje  dopuszczone  do  obrotu  publicznego,
jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych,

- instrumenty o wysokim ryzyku:  dopuszczone do obrotu publicznego szczególne
prawa z papierów wartościowych (opcje,  warranty,  kontrakty terminowe),  akcje
niedopuszczone do obrotu publicznego.

Elementy ryzyka: - ryzyko stopy procentowej (w tym stopy inflacji) oraz kursu walutowego,
- ryzyko systematyczne (rynku), w tym ryzyko branży,
- ryzyko specyficzne poszczególnych instrumentów.

Strategia związana z rynkiem zagranicznym:

Cele: - według wymagań Klienta i po uzgodnieniu z zarządzającym
Charakterystyka: - według wymagań Klienta i po uzgodnieniu z zarządzającym
Podstawowe
instrumenty:

- według wymagań Klienta i po uzgodnieniu z zarządzającym, obejmują instrumenty
zbiorowego  lokowania  (certyfikaty  inwestycyjne,  jednostki  uczestnictwa)
emitowane przez renomowane instytucje finasowe

Elementy ryzyka: - ryzyko walutowe
- w  zależności  od  obranych  celów  dla  pakietu  oraz  dokonanego  przez  Klienta

wyboru podstawowych instrumentów.

Strategia Indywidualna

Cele: - według wymagań Klienta i po ewentualnym uzgodnieniu z zarządzającym.

Podstawowe
instrumenty:

- według wymagań Klienta i po ewentualnym uzgodnieniu z zarządzającym.

Elementy ryzyka: - w  zależności  od  obranych  celów  dla  portfela  oraz  dokonanego  przez  Klienta
wyboru podstawowych instrumentów.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM  z siedzibą w Warszawie.
 

Taryfa opłat i prowizji

1. Strategia Dochodu Bieżącego 
1) Opłata od wartości portfela do 0,5 % kwartalnie.
2) Prowizja od przyrostu wartości portfela - do 20 % nadwyżki ponad stopę referencyjną

2. Strategia Zrównoważona
1) Opłata od wartości portfela do 1,0 % kwartalnie.
2) Prowizja od przyrostu wartości portfela - do 20% nadwyżki ponad stopę referencyjną.

3. Strategia Agresywna 
1) Opłata od wartości portfela do  1,25 % kwartalnie.
2) Prowizja od przyrostu wartości portfela - do 30% nadwyżki ponad stopę referencyjną.

4. Strategia arbitrażowa 
1) Opłata od wartości portfela do 0,50 % kwartalnie.
2) Prowizja  od  przyrostu  wartości  portfela  -  do  40 %  nadwyżki  ponad  stopę

referencyjną.
6. Strategia opcyjna

1) Opłata od wartości portfela do 1,5 % kwartalnie.
2) Prowizja  od  przyrostu  wartości  portfela  -  do  50 %  nadwyżki  ponad  stopę

referencyjną.
7. Strategia związana z rynkiem forex

1) Opłata od wartości portfela do 1,0 % kwartalnie.
2) Prowizja  od  przyrostu  wartości  portfela  -  do  50 %  nadwyżki  ponad  stopę

referencyjną.
8. Strategia związana z rynkiem niepublicznym

1) Opłata od wartości portfela do 1,5% kwartalnie 
2) Prowizja od przyrostu wartości portfela - do 50 % nadwyżki ponad stopę referencyjną

9. Strategia związana z rynkiem zagranicznym
1) Opłata od wartości portfela do 1,5% kwartalnie 
2) Prowizja od przyrostu wartości portfela - do 50 % nadwyżki ponad stopę referencyjną

10. Strategia indywidualna
1) Opłata od wartości portfela do 1,5% kwartalnie 
2) Prowizja od przyrostu wartości portfela - do 50 % nadwyżki ponad stopę referencyjną

Klient dodatkowo ponosi opłaty związane z obsługą rachunku inwestycyjnego oraz opłaty, związane z obsługą
innych rachunków, prowadzonych w związku z zarządzaniem Portfelem, ujęte w odpowiednich regulaminach
i tabelach opłat prowadzących je instytucji.
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