Załącznik nr 2 do Uchwały nr 25/2020 Zarządu Copernicus Securities S.A. z dnia 20 maja 2020 r.

REGULAMIN PROMOCJI VOUCHER’OWEJ

§1
Postanowienia Ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestniczenia w Promocji Voucher’owej („Promocja Voucher’owa”),
organizowanej przez Copernicus Securities S.A.
§2
Definicje
Użyte w Regulaminie określenia pisane od wielkiej litery oznaczają:
1)

„Copernicus” – należy przez to rozumieć Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

2)

„Regulamin” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument;

3)

„Uczestnik” – należy przez to rozumieć spółkę akcyjną lub spółkę komandytowo-akcyjną, która zawarła z
Copernicus Umowę o Prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy;

4)

„Usługi Maklerskie” – należy przez to rozumieć usługi maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 i 4
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.);

5)

„Voucher” – należy przez to rozumieć voucher na okaziciela, mający formę dokumentową lub
elektroniczną oraz posiadający unikalny numer nadany przez Copernicus.
§3
Czas Trwania Promocji

Promocja Voucher’owa trwa od dnia 18 maja 2020 roku do odwołania.
§4
Promocja i Jej Uczestnicy
1.

Promocją Voucher’ową objęci są wszyscy Uczestnicy, którzy w ramach zawartej z Copernicus Umowie o
Prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy wskazali, że deklarowana liczba akcjonariuszy Uczestnika mieści się w
przedziale [a] 1-5 albo [b] 6-25.

2.

Promocja Voucher’owa polega na obniżeniu Uczestnikowi do kwoty 120 zł netto opłaty za drugi rok
świadczenia usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy na podstawie zawartej z Copernicus Umowy o
Prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy, po spełnieniu warunków, o których mowa w §5 ust. 4.
§5
Zasady Promocji

1.

Po zawarciu przez Copernicus z Uczestnikiem, o którym mowa w §4 ust. 1, Umowy o Prowadzenie Rejestru
Akcjonariuszy oraz terminowym opłaceniu przez Uczestnika faktury VAT wystawionej przez Copernicus na
podstawie tej umowy, Copernicus przydziela takiemu Uczestnikowi po 10 Voucher’ów, które są do niego
przyporządkowane.

2.

Uczestnik samodzielnie podejmuje decyzję o rozdysponowaniu otrzymanych Voucher’ów pomiędzy osoby
fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
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3.

Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które otrzymały
od Uczestnika Voucher („Posiadacz Voucher’a”), mogą stać się klientami Copernicus w zakresie świadczonych
przez Copernicus Usług Maklerskich, po uprzednim spełnieniu wymogów określonych przepisami powszechnie
obowiązującego prawa oraz stosowanymi przez Copernicus.

4.

Dla celów skorzystania przez Uczestnika z obniżenia opłaty, o której mowa w §4 ust. 2, Posiadacze Voucher’ów,
rozpatrywani łącznie, powinni w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania Uczestnikowi Voucher’ów zawrzeć w
Copernicus transakcje nabycia obligacji korporacyjnych w ramach organizowanych przez Copernicus emisji
obligacji na łączną kwotę:
1) 50.000 PLN wartości nominalnej obligacji korporacyjnych – w przypadku Uczestników, którzy
zadeklarowali liczbę akcjonariuszy Uczestnika w przedziale 1-5;
2) 150.000 PLN wartości nominalnej obligacji korporacyjnych – w przypadku Uczestników, którzy
zadeklarowali liczbę akcjonariuszy Uczestnika w przedziale 6-25.

5.

Copernicus na bieżąco nadzoruje przebieg Promocji Voucher’owej. Spełnienie warunków przez Uczestnika, o
których mowa w ust. 4, a tym samym przyznanie obniżki opłaty, o której mowa w §4 ust. 2, odzwierciedlane jest
w wystawianej przez Copernicus fakturze VAT za drugi rok świadczenia usługi prowadzenia rejestru
akcjonariuszy.
§6
Reklamacje

3.

Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji Voucher’owej, Uczestnik może składać na zasadach
opisanych w dokumencie „Ogólne Informacje o Domu Maklerskim Copernicus Securities S.A.” w części
dotyczącej zasad rozpatrywania skarg, i zamieszczonym na stronie internetowej Copernicus:
https://copernicusdm.pl/informacje-prawne-domu-maklerskiego/dokumenty/

4.

Reklamacje kierowane za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz w formie pisemnej na adres Copernicus,
należy składać z dopiskiem „Promocja Voucher’owa”.

5.

Decyzja Copernicus w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień
Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w
tym wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

6.

Spory pomiędzy Uczestnikiem a Copernicus mogą być rozstrzygane polubownie.

7.

Uczestnik może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu.
Podmiotem uprawnionym do prowadzenia takich postępowań jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).

8.

Copernicus podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
§7
Postanowienia Końcowe

1.

Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna:
1)

na stronie internetowej Copernicus pod adresem: https://copernicusdm.pl/dematerializacja/#documents

2)

w placówkach Copernicus;

3)

w placówkach agentów firmy inwestycyjnej Copernicus Securities S.A. – wykaz agentów firmy
inwestycyjnej dostępny jest na stronie internetowej Copernicus pod adresem:
https://copernicusdm.pl/kontakt

2.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji Voucher’owej. W
sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają:
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3.

1)

Umowa o Prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy;

2)

Regulamin Prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy w Copernicus Securities Spółka Akcyjna;

3)

Regulamin Świadczenia Usług Maklerskich przez Copernicus Securities S.A.;

4)

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie prowadzenia rachunków papierów wartościowych i
rachunków pieniężnych w Copernicus Securities S.A.

Każda promocja organizowana przez Copernicus jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocja
Voucher’owa nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Copernicus.
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