Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu nr 42/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ ORAZ DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

1.

Postanowienia Ogólne

1.1.

Niniejsza Polityka Wykonywania Zleceń oraz Działania w Najlepiej Pojętym Interesie Klienta („Polityka”) określa zasady wykonywania
zleceń w Copernicus Securities S.A. („Copernicus”), których przedmiotem są instrumenty finansowe określone w Ustawie z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) („Ustawa”), oraz działania w najlepiej
pojętym interesie Klienta w celu uzyskania dla niego możliwie najlepszych wyników w związku z przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń,
a także wykonywaniem zleceń na rzecz Klienta.
Polityka ma zastosowanie do zleceń składanych zarówno przez Klientów Profesjonalnych, jak i Klientów Detalicznych, o których mowa w
Ustawie, z wyłączeniem Uprawnionych Kontrahentów zdefiniowanych w Ustawie.
Polityka nie ma zastosowania w przypadku określenia przez Klienta szczegółowych warunków, na jakich zlecenie ma zostać wykonane
lub przekazane innemu podmiotowi w celu jego wykonania, w zakresie wyznaczonym tymi warunkami, a także w przypadku zawierania
transakcji na podstawie zapytania Klienta o cenę, gdy Klient zwraca się do Copernicus o podanie ceny lub przyjmuje cenę i nie wymaga
od Copernicus ochrony swoich interesów. Wszelkiego rodzaju szczegółowe warunki ze strony Klienta związane ze świadczeniem Usługi
Maklerskiej mogą uniemożliwić Copernicus podjęcie działań, które zostały opracowane i wdrożone w ramach Polityki w celu uzyskania
możliwie najlepszego wyniku przy świadczeniu Usługi Maklerskiej w odniesieniu do elementów, których wspomniane szczegółowe
warunki dotyczą. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przyjmuje się, że Copernicus działając zgodnie z tymi
szczegółowymi warunkami spełnia wymóg podjęcia wszelkich wystarczających działań w celu uzyskania możliwie najlepszego dla klienta
wyniku.
Działania podejmowane przez Copernicus w Polityce nie stanowią gwarancji, że świadczona Usługa Maklerska na rzecz Klienta zostanie
wykonana z najlepszym dla Klienta skutkiem w każdym przypadku i w każdych okolicznościach.
Na pisemne żądanie Klienta, w stosunku do czynności podejmowanych w ramach świadczonej Usługi Maklerskiej, a podlegających
Polityce, Copernicus wykazuje działania zgodnie z Polityką.
Pojęcia pisane wielką literą, użyte w Polityce, mają znaczenie określone w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Copernicus
Securities S.A., Regulaminie świadczenia usług maklerskich w zakresie prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków
pieniężnych w Copernicus Securities S.A., chyba że zostały odmiennie zdefiniowane w Polityce.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

2.

Ogólne Warunki Wykonywania Zleceń oraz Alokacji Zleceń Połączonych

2.1.

Copernicus przy wykonywaniu zleceń kupna i sprzedaży Instrumentów Finansowych podejmuje działania zmierzające do uzyskania
możliwie najlepszych dla Klienta wyników wykonania zlecenia.
Copernicus wykonuje zlecenia Klientów niezwłocznie oraz uczciwie, zapewniając, aby zlecenie wykonywane było niezwłocznie i dokładnie
rejestrowane i alokowane. Zlecenia wykonywane są w kolejności ich przyjmowania, chyba że:
a)
co innego wynika z warunków wykonania zlecenia określonych przez Klienta; albo
b)
charakter zlecenia Klienta lub warunki panujące na rynku sprawiają, że ten sposób wykonania zlecenia nie może być zastosowany;
albo
c)
interes Klienta wymaga innego sposobu wykonania zlecenia.
Copernicus może łączyć zlecenia Klientów ze zleceniami własnymi (transakcjami na własny rachunek) oraz zleceniami innych Klientów,
jeżeli:
a)
jest mało prawdopodobne, by połączenie zleceń i transakcji działało na niekorzyść Klienta;
b)
Klient został uprzednio poinformowany przez Copernicus o takim sposobie wykonania zlecenia, a także o tym, iż alokacja zleceń
może być dla Klienta niekorzystna;
c)
Copernicus przestrzega zasad alokacji zleceń połączonych.
Zlecenia Klientów mogą zawierać dodatkowe warunki ich wykonania, jeżeli nie są one sprzeczne z odrębnymi przepisami i regulaminami
przeprowadzania transakcji na właściwym rynku, na który zlecenie jest przekazywane.
W związku z kierowaniem zleceń do Systemu Obrotu Instrumentami Finansowymi lub innych systemów wykonywania zleceń Copernicus
nie przyjmuje jakichkolwiek świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, które naruszałyby jej obowiązki związane z zarządzaniem
konfliktami interesów oraz przyjmowaniem świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

3.

Zlecenie Klienta Detalicznego

3.1.

W ramach świadczenia Usługi Maklerskiej dla Klienta Detalicznego, najkorzystniejszy wynik określa się w ujęciu ogólnym, uwzględniając
cenę Instrumentu Finansowego i koszty związane z wykonaniem zlecenia, do których zalicza się wszystkie wydatki, jakie poniósłby Klient
w związku z wykonaniem takiego zlecenia, w tym opłaty pobierane przez system wykonywania zleceń, opłaty z tytułu rozliczenia i
rozrachunku oraz wszelkie inne koszty wnoszone na rzecz podmiotów trzecich uczestniczących w wykonaniu zlecenia.
Copernicus niezwłocznie informuje Klienta Detalicznego o wszelkich istotnych trudnościach mogących wpłynąć na właściwe wykonanie
zleceń natychmiast po stwierdzeniu takich trudności.

3.2.

4.

Miejsce Wykonania

4.1.

W zależności od Instrumentu Finansowego:
a)
w przypadku Instrumentów Finansowych w Obrocie Zorganizowanym:
i.
Copernicus kieruje zlecenie Klienta Copernicus do podmiotu prowadzącego Rynek Regulowany lub Alternatywny System
Obrotu – w takim przypadku Miejscem Wykonania zlecenia Klienta jest odpowiednio ten Rynek Regulowany lub
Alternatywny System Obrotu, a Copernicus na rzecz Klienta, w ramach świadczonej Usługi Maklerskiej, realizuje
czynności wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych; albo
ii.
Copernicus kieruje zlecenie Klienta do Domu Maklerskiego, który świadczy na rzecz Copernicus usługę wykonywania
zleceń – w takim przypadku Miejscem Wykonania zlecenia Klienta jest Dom Maklerski, który wykonuje zlecenia na Rynku
Regulowanym lub w Alternatywnym Systemie Obrotu, a Copernicus, na rzecz Klienta w ramach świadczonej Usługi
Maklerskiej, realizuje czynności polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów
Finansowych;

w przypadku Instrumentów Finansowych poza Obrotem Zorganizowanym Copernicus wykonuje zlecenia Klientów działając na
rachunek Klienta lub poprzez zawarcie przez Copernicus na własny rachunek umów kupna lub sprzedaży instrumentów
finansowych z Klientem – w takim przypadku Miejscem Wykonania zlecenia Klienta jest Copernicus, a Copernicus, na rzecz Klienta
w ramach świadczonej Usługi Maklerskiej, realizuje czynności wykonywania zleceń w sposób, o którym mowa w art. 73 ust. 2
Ustawy.
W celu zapewnienia możliwie najlepszego wyniku dla Klienta, w przypadku gdy Copernicus posiada dostęp do więcej niż jednego Miejsca
Wykonania w odniesieniu do danego Instrumentu Finansowego, w celu oceny i porównania na rzecz Klienta wyników, które mogłyby
zostać osiągnięte dzięki wykonaniu zlecenia w każdym z dopuszczonych Miejsc Wykonania Copernicus, bierze również pod uwagę
wielkość opłat, które byłyby należne Copernicus za wykonanie zlecenia oraz koszty wykonania zlecenia, które zostałyby poniesione w
przypadku wykonania zlecenia w danym Miejscu Wykonania.
Obowiązku podejmowania przez Copernicus uzasadnionych działań w celu uzyskania najkorzystniejszego wyniku dla Klienta nie należy
traktować jako zobowiązania Copernicus do uwzględnienia w Polityce wszystkich dostępnych Miejsc Wykonania.
W przypadku Instrumentów Finansowych w Obrocie Zorganizowanym, dla których będzie istniał wyłącznie jeden system wykonywania
zleceń, Copernicus będzie kierował zlecenia do tego (jedynego) systemu wykonywania zleceń i będzie to uznawane za działanie
umożliwiające osiągnięcie możliwie najlepszego wyniku dla Klienta.
W przypadku Instrumentów Finansowych w Obrocie Zorganizowanym dopuszczonych do obrotu w co najmniej dwóch systemach
wykonywania zleceń, Copernicus będzie zobowiązany do dokonania wyboru systemu wykonywania zleceń zgodnie z Punktem 4.8.
Polityki.
W przypadku, gdy Copernicus przekazując innym podmiotom do wykonania zlecenia w Instrumentach Finansowych w Obrocie
Zorganizowanym korzysta z pośrednictwa podmiotów trzecich (firm inwestycyjnych), firmy te w ocenie Copernicus pozwalać będą na
wypełnienie obowiązku podejmowania wszelkich uzasadnionych działań w celu uzyskania możliwie najlepszego wyniku dla Klienta, i
stosować będą one rozwiązania umożliwiające Copernicus działanie w najlepiej pojętym interesie Klienta oraz zapewniając profesjonalne
standardy w zakresie niezwłocznej i uczciwej realizacji zleceń zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę
2011/61/UE oraz Rozporządzenia 2017/565 i polskich aktów prawnych implementujących powyższą dyrektywę do polskiego porządku
prawnego. Lista podmiotów trzecich, do których Copernicus przekazywać może zlecenia na Instrumentach Finansowych w Obrocie
Zorganizowanym w celu ich wykonania, w odniesieniu do każdej kategorii tych Instrumentów Finansowych, stanowi Załącznik do Polityki.
Copernicus określa również listę systemów wykonywania zleceń, w których wykonywane są zlecenia Klientów, w tym za pośrednictwem
podmiotów trzecich, o których mowa w Punkcie 4.6. Polityki. Lista, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi Załącznik do Polityki
oraz określa, które systemy wykonywania zleceń są wykorzystywane w odniesieniu do każdej kategorii Instrumentów Finansowych w
Obrocie Zorganizowanym, zleceń Klientów Detalicznych, zleceń Klientów Detalicznych i SFT.
Copernicus przy wyborze systemu wykonywania zleceń bierze pod uwagę w szczególności następujące czynniki:
b)

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Czynnik
najniższe koszty wykonania zlecenia i koszty rozliczenia dla
Klienta
najwyższa cenę wykonania dla zleceń sprzedaży oraz
najniższą cenę wykonania w przypadku zleceń kupna
orientacyjny czas potrzebny na wykonanie zlecenia
prawdopodobieństwo wykonania zlecenia Klienta w całości i
rozliczenie zlecenia
czynniki jakościowe takiej jak: systemy rozliczeniowe,
automatyczne mechanizmy zawieszania obrotu
inne czynniki uzasadnione cechami zlecenia

Klient Detaliczny
wysoki

Klient Profesjonalny
średni

wysoki

wysoki

średni
niski

wysoki
średni

niski

średni

niski

niski

4.9.

W przypadku, gdy Copernicus wykonuje zlecenie w sposób inny niż określony w art. 73 ust. 2 Ustawy, Copernicus dokonując wyboru
Miejsca Wykonania kieruje się:
a)
specyfiką zlecenia;
b)
specyfiką dostępnych Miejsc Wykonania;
c)
cechami Instrumentu Finansowego będącego przedmiotem zlecenia;
d)
wysokością prowizji i kosztów ponoszonych w związku z wykorzystaniem poszczególnych Miejsc Wykonania.

5.

Alokacja Zleceń Połączonych

5.1.

W przypadku realizacji zleceń połączonych, podstawowymi kryteriami branymi przez Copernicus pod uwagę przy dokonywaniu alokacji
zleceń jest w pierwszej kolejności cena określona w zleceniu, a następnie wielkość zlecenia. Copernicus dokonuje alokacji zleceń kolejno
od zlecenia o najwyższej cenie do zlecenia o najniższej cenie. W przypadku zleceń złożonych po tej samej cenie, alokacja zleceń będzie
następowała kolejno od największego zlecenia do najmniejszego zlecenia.
W przypadku, gdy nie jest możliwe wykonanie połączonych zleceń Klientów oraz zleceń na rachunek własny Copernicus w całości,
wówczas zlecenie Copernicus zostanie wyłączone lub zrealizowane w części, tak aby umożliwić wykonanie zleceń Klientów w całości.
Copernicus nie jest zobowiązany do wyłączenia zlecenia własnego w przypadku realizacji zleceń połączonych, w sytuacji gdy:
a)
wykonanie zlecenia Klienta łącznie ze zleceniem na rachunek własny Copernicus umożliwia osiągnięcie dla Klienta wyniku
korzystniejszego niż w przypadku wykonania tego zlecenia bez połączenia ze zleceniem własnym Copernicus; lub
b)
wykonanie zlecenia Klienta bez połączenia ze zleceniem własnym Copernicus jest niemożliwe.
W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w Punkcie 5.3 powyżej, Copernicus ma prawo dokonać alokacji wykonanych zleceń
zgodnie z zasadami określonymi w Punkcie 5.1.
W przypadku, gdy Copernicus łączy zlecenie klienta z jednym lub kilkoma zleceniami innych klientów i nie jest możliwe wykonanie
połączonych zleceń Klientów w całości, wówczas zlecenia Klientów podlegają proporcjonalnej redukcji, z wyłączeniem zleceń Klientów,
którzy zastrzegą, że nie zgadzają się na dokonanie redukcji ich zlecenia. Po dokonaniu redukcji połączone zlecenia Klientów (zarówno
zlecenia zredukowane, jak i zlecenia przyjęte w całości) są ponownie alokowane kolejno od największego zlecenia do najmniejszego
zlecenia.

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

6.

Działanie w Najlepiej Pojętym Interesie Klienta

6.1.

Copernicus świadcząc usługę przyjmowania i przekazywania zleceń działa zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klientów przy
przekazywaniu zleceń do innych podmiotów w celu ich wykonania. Działanie w najlepiej pojętym interesie Klienta oznacza podjęcie przez
Copernicus wszelkich niezbędnych działań w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta w związku z wykonywaniem na

6.2.

jego rzecz zleceń, biorąc pod uwagę czynniki i kryteria najlepszego wykonania, o których mowa poniżej w Punkcie 7, z zastrzeżeniem
Punktu 3.1. Polityki.
W celu działania w najlepiej pojętym interesie Klienta, Copernicus, świadcząc usługi przyjmowania i przekazywania oraz wykonywania
zleceń Klientów, dąży do zapewnienia niezwłocznego, uczciwego i należytego wykonania zleceń Klientów, w stosunku do zleceń innych
Klientów oraz do zleceń na rachunek własny Copernicus, mając na uwadze warunki rynkowe oraz warunki odzwierciedlające wycenę
Instrumentu Finansowego według stosowanego w Copernicus modelu, o ile ma to zastosowanie, przy zachowaniu prawa Copernicus do
wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności i podejmowanego ryzyka.

7.

Czynniki i Kryteria Najlepszego Wykonania

7.1.

W celu zapewnienia możliwie najlepszych wyników dla Klienta, Copernicus bierze pod uwagę następujące czynniki:
▪
cenę instrumentu finansowego;
▪
koszty związane z wykonaniem zlecenia;
▪
ocenę Copernicus w zakresie takich elementów jak: czas, prawdopodobieństwo zawarcia transakcji i jej rozliczenia, wielkość i
charakter zlecenia oraz inne czynniki mające istotny wpływ na uzyskanie możliwie najlepszego wyniku.
Copernicus kierując się czynnikami, o których mowa w Punkcie 7.1 powyżej, przypisuje im następujące wagi:

7.2.

Czynnik

Klient Detaliczny

Klient Profesjonalny

cena instrumentu
koszt wykonania zlecenia

wysoki
wysoki

średni
średni

czas zawarcia transakcji
prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia
wielkość zlecenia

średni
niski
niski

wysoki
średni
średni

niski
niski

średni
niski

charakter zlecenia
inne aspekty mające wpływ na wykonanie zlecenia

7.3.

7.4.
7.5.

Copernicus ustala względne znaczenie czynników (rangę), opisanych w Punkcie 7.1, w oparciu o własne doświadczenie oraz własną
ocenę na podstawie dostępnych w danym czasie informacji rynkowych, biorąc pod uwagę następujące kryteria najlepszego wykonania:
▪
charakterystykę Klienta, w tym kategorię Klienta;
▪
rozmiar i charakter zlecenia Klienta;
▪
cechy Instrumentów Finansowych będących przedmiotem zlecenia;
▪
charakter systemu wykonywania zleceń, do którego można skierować dane zlecenie;
przy czym Copernicus nie ustala ani nie nalicza swoich prowizji w sposób niesprawiedliwie dyskryminujący poszczególne systemy
wykonywania zleceń.
W oparciu o wskazane powyżej czynniki i kryteria działania w najlepiej pojętym interesie Klienta, Copernicus wybiera najlepsze Miejsce
Wykonania.
Copernicus zastrzega możliwość dokonywania zmian czynników oraz ich wag, o których mowa odpowiednio w Punkcie 7.1 i 7.2 powyżej,
na podstawie przeprowadzanej przez Copernicus oceny czynników endo- i egzogenicznych, mających wpływ na możliwości uzyskania
dla Klientów możliwie najlepszych wyników w związku ze świadczeniem Usługi Maklerskiej.

8.

Wyjątki od Obowiązku Działania w Najlepiej Pojętym Interesie Klienta

8.1.

Obowiązek działania w najlepiej pojętym interesie Klienta nie dotyczy następujących przypadków:
▪
zawierania transakcji na podstawie zapytania o cenę, gdy Klient zwraca się do Copernicus wyłącznie o podanie ceny lub przyjmuje
cenę i nie wymaga od Copernicus ochrony swoich interesów;
▪
wysoce złożonych i zindywidualizowanych transakcji, np. zindywidualizowanych Instrumentów Finansowych oferowanych poza
rynkiem regulowanym i Alternatywnym Systemem Obrotu, dostosowanych do konkretnej sytuacji Klienta, gdy na rynku nie są
dostępne porównywalne instrumenty;
▪
transakcji zawieranych w jednym Miejscu Wykonania, gdy dostępne jest wyłącznie jedno Miejsce Wykonania zlecenia Klienta;
▪
w sytuacji, gdy Klient ma bezpośredni dostęp do rynku poprzez interfejs elektroniczny dostarczony przez Copernicus;
▪
szczegółowych instrukcji Klienta, tj. gdy Klient określa szczegółowe warunki, na jakich zlecenie ma zostać wykonane, a Copernicus
zobowiązany jest wykonać zlecenie zgodnie z tymi szczegółowymi warunkami.

9.

Sprawozdawczość Dotycząca Jakości Wykonania

9.1.

Copernicus po zakończeniu roku kalendarzowego sporządza i podaje do publicznej wiadomości raport roczny obejmujący:
a)
wykaz pięciu najlepszych firm inwestycyjnych pod względem wolumenu obrotu, którym Copernicus przekazał zlecenia Klientów do
wykonania w poprzednim roku, a także informacje dotyczące uzyskanej jakości wykonania, na zasadach określonych w
Rozporządzeniu 2017/576 – w ramach świadczenia przez Copernicus usługi przyjmowania i przekazywania zleceń;
b)
wykaz pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń, w odniesieniu do każdej klasy Instrumentów Finansowych, ustalonych
przy uwzględnieniu wolumenu obrotu, zrealizowanego przez Copernicus w danym systemie wykonywania zlecenia w poprzednim
roku, oraz informacje o uzyskanej jakości wykonania, na zasadach określonych w Rozporządzeniu 2017/576 – w ramach
świadczenia przez Copernicus usługi wykonywania zleceń.
Raporty roczne, o których mowa w Punkcie 9.1., publikowane są na Stronie Internetowej Copernicus. Na uzasadniony wniosek Klienta
Copernicus przekazuje Klientowi informacje o podmiotach, do których przekazano zlecenie do wykonania.

9.2.

10.

Monitorowanie Skuteczności Polityki i jej Przegląd oraz Zmiany

10.1.

Copernicus regularnie monitoruje skuteczność wdrożonych rozwiązań i stosowanej Polityki, w tym jakość wykonywania zleceń, jaką
charakteryzują się podmioty określone w Polityce.
Copernicus dokonuje przeglądu Polityki nie rzadziej niż raz na rok. Takiego przeglądu dokonuje się również za każdym razem, gdy nastąpi
istotna zmiana, która na stałe wpływa na zdolność Copernicus do dalszego uzyskiwania w sposób ciągły możliwie najlepszego wyniku
przy przekazywaniu zleceń do innych podmiotów w celu ich wykonania lub podczas wykonywania zleceń klientów w systemach
wykonywania zleceń uwzględnionych w Polityce. Copernicus ocenia, czy nastąpiła istotna zmiana oraz rozważa wprowadzenie zmian w
odniesieniu do podmiotów, do których przeniesiono zlecenia celem wykonania lub systemów wykonywania zleceń jako do podmiotów lub
systemów pozwalających spełnić Copernicus nadrzędny wymóg najlepszego wykonywania.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

Istotną zmianą, o której mowa w Punkcie 10.2., jest znaczące zdarzenie, które może wpływać na parametry najlepszego wykonywania
zleceń w ramach świadczenia usługi na rzecz Klientów, takich jak koszty, cena, szybkość, prawdopodobieństwo wykonania oraz
rozliczenia, wielkość, charakter lub wszelkiego rodzaju inne aspekty dotyczące wykonywania zlecenia.
O wszelkich istotnych zmianach w Polityce Copernicus będzie informować Klientów przez umieszczenie zaktualizowanej Polityki
na stronie www.copernicusdm.pl.
Zmiany w Polityce zaczynają obowiązywać w przypadku, gdy Klient nie wypowiedział Umowy w terminie 14 dni od ich doręczenia, zgodnie
z zasadami doręczania korespondencji między Copernicus a Klientem określonymi w Umowie Ramowej.
Aktualna Polityka jest przekazywana Klientom przed rozpoczęciem świadczenia Usług Maklerskich, na Trwałym Nośniku lub za
pośrednictwem Strony Internetowej Copernicus (www.copernicusdm.pl).
Przed podpisaniem Umowy Ramowej, wymagane jest zapoznanie się Klienta z treścią Polityki. Podpisanie przez Klienta Umowy Ramowej
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie przez Copernicus zasad określonych w Polityce.

ZAŁĄCZNIK do Polityki
Lista Systemów Wykonywania Zleceń oraz Podmiotów Trzecich, do których Copernicus przenosi Zlecenia
Klientów w Celu ich Wykonania
1.

2.

3.

Akcje i Instrumenty Finansowe notowane w systemach obrotu na zasadach zbliżonych do akcji:
▪

Rynek Regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

▪

Alternatywny System Obrotu NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

▪

Dom Maklerski, o którym mowa w Punkcie 4.6 Polityki i wskazany w stosownej uchwale Zarządu Copernicus Securities S.A.

Instrumenty dłużne notowane w systemach obrotu:
▪

Rynek Regulowany lub Alternatywny System Obrotu prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

▪

Rynek Regulowany lub Alternatywny System Obrotu prowadzone przez BondSpot S.A.

▪

Dom Maklerski, o którym mowa w Punkcie 4.6 Polityki i wskazany w stosownej uchwale Zarządu Copernicus Securities S.A.

Tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania:
▪

Rynek Regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo Dom Maklerski, o którym mowa
w Punkcie 4.6 Polityki i wskazany w stosownej uchwale Zarządu Copernicus Securities S.A. – dla instrumentów dopuszczonych
do Obrotu Zorganizowanego

▪

towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające danym funduszem, agent transferowy prowadzący obsługę funduszu – dla
jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

4.

Instrumenty będące przedmiotem oferty publicznej lub pierwszej oferty:
▪

emitenci instrumentów finansowych lub podmioty wyznaczone do wykonywania zleceń w związku z ofertami tych emitentów – w
zakresie instrumentów finansowych danego emitenta, w oferowaniu których Copernicus uczestniczy

