
POLITYKA INFORMACYJNA MEBIS TFI S.A. 

1. Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej „Towarzystwo”) deklaruje 
prowadzenie przejrzystej polityki informacyjnej.  

2. Akcjonariusze i klienci (uczestnicy funduszy i inwestorzy) mogą zgłaszać uwagi do prowadzonej 
polityki informacyjnej. Towarzystwo będzie dążyło do realizacji potrzeb akcjonariuszy i klientów.  

3. Dane do kontaktu z Towarzystwem:  

a. numer tel/fax: +48 22 769 46 95 

b. adres poczty elektronicznej: biuro@mebistfi.pl  

c. adres: ul. Serocka 3 lok. U3, 04-333 Warszawa 

4. Na dzień przyjęcia niniejszej Polityki Informacyjnej Towarzystwo posiada jednego akcjonariusza. W 
przypadku zmiany powyższej sytuacji, Towarzystwo będzie zapewniać akcjonariuszom równy dostęp 
do informacji.  

5. Towarzystwo udostępnia prognozy i raporty finansowe akcjonariuszom w formie elektronicznej 
poprzez wysyłkę na wskazane przez akcjonariusza adresy poczty elektronicznej oraz - na życzenie - w 
formie papierowej na wskazany przez akcjonariusza adres pocztowy.  

6. Odpowiedź na pytanie złożone przez akcjonariusza lub klienta będzie udzielane bez zbędnej zwłoki, 
nie później niż w terminie 15 dni od daty otrzymania pytania, z zastrzeżeniem postanowień punktu 
następnego.  

7. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi na pytanie w terminie wskazanym w 
punkcie powyższym, ostateczny termin udzielenia odpowiedzi może ulec wydłużeniu, jednak nie może 
być on dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania pytania. W takim przypadku przekazywana jest 
informacja zawierająca wyjaśnienie przyczyny powstałego opóźnienia i wskazanie ostatecznego 
terminu udzielenia odpowiedzi.  

8. Odpowiedź na pytanie oraz przekazanie informacji, o której mowa w punktach powyższych, następuje 
w formie, w jakiej Towarzystwo otrzymało pytanie, o ile akcjonariusz lub klient nie wskazał innej 
formy kontaktu w związku ze złożonym pytaniem.  

9. Informacje otrzymane przez Towarzystwo podlegają ochronie wymaganej przepisami prawa.  

10. Towarzystwo nie będzie udzielać informacji mogących naruszyć przepisy prawa, w szczególności 
przepisy dotyczące tajemnicy zawodowej oraz informacji poufnych wynikających z zarządzania 
funduszami inwestycyjnymi.  

11. Na stronie internetowej Towarzystwa www.mebistfi.pl publikowane są informacje dla klientów 
wymagane przepisami prawa, w szczególności ogłoszenia o dokonywanych zmianach w statutach 
funduszy.  

12. Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji klientów określa „Procedura określająca sposób i termin 
załatwiania reklamacji składanych przez uczestników funduszy w Mebis TFI S.A."  

13. Niniejsza Polityka Informacyjna udostępniana jest na stronie internetowej Towarzystwa 
www.mebistfi.pl 


