UCHWAŁA ZARZĄDU NR 99/2019
Noble Securities S.A.
podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 12 czerwca 2019 roku
(wyciąg)
w sprawie:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

wprowadzenia częściowego zwrotu prowizji od transakcji
zrealizowanych na podstawie rekomendacji doradztwa inwestycyjnego

Zarząd Noble Securities S.A. („NS”), na podstawie § 93 ust. 5 Regulaminu świadczenia przez
Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych
i rachunków pieniężnych, wprowadza, w ramach akcji sprzedaży premiowej, częściowy
zwrot prowizji od zleceń zrealizowanych w NS w okresie od 15 czerwca 2019 r. do
30 sierpnia 2019 r. na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych
S.A., złożonych przez Klientów na podstawie rekomendacji wydanych przez NS
w okresie od 15 czerwca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. w ramach świadczenia przez NS
usługi doradztwa inwestycyjnego.
Częściowy zwrot prowizji, o którym mowa w pkt 1, dotyczy tylko Klientów, posiadających
zawartą Umowę o świadczenie usług maklerskich i brokerskich oraz dodatkowo Umowę
o świadczenie przez Noble Securities S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego.
Częściowy zwrot prowizji, o którym mowa w pkt 1, wynosi 20 proc. wartości prowizji (od
transakcji zrealizowanych na podstawie zleceń Klientów, dotyczących instrumentów
finansowych, będących przedmiotem rekomendacji, wydanych w okresie, o którym mowa
w pkt.1.
Maksymalna kwota zwracanej prowizji z tytułu transakcji zawartych w okresie, o którym
której mowa w pkt. 1, nie może przekroczyć kwoty 2000 zł.
Częściowy zwrot prowizji będzie dokonywany do 10 dni roboczych po zakończeniu każdego
miesiąca kalendarzowego na rachunek maklerski, na którym zrealizowano transakcje
w ramach akcji sprzedaży premiowej.
(…)
(…)
(…)
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba Członków Zarządu
Liczba obecnych Członków Zarządu
Głosów „ZA”
Głosów „PRZECIW”
Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”

2

Strona 1 z 2

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 99/2019
Noble Securities S.A.
podjęta na posiedzeniu Zarządu w dniu 12 czerwca 2019 roku
(wyciąg)

Imię i nazwisko

Stanowisko

Dominik Ucieklak

Prezes Zarządu

Iwona Ustach

Wiceprezes Zarządu

Podpis członka Zarządu

Strona 2 z 2

