
Spółka Caspar Asset Management SA udzieliła pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu i 

na rzecz Spółki wszelkich czynności mających na celu wykonywanie zobowiązań wynikających 

z Umowy w zakresie pośrednictwa w działalności maklerskiej obejmującej przyjmowanie i 

przekazywanie zleceń dotyczących certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych 

zamkniętych, zarządzanie portfelem w skład, którego wchodzić może jeden lub większa liczba 

instrumentów finansowych, oferowanie instrumentów finansowych prowadzonej przez Spółkę, 

w tym w szczególności czynności obejmujących: 

1. składanie, w imieniu Spółki, oświadczeń woli w związku z zawieraniem przez 

Spółkę z klientami lub potencjalnymi klientami umów o świadczenie usług maklerskich; 

2. odbieranie od klientów lub potencjalnych klientów Spółki, w imieniu i na rzecz Spółki, 

wszelkich oświadczeń woli związanych z zawieraniem przez nich umów o świadczenie 

usług maklerskich; 

3. odbieranie od klientów lub potencjalnych klientów Spółki oświadczeń wiedzy 

obejmujących wszelkie dane i informacje niezbędne do zawierania z nimi umów 

o świadczenie usług maklerskich; 

4. potwierdzanie, na podstawie dokumentu tożsamości okazanego Pełnomocnikowi, 

tożsamości osoby podpisującej umowę lub innych dokumentów i własnoręczności jej 

podpisu; 

5. weryfikowanie formalnej poprawności i kompletności dokumentów składanych  

lub przedkładanych Spółce przez klientów lub potencjalnych klientów Spółki w związku 

z zawieraniem umów o świadczenie usług maklerskich lub w związku ze składaniem 

przez nich oświadczeń woli w ramach wykonywania umów o świadczenie usług 

maklerskich; 

6. potwierdzanie zgodności kopii dokumentów składanych Spółce przez klientów  

lub potencjalnych klientów Spółki w związku z zawieraniem umów o świadczenie usług 

maklerskich lub w związku ze składaniem przez nich oświadczeń woli w ramach 

wykonywania umów o świadczenie usług maklerskich, z oryginałami przedkładanymi 

Pełnomocnikowi; 

7. odbieranie od klientów lub potencjalnych klientów Spółki, a także osób i podmiotów 

ich reprezentujących, oświadczeń i dokumentów w ramach wykonywania 

obowiązków określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym  

w szczególności określonych w art. 33 - 34 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 

723 z późn. zm.); 

8. dostarczanie klientom Spółki danych i informacji związanych ze świadczonymi na ich 

rzecz przez Spółkę usługami maklerskimi, w tym informacji stanowiących tajemnicę 

zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 89 

z późn. zm.; dalej: „Ustawa”); 

9. odbieranie, w imieniu i na rzecz Spółki, od klientów Spółki, z zastrzeżeniem wyłączenia, 

o którym mowa w poniższym akapicie, wszelkich oświadczeń woli związanych  

z wykonywaniem przez Spółkę umów o świadczenie usług maklerskich; 



10. odbieranie, w imieniu i na rzecz Spółki, od klientów Spółki wszelkich oświadczeń wiedzy 

związanych z wykonywaniem przez Spółkę umów o świadczenie usług maklerskich, 

w szczególności oświadczeń o zmianie danych osobowych lub danych wpływających 

na wynik badania odpowiedniości usługi dla danego klienta  

lub potencjalnego klienta Spółki; 

11. przekazywanie klientom Spółki oświadczeń woli lub wiedzy, jak również innych 

informacji sporządzanych przez Spółkę w związku z wykonywaniem przez Spółkę 

zawartych umów o świadczenie usług maklerskich. 

 

Pełnomocnik nie jest upoważniony do udzielenia dalszych pełnomocnictw. 

Niniejsze pełnomocnictwo udzielane jest na czas nieokreślony i może być odwołane przez 

Spółkę na zasadach określonych w Umowie. Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa jest 

równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.  

Niniejsze pełnomocnictwo wygasa wraz z rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy.  

W imieniu Spółki: 

_______________________________     _________________________________ 

         Leszek Kasperski Hanna Kijanowska 

          Prezes Zarządu       Wiceprezes Zarządu 

 


